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 ٚجٌطىٌٕٛٛؾٟ جٌّطٓاحٌ  عّحي ضكى٠حش ِعحٍٚز، ِطّػٍس ذحٌططٌٛ جٌعٍّٟ ٚجٌفٕٟضٛجؾٗ ذ١ثس ِٕظّحش جأل     

ٚجالوجٌٞ فااٟ جٌّؿااحالش وحفااس ٚلااى جٚاارف ٌُجِااح  عٍااٝ ئوجٌجش جٌّااٛجٌو جٌرٗاا٠ٍس فااٟ ٘ااًٖ جٌّٕظّااحش جْ  ضٍُ ااُ 

ذحٌٕٗااح٠حش جٌكى٠ػااس جٌّطعمٍااس ذحْااطهىجَ جٌّااٛجٌو جٌرٗاا٠ٍس وحفااس عٍااٝ  قٓاآ ٚؾااٗ، ٌعااً فااٟ ِمااىِطٙح ؾااًخ 

ٚجْطمطحخ ٔٛع١س ؾى٠ىز ِٓ ًٖ٘ جٌّاٛجٌو ضط١ّاُ ذىٌج٠اس ِٚعٍفاس ِٚٙاحٌز عح١ٌاس ضؿعاً جٌّٕظّاس  وػاٍ لاىٌز 

 عٍٝ ضكم١ك  ٘ىجفٙح ٚذىفح٠س  عٍٝ فٟ ْٛق جٌّٕحفٓس جٌّعحٍٚ.

تقدم حرصنا على ان ُنقّدم للطالب كتاباَ ٌمتاز بالحداثة والبسااطة والوواوو والتسلسا   تؤسٌسا على ما   

ٌَُبِصاَرُُ بالمواامٌن الركرٌاة المنطقً لنش لِد لدٌه التراكم المعرفً و اطات إدارة الموارد البشرٌة وبشك  ٌوَّ

 لهذُ األنشطة من خال :

 االلرٌة الثالثة.تعرٌره بمرهوم إدارة الموارد البشرٌة وأهمٌتها، ومراح  تطورها ودورها الجدٌد فً  – 1

 د البشارٌةدارة الماواررجٌاة، وانعكاسااتها علاى نشااطات إتبصٌرُ بالمتؽٌرات البٌئٌة الداخلٌاة والخا – 2

ٌُّؾ معها.  ومتطلبات مواجهتها والتك

المااوارد  بمرهااوم وأهمٌااة وأسااالٌب تحلٌاا  وتوصااٌؾ الوحااائؾ، وماٌحققااه ماان فوائااد  دارةتعرٌرااه ـ  3

 خاص وللعاملٌن والمنحمة عموماً. البشرٌة بشك 

            بشرٌة وأهمٌتها على مستوى المنحماة، وعالتتاه تمكٌنه من فهم معنى تخطٌط الموارد ال – 4

 باستقطاب واختٌار تلك الموارد وتعٌٌنها.

هذا لتنرٌذ  تباعهاتً ٌمكن الدارة الموارد البشرٌة إداء، وبالطرق التبصٌرُ بمرهوم وأهداؾ تقوٌم األ – 5

 التقوٌم بشك  ٌحقق الؽاٌات المتوخاة منه.

للرارد  طلبات التً ٌجب مراعاتهاا بالنسابةة التخطٌط المهنً وفوائدُ، والمتإكسابه معارؾ عن طبٌع – 6

 فً مراح  عمرُ المختلرة. مسارُ الوحٌرًخطة  بؤعدادالذي ٌرٌد البدء 

لتقاوٌم  تعرٌره بمرهوم تدرٌب االفاراد العااملٌن، وأهمٌتاه وطرائقاه والمعااٌٌر التاً ٌمكان إساتخدامها – 7

 التدرٌبً.فاعلٌة البرنامج         مدى

          لعم  وحوافزُ، وتبصاٌرُ بؤهمٌاة ا جاور والرواتاب وطارق تعرٌره بمعنى ك  من دوافع ا –8

 العاملٌن فً المنحمة. لألفرادودفعها  احتسابها

أو تلاك  مالمتعلقة برفاهٌتهم وساالمته وا جراءاتتبصٌرُ بالحقوق التً ٌتمتع بها االفراد العاملٌن،  – 9

 تخذ بحقهم عند مخالرتهم لقواعد االنوباط والسلوك الوحٌرً.التً ٌمكن ان ت

 ققااه ماان مزاٌااا للمنحمااة، وبالقواعاادتوسااٌع معرفتااه بنحااام معلومااات المااوارد البشاارٌة، وبمااا ٌح – 10

 النحام فٌها. ارد البشرٌة التً ٌمكن تطبٌق هذادارة المووبؤهم أنشطة إ  ،واألمنٌة الستخدامه األخالتٌة

 

 

 

 

 ة ـــمقدم  
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 ف الفصل اهدأ 

ٌصبح تادراً      ، أن   العلمٌة لرص ، واستٌعاب موامٌنههذا ال بعد دراسته الطالبمن المإم  ان    

 :على

 .أهمٌتها، ودورها فً نجاو المنحمةتووٌح مرهوم إدارة الموارد البشرٌة، وتبٌان  – 1

 .هاوتتبع المراح  التارٌخٌة لتطوراستعراض نشؤة إدارة الموارد البشرٌة  – 2

 .دارة الموارد البشرٌة ومسإولٌتهاتشخٌص أهم وحائؾ إ – 3

 

     

اد إدارة الماوارد البشارٌة      جازءاً أساساٌاً فاً العما   (Management of Human Resources)ُتعَّ

عاام، فهاً تهاتم بالحصاو  علاى األفاراد  ه الاذي تخدماه إدارة المنحماة بوجاها داري، وتخدم الهدؾ نرس

ٌبهم وتطوٌرهم وتحرٌزهم والمحافحة علٌهم، الاى جاناب تنحاٌم وإداماة العالتاات االنساانٌة وتعٌٌنهم وتدر

والوحٌرٌة المإثرة فً فاعلٌة المنحمة والعاملٌن فٌها، وبالشك  الذي ٌحقق التكام  والتوزان بٌن اهادافهم 

 الشخصٌة وأهداؾ المنحمة، وٌسهم فً تحقٌق تلك األهداؾ.

  :د البشرٌة وتعرٌفهامصطلح إدارة الموار -أوال

 :مفهوم إدارة الموارد البشرٌة – 1

بشك  عام تعنً كٌرٌة العم  فً بٌئة معٌنة مع أفراد آخرٌن  )فا دارة(عبارة عن مصطلح مركب         

ة واامن ماادة محااددة. وبوساااطتهم، مسااتخدمٌن مجموعااة ماان المااوارد المتاحااة لتحقٌااق أهااداؾ أي منحماا

 فها معاً.العالتة بٌن إدارة المنحمة والعاملٌن تهدؾ الى تحقٌق أهدفً تنحٌم ا فالمحور األساس

فهاً تشاك  الجازء المكما  للمصاطلح، وهاً فاً الحقٌقاة تمثا  جاوهر العما   )الموارد البشارٌة(أما      

 والخادمات(نتاا  السالع )عبار إالتاً تعما  المنحماات جاهادة  االداري. فمن جهة تمث  هذُ الموارد الؽاٌة

تواامن تلااك المنحمااات إسااتخدام  اذ بوساااطتها )الوسااٌلة(ن جهااة أخاارى ماا حاجاااتهم، وهااًعلااى اشاابا  

 مواردها المتاحة لتحقٌق أهدافها.

 انفظم األول

 أكاهح انًىاهك انجشوَخ يفهىو

Management of Human Resources 

 تمهٌد
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ومن هذا المرهوم تصبح الموارد البشرٌة، ؼاٌة عم  االدارة ووسٌلتها الراعلاة فاً عماوم المنحماات     

 على اختالؾ انواعها ونشاطاتها.

 :رٌةدارة الموارد البشإتعرٌف  – 2

تعددت وتنوعت التعرٌرات التً تناولت إدارة الموارد البشرٌة من حٌث صٌاؼتها، إالَّ انها تتحد فاً       

 مومون رسالتها. ومن هذُ التعرٌرات:

هً عملٌة االهتمام بك  مااٌتعلق باالموارد البشارٌة التاً تحتاجهاا أٌاة منحماة، وهاذا ٌشام  اتتنااء هاذُ  -أ

خدامها وصٌانتها والحراح علٌها وتوجٌههاا لتحقٌاق اهاداؾ المنحماة وتحقٌاق الموارد واالشراؾ على است

 فً البٌئة. استراتٌجٌها

المختصة فً المنحمة، للقٌام بؤنشطة وعملٌات الحصو  على االفراد وإبقاائهم متحمساٌن  ا دارةهً  -ب

جر المناسب وتوعٌتهم دائماً ألداء مختلؾ األعما  عبر حسن اختٌارهم وتعٌٌنهم وتدرٌبهم وتعوٌوهم باال

بحقوتهم والتزاماتهم ورعاٌتهم واحترام اهدافهم الشخصٌة وتحرٌازهم دومااً لباذ  أتصاى طاتااتهم لتحقٌاق 

 اهداؾ المنحمة والمجتمع بؤعلى كراٌة وفاعلٌة.

فً ووء ما تقدم ُتَعد إدارة الموارد البشرٌة تلاك الوحٌراة التاً الٌمكان االساتؽناء عنهاا. وبشاك  عاام     

 هً:ف

وحٌرااة إدارٌااة أساسااٌة فااً المنحمااة، شااؤنها شااؤن بقٌااة الوحااائؾ التنرٌذٌااة االخاارى كوحٌرااة االنتااا   – 1

 ووحٌرة التسوٌق.

على أساس انهم موجاودات اساتثمارٌة ٌرتارض  )الموحرٌن(تتعام  إدارة الموارد البشرٌة مع البشر  – 2

ٌاق ماردود جٌاد فاً االماد البعٌاد مماثالً بزٌاادة إدارتها وتطوٌرها براعلٌة وكراٌة، إذا أرادت المنحماة تحق

 االنتاجٌة وتحسٌن االداء.

السٌاسااات الخاصااة بالعماا  بشااك  ٌتوافااق  تعاادإدارة المااوارد البشاارٌة الباارامج، وأن تصاامم ٌنبؽااً  – 3

 واحتٌاجات العاملٌن المادٌة واالجتماعٌة والنرسٌة.

ً بشك  ٌساعد الموحرٌن على تقدٌم أتصاى ماا لادٌهم أْن ُتهًء إدارة الموارد البشرٌة المناخ التنحٌم – 4

 من طاتات وتابلٌات فً العم .

تٌااام إدارة المااوارد البشاارٌة بتصاامٌم أهاادافها وسٌاساااتها ونشاااطاتها بشااك  ٌحقااق التناااؼم والتناسااق  – 5

 والتكام  بٌن بعوها البعض من جهة، وبٌنها وبٌن بقٌة أهداؾ وسٌاسات وأنشطة االدارات االخارى فاً

 المنحمة من جهة أخرى.

 :همٌة إدارة الموارد البشرٌةأ –ثانٌاً 

مما الشك  فٌه ان خلؾ نجاو ك  منحمة فاعلة تقؾ إدارة موارد بشرٌة كروءة، فهناك ارتباط توي بٌن     

نجاو المنحمة وبٌن برامج الموارد البشرٌة سواء أكانت هذُ البرامج فً إطار اختٌار االفراد أم تدرٌبهم أم 

 قوٌم أدائهم واالحتراح بهم، او من خال  اعداد برامج جٌدة للمكافآت والحوافز التشجٌعٌة.ت
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وعلى الرؼم مان صاعوبة القٌااس الراوري للعوائاد المنتحارة مان بارامج جٌادة للماوارد البشارٌة، إال أن     

ٌاة التاً تحصا  وجود مث  هذُ البرامج ٌحقق اهمٌة اتتصادٌة سواء عن طرٌاق االواافة الاى العوائاد المال

علٌها المنحمة أم عن طرٌق تخرٌض الكلؾ التً تتحملها. ومن أبرز ما ٌإطر أهمٌة إدارة الموارد البشرٌة 

 على سبٌ  المثا  ال الحصر ما ٌؤتً:

إن وجود خبرات متخصصة فً إدارة الموارد البشرٌة تادرة ومإهلاة علاى اساتقطاب افوا  االفاراد  – 1

د مان انتاجٌاة المنحماة، وٌعازز مان مركزهاا االتتصاادي وارباحهاا فاً لشؽ  الوحاائؾ ٌزٌاد بالتؤكٌا

 االمد البعٌد.

بااٌن المنحمااات  ً تبنااً باارامج تعماا  علااى تااوفٌر مناااخ تنحٌمااًـان تاادرة إدارة المااوارد البشاارٌة فاا – 2

صالح للعم  ٌسهم فً تحرٌز االفراد وٌدفعهم لباذ  المزٌاد مان تابلٌااتهم، الاذي ساٌنعكس باال  االخرى

 على رواهم الوحٌرً، الذي بدورُ ٌزٌد من انتاجٌتهم، ومن ثم زٌادة فاعلٌة المنحمة كك .شك 

   ٌار والتعٌٌن وتقوٌم ــكلة محتملة فً مجاالت االختـــان المعالجة الصحٌحة والعادلة لمش – 3

 ًوتدناالداء والتدرٌب والترتٌات ٌوفر كلؾ محتملة ناتجة عن زٌادة معد  دوران العم ،      

 .ا نتاجٌة، وانخراض األداءمعدالت      

توفر إدارة الماوارد البشارٌة علاى المنحماات كلاؾ باهواة فاً توااٌا تانونٌاة، تاد ٌلجاؤ الٌهاا االفاراد  – 4

 السٌما فً حاالت الرص  او عدم منح العالوات او التجاوز فً الترتٌات وما الى ؼٌر ذلك.

  :رهانشؤة إدارة الموارد البشرٌة وتطو –ثالثا 

عند الحدٌث عن تارٌخ نشؤة ادارة الموارد البشرٌة وتطورها، تد ٌإدي بالذهن الاى الساإا  ايتاً: ها      

حهرت ادارة الموارد البشرٌة بشكلها الحالً فجاؤة أم أنهاا مارت بمراحا  مان التطاور الاى ان وصالت الاى 

وارد البشرٌة لها ماٍض تادٌم، أي انهاا ماهً علٌه اين؟ ولالجابة عن هذا السإا  ٌمكن القو  بؤن إدارة الم

فن ممارسة موجودة منذ القدم. إال انها بصٌؽتها المكتوبة ومومونها الحاالً، تاد تكاون ذات تاارٌخ حادٌث 

نسبٌاً. ولذلك ٌمكن القاو  انهاا مارت بتطاورات عدٌادة عبار الازمن، وان الصاورة التاً وصالت الٌهاا اين 

عدٌاادة وادارٌااة وثقافٌااة  وتكنولوجٌااة واماا  اتتصااادٌة واجتماعٌااةكااادارة للمااوارد البشاارٌة، هااً نتٌجااة لع

 خاللها: وفٌما ٌؤتً تووٌح للمراح  التً مرت بها إدارة الموارد البشرٌة وتطورت من ومتشابكة،

 .1750ذعى  ِح )جٌٕٛف جٌػحٟٔ ِٓ جٌمٍْ جٌػحِٓ عٍٗ(ٍِقٍس جٌػٌٛز جٌٕٛحع١س  – 1

 .(1915 – 1856 ك تاٌلور)رائدها فردرٌحركة االدارة العلمٌة  –2

 .(1924 )تجارب التون ماٌو وزمالئه اعتباراً مناالنسانٌة  مدرسة العالتات – 3

 ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس.  ئٌٝجٌطكٛي ِٓ ئوجٌز جالفٍجو  – 4

 .ضطٌٛ ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس نالي جٌمٍْ جٌكحوٞ ٚجٌع٠ٍٗٓ – 5

 مرحلة الثورة الصناعٌة: –    1

تمااام باالنسااان كمااورد بشااري عاان تطااور الحاارؾ والصااناعات الصااؽٌرة. وكااان ذلااك االهتمااام باادأ االه      

كاان هنااك حاجااة فاً هااذُ ن الحرفااة ومسااعدة افرادهااا، ولام تؾ ولتنحااٌم شاإولَاباالسااس لتهٌئاة مساااعدٌن وخِ 

المرحلااة ألنحمااة عماا  وأجااور وتعٌااٌن بساابب صااؽر حجاام المنحمااات او لكونهااا حاارؾ ذات ملكٌااة فردٌااة أو 

 ماٌؤتً: إلىٌة، لكن العاملٌن فٌها كانوا بحاجة سرَ أُ 

 حوادث.الب وا صابةبرامج تؤمٌن لتوفٌر تعوٌوات مناسبة لهم عند الشٌخوخة  –أ 

 فً تؤهٌ  المساعد لمنع االستؽال  فً صنعته. )المعلم(تواعد لتحدٌد دور  –ب 
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دأت أشكا  االنتا  الصناعً تتطور بحكام هذُ الحاجات شكلت بداٌات االهتمام بالمورد البشري. وحٌث ب     

باالطوائؾ ’’الحاجة حهرت ألو  مرة فكرة التخصاص فاً االعماا  الصاناعٌة. وبادأ االتجااُ لتكاوٌن ماٌسامى 

وهً تجمع ذوي الحرؾ المتماثلة سعٌاً الحتكاار سار تلاك الحرفاة وممارساتها حساب المنااطق التاً  ’’الحرفٌة

حكااام  ؾ والحاجااة الااى ادارة شااإون الطائرااة الحرفٌااة وتنحٌمهااا وجاادت فٌهااا. وهكااذا دفعاات طبٌعااة الحاارو

وتطااور  (Apprenticeship) ’’التلمااذة الصااناعٌة’’ نحااامالعالتااات بااٌن ممارسااٌها والمتعاااملٌن معهااا، فحهاار 

ب كنحاااام لتعلاااٌم وتؤهٌااا  حااارفٌٌن جااادد فوواااعت شاااروطا  للتلماااذة تشااام  واجباااات وحقاااوق كااا  مااان المااادرِّ

ان التلمٌذ ٌعم  بدون مقاب  خاصة فً مراح  التلمذة االولى بوصره ٌعما  لاتعلم الحرفاة، ك وؼالباً ماوالتلمٌذ،

 ثم ٌحص  على نو  من الشهادة ٌعترؾ له فٌها مدربه بامتالكه المإهالت المطلوبة لممارسة الحرفة.

 steam)ارخاافكااان بعااد اكتشاااؾ طاتااة البا بالنساابة للتؽٌاار الكبٌاار الااذي احدثتااه الثااورة الصااناعٌة ـااـموأ    

power)   إذ باادأت الاادو  تهااتم بالتصاانٌع وباادأ اتتصااادها ٌواام اعااداداً كبٌاارة ماان منحمااات (1794)عااام ،

تستخدم مكائن تعم  بالطاتة البخارٌة، وتحقق انتاجاً كبٌراً، وتحتا  العداد كبٌرة من العاملٌن الذٌن ٌعملاون 

فاراد بالاذات االدارة عمومااً، وإدارة شاإون األ لتطاوٌر مهماات بانتحام. وكان ذلك مدخالً لبروز حاجة اكبار

 هداؾ المخططة.رة ومراتبتها وهً تعم  لتحقٌق األعداد الكبٌلى مسإولٌات تنحٌم وتدرٌب هذُ األلتتو

ٌُّ  )كالثورة الررنسٌة(قد رافق تٌام الثورة الصناعٌة تؽٌرات سٌاسٌة ل     سهمت فًرات إجتماعٌة وعلمٌة أوتؽ

همٌااتهم للعماا  ماان العمااا  الماادربٌن الااواثقٌن ماان أنرسااهم وأعااداد كبٌاارة فراد وباادأت أزٌااادة االهتمااام باااال

تاتكلم  توحٌاؾ او عما  ساتخدام عادلاة، وحهارت نقابااتاالمدن الصناعٌة وٌطالبون بشاروط  ٌتمركزون فً

ربااب العما  والمساتثمرٌن تطالب بحقاوتهم وترارض شاروطها علاى أربااب العما . كا  ذلاك دفاع أباسمهم و

جاورهم وسااعات عملهام لمكائن والمعدات المعقادة وتحدٌاد إدة االهتمام باختٌار العاملٌن وتدرٌبهم على الزٌا

ستمرار عملٌات االنتا  وعدم لبشرٌة سعٌاً لومان إوؼٌرها من تواٌا هً من صمٌم مهمات إدارة الموارد ا

 نذاك.توتؾ ايالت فً ح  الطلب المتزاٌد على المنتجات الصناعٌة فً االسواق آ

 :(1915 – 1856ة )االدارة العلمٌ حركة – 2

برز االمور التً اسهمت بتطوٌر إدارة الموارد البشرٌة فً القرن العشارٌن، هاً حركاة االدارة لع  من أ    

هتمااامهم علااى وزمالئااه ومعاصاارٌه الااذٌن ركاازوا إ Frederick Taylorفردرٌااك تاااٌلور العلمٌااة ورائاادها 

تاجٌة الرارد العاما ، ونجحاوا بتبادٌ  التقالٌاد واالحكاام الشخصاٌة التاً كانات تعتماد النواحً الرنٌة وتطوٌر ان

ٌإدٌهاا العااملون الكتشااؾ  علٌها االدارة بووابط علمٌة تنصب على دراسة الوتات والحركاة للعملٌاات التاً

 ،)باااالدارة العلمٌااة(نجاااز اعمااالهم. وماان هنااا جاااءت تساامٌتها أفواا  طرٌقااة ٌسااتطٌعون بوساااطتها ماان إ

دائهم. وعلى الرؼم من الزٌاادة التاً تاد لتحسٌن أ األفرادالتشجٌعٌة لدفع  مستخدمٌن الحوافز المادٌة واالجور

 ا نتاا بسابب زٌاادة حجام  )حسب هذا االتجااُ(تحص  فً االجور، فان كلرة انتا  الوحدة الواحدة ستنخرض 

 الكلً.

االلتاازام بهااذُ المعاااٌٌر المحااددة ساالراً ماان تباا  جاا  ٌخوااعون لرتابااة مباشاارة ودتٌقااة ماان أ األفاارادوكااان     

االدارة، وٌترتب على من الٌرً بتلك المعاٌٌر الطرد من العم ، ومن ٌتروق فاً انجازهاا مانهم ٌحصا  علاى 

دارة الموارد البشارٌة فاً المنحماات علاى نشااطات تٌجة لهذُ الرلسرة انحصرت وحٌرة إمكافآت تشجٌعٌة. ون

من العام  بؽض النحار  أنتاجٌة ممكنةوالسالمة، ولكن من منطلق تحقٌق أعلى  التوحٌؾ والتدرٌب والصحة

فااً تلااك المرحلااة ان تقاادم بعااض ، ومااع ذلااك حاولاات أدارة المنحمااة أهدافااه الشخصااٌة أم العمااا إذا تحققاات 

الخاادمات االنسااانٌة للعاااملٌن كاالجااازات والقااروض والتااؤمٌن كخاادمات تطوعٌااة ماان االدارة ولٌساات نتٌجااة 

 عمالٌة أو حكومٌة.وؽوط 
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 :اإلنسانٌةمدرسة العالقات  – 3

ن هاذا االتجااُ، هاً التجاارب التاً هم حدث أدى لبروز باداٌات المدرساة االنساانٌة ووواوحها وامإن أ     

اأُ  ٌَّ فاً  Western Electricالتابعاة لشاركة  Hawthorne plantsهااوثورن االمرٌكٌاة ت فاً مصاانع جر

 Elton Mayo)التاون مااٌو( ، واستمرت لسانوات باالعتمااد علاى خبارة (1924)شٌكاؼو اعتباراً من سنة 

لى نتائج مهمة أحهرت التاؤثٌر العحاٌم وتوصلوا إوزمالئه الذٌن أجروا مجموعة من المقابالت والمشاهدات 

 .ا نتا للعالتات االنسانٌة فً العم  والروو المعنوٌة والسمات الشخصٌة للعاملٌن فً تحدٌد مستوٌات 

دأ تؤثٌر هذُ المدرسة، والتجارب التً أجرتها والنتائج التً توصلت الٌها ٌؤخذ مداُ فً تطوٌر ادارة لقد ب 

سه االدارة مع العاملٌن، ذلك ان ن تمارجب أالموارد البشرٌة، النها تدمت مإشرات جدٌدة لالسلوب الذي ٌ

ٌّم  نتاجٌة العام  وكراٌة أدائه التتقرر فقط فً ووءإ جر الذي بها العم ، أو على إسلوب األالطرٌقة التً تق

 تقررُ االدارة، ولكن أٌواً هناك مإثرات نرسٌة واجتماعٌة تسهم فً ذلك.

وٌنطلق منهج العالتات االنسانٌة من توجهها نحو االفراد العاملٌن علاى انهام ماورد ثماٌن ٌمتلكاون العدٌاد    

ساعادهم وتلبٌاة حاجااتهم ماعً، لذا البد مان إالنتماء االجتحاسٌس واالحاجات والتطلعات والمخاوؾ واأل من

الاوحٌرً وزٌاادة  سانٌة، وهو ما ٌحقاق فاً النهاٌاة  أهادافهم وأهاداؾ المنحماة مان حٌاث تحقٌاق الرواىاالن

جمٌاع شابا  حاجاات ت محدودة فاً الحٌااة العملٌاة الن إانتاجٌة العم . اال ان نتائج هذُ الرلسرة االنسانٌة كان

 المنحمة. أهداؾشباعها مع كما أن العدٌد من هذُ الحاجات ٌتعارض إ تدرك، العاملٌن ؼاٌة ال

تنحصاار فااً  فااراد فااً العماا  كثٌاارة والتاادرك مدرسااة العالتااات االنسااانٌة أن العواماا  التااً تحرااز األ لاام    

واالً عماا سابق ماور عدٌادة فٌقدمه مان جهاد ٌتوتاؾ علاى أُ  مقدار مافقط. فعطاء العام  و ا نسانٌةالمعاملة 

الختٌاار والتوحٌاؾ التاً تاربط داء، وتخطٌط النمو والتقدم الاوحٌرً للعااملٌن وطارق اُ كطرق تقوٌم األذكر

 حتٌاجات العم  ومإهالت المرشح للوحٌرة.بٌن إ

، ولم (1970)ونتٌجة لهذُ المآخذ، لم تعد فلسرة العالتات االنسانٌة مهٌمنة على التركٌر االداري منذ بداٌة     

تلجؤ الٌه االدارة لتزٌد مان االنتاجٌاة وتحقٌاق الاوالء للمنحماة. ولكان هاذا الٌعناً ان االدارة تعد الملجؤ الذي 

اصااة ٌجاب ان تهما  العالتااات االنساانٌة فااً موتاع العما ، وانمااا الباد لهااا ان تطاور الكثٌار ماان االنحماة الخ

دؾ هو الوصو  الى التمٌز ذا كان الهالوحائؾ إ داء واسالٌب االختٌار وتقوٌمبطرق العم  واسالٌب تقوٌم األ

 .ا عما فً عالم 

 الموارد البشرٌة: إدارة إلىالتحول من ادارة االفراد  – 4

وكان  ’’ إدارة الموارد البشرٌة ’’مرهوم جدٌد الدارة االفراد هو مرهوم  ات القرن العشرٌن حهرَ ٌفً سبعٌن   

لمتمثلة فً االبدا  واالبتكاار واباراز تابلٌاات ذلك توافقاً مع التطورات المتواصلة للركر االداري المعاصر وا

اتتصاادٌة واجتماعٌاة وتكنولوجٌاة حهاور عواما   فواالً علاىواساتثمار طاتااتهم الركرٌاة.  األفارادومواهب 

 سهمت فً صناعة هذا المرهوم الجدٌد ونشرُ وفٌما ٌلً تووٌح موجز لتؤثٌر هذُ العوام :وإدارٌة أ

باالفكاار والعالتاات واالتصااالت أو التاً  اشر فً المنحمات التً تتعام ذات التؤثٌر المباشر او ؼٌر المب

ٌّز نرسها فً أسالٌب خدمة الزباائن، فمان التحادٌات القادماة التاً ساتواجههتحاو  أ ا هاذُ المنحماات، ن ُتم

أ الموارد البشرٌة مان ذوي الموهباة والمهاارات  )ا  البشري والركري ــٌجاد رأس الممدى تدرتها على إ

واجهت المنحمات وؽوطاً عدة من أج  رفع مستوى الكراٌة االنتاجٌة للعاملٌن ،  العوام  االتتصادٌة: –
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وذلك بسبب تزاٌد كلؾ المورد البشري. وفاً تخراٌض كلاؾ االنتاا  والعمالاة وتحساٌن نوعٌاة المنتجاات 

 ودولٌاً. محلٌاً وتنوٌع االسواق 

أُخارى كتناو  مصاادر العمالاة، وارتراا  مساتواها واجهات المنحماات توااٌا  العوام  االجتماعٌاة: –ب 

خاصة بومان الحماٌة ة ة عدعوام  اجتماعٌ الثقافً وتزاٌد احتٌاجات األفراد وتؽٌر توتعاتهم، إلى جانب

 الكافٌة للعاملٌن.

واجهت المنحمات تؽٌرات تكنولوجٌة متسارعة سواء فً مجا  تقنٌة االنتاا   العوام  التكنولوجٌة: –جـ 

، وهاً MIS االدارٌاة ور شبكة االتصاالت وأنحمة المعلوماتـة ايالت والمعدات، وتطـــة وكلرأو نوعٌ

 المورد البشري. متطوٌر مرهوبدورها أثرت فً 

النحرٌاة والعملٌاة واالساتخدام الواساع للحاساب ايلاً  ا دارٌاةفروت التطاورات  العوام  ا دارٌة: –د 

 تناو  تواٌا األفراد، فعلى سبٌ  المثا  أسهمت نحرٌاات القٌاادة،تاعدة جدٌدة لمنطلقات حدٌثة فً كٌرٌة 

 الحوافز، واالدارة باالهداؾ وؼٌرها فً ووع مناهج جدٌدة الدارة العم  والررد العام  معاً.

لقد ح  مصطلح إدارة الموارد البشرٌة مح  مصطلح إدارة االفراد أو إدارة شإون العاملٌن أو ذاتٌة      

لااب الجامعااات االجنبٌااة والعربٌااة والشااركات والمإسسااات فااً مختلااؾ الاادو  المتقدمااة، الماوحرٌن فااً اؼ

وحهرت الكثٌر من المإلرات والبحوث التاً تعتماد هاذُ التسامٌة. ومماا الشاك فٌاه ان فلسارة هاذا التحاو  

 تحم  فً موامٌنها ما ٌؤتً: 

 علاى ساائر المخلوتاات، ٌمث  االفراد أهم عنصار إساتراتٌجً فاً المنحماة بوصارهم بشار كارمهم ه –1

 والٌمكن مساواتهم مع بقٌة الموارد الموجودة فً المنحمة.

 تعد إدارة الموارد البشرٌة شرٌك أساسً فً عملٌة التخطٌط االستراتٌجً فً المنحمة. – 2

الٌمكن تحقٌق أهداؾ المنحمة اال بوساطة افراد مإهلٌن ٌتمتعون بروو معنوٌة عالٌاة ودرجاة والء  – 3

 عة للمنحمة.مرتر

 أهداؾ المنحمة وأهداؾ العاملٌن ٌكم  بعوها البعض، وهً لٌست متناتوة او متعاروة. – 4

 ــ تطوبر ادارة الموارد البشرٌة خال  القرن الحادي والعشرٌن : 5

كٌؾ ستتؽٌر إدارة الموارد البشرٌة؟ الٌمكن حالٌاً تحدٌد ذلك. ولكن ٌمكن تووٌح مجاالت أصابحت      

ر العلمااء علاى مادى القارن العشارٌن الكثٌار مان المعاارؾ واألدوات إساتجابة تتطلب ال تؽٌٌار، مثلماا طاوَّ

لمتطلبااات الثااورة الصااناعٌة. فمجتمعاتنااا التااً تتحااو  ماان االتتصاااد التقلٌاادي والمجتمااع العشااائري إلااى 

النتبااُ إلاى ان عاالم التصنٌع والتحدٌث، تحتا  إلى االسرا  باالسترادة من هذا النتا  الهام، كما البد من ا

. بقاء المنحمةالٌوم ٌمر بمتؽٌرات جذرٌة هً بمثابة تحدٌات، الن طرٌقة االستجابة لها ستإثر فً فرص 

ومن هذُ التحدٌات الثورة التكنولوجٌة والعلمٌة التً تمتاد إلاى كا  مجااالت الحٌااة الٌومٌاة وحٌااة العما ، 

ؼٌر متكافئة من حٌث الحجم واالمكاناات، ترافقهاا ثاورة وكذلك زٌادة التنافس بٌن أعداد هائلة من أعما  

إجتماعٌااة إنسااانٌة تسااهم فااً تكااوٌن إنسااان بقااٌم واهتمامااات وطموحااات ومعااارؾ جدٌاادة. هااذُ التحاادٌات 
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لن تتمكن من مجابهتها اال باالعتماد علاى الماورد  )السٌما فً الدو  النامٌة(وؼٌرها تبٌن بؤن المنحمات 

ب إعطاء إدارة الموارد البشرٌة أولوٌة عالٌة واعادة نحر جدٌدة فـــً مراهٌمهاا البشري وهذا بدورُ ٌتطل

لإلنسان، وهنا ٌتوجب على إدارتها أن تتعلم بسرعــة وبصورة متواصلة  استثمارهاحــو  ا دارة وفـــً 

لادٌها تواٌا االبتكار وإعادة هندسة االعما  وكذلك كٌرٌة ووع صٌػ عم  إستراتٌجٌة مجدٌة وان تكون 

القدرة على إتخاذ القرارات السرٌعة والذكاء فً اختٌاار األساالٌب الحدٌثاة فاً العما . فعلاى سابٌ  المثاا  

المتنوعاة القاادرة علاى العما  فاً المنحماات العالمٌاة التاً تساعى اصبحت المعرفة من القواٌا التنافساٌة 

. وبناء تلك الموارد واساتثمارها  ( ٌالخدمة الزبائن المحتملٌن والجدد وتنتهز الررص فً مجا  التكنولوج

نشاء جسور المحبة بٌن العاملٌن والقوااء علاى المساافات البعٌادة محافحة علٌها، وكذلك تدرتها على إوال

فراد متعاونة أكثر من كونهم عدد من األالتً ترصلهم عن بعوهم البعض لجعلهم ٌعملون بجماعات عم  

فالتحدٌات المذكورة آنراً وؼٌرها تساهم مساهمة فعالة فً تعرٌض  ٌعملون سوٌة سعٌاً الى تحقٌق أهدافها.

ار  ٌُّ المنحمة لمخاطرة االنحدار ثام الماوت المإكاد إذا لام تاتمكن مان تكٌٌاؾ نرساها ماع البٌئاة ومواكباة التؽ

 المستمر فٌها وا فادة من الررص التً تتاو لها، والسالو الوحٌد الذي ٌبقى هنا هو عملٌة التنحٌم المالئام

 الموارد البشرٌة.  دارة

  : وظائف إدارة الموارد البشرٌة ومسإولٌاتها –رابعاً 

لى اتراق تام حو  الوحائؾ والمسإولٌات التً ٌجب لم ٌتوصلوا إ ان الكتاب والباحثٌن فً هذا المجا ،    

ً ثااالث ال انااه باالمكااان تصاانٌؾ هااذُ الوحااائؾ والمسااإولٌات فااقااوم بهااا إدارة المااوارد البشاارٌة، إان ت

 مجموعات مشتقة أساساً من االهداؾ التً تروم هذُ االدارة بلوؼها وعلى النحو ايتً:

المااوارد البشاارٌة شااؤنها فااً ذلااك شااؤن االدارات األخاارى فااً  فااادارة :اإلدارٌةةةمجموعةةة الوظةةائف  –أ 

. إذ الباد (اباةلرتالتحرٌاز، التنحاٌم، التخطاٌط، ا)من الوحائؾ االدارٌة تتمث  باـ  المنحمة تمارس مجموعة

نشاؤت مان أجلهاا، وأن تواع ة ان تواع الخطاط التاً تحقاق لهاا األهاداؾ التاً أُ دارٌلك  إدارة أو وحدة إ

ن راز العااملٌن نحاو تحقٌاق األهاداؾ وأن تقاود وتوجاه وتحلذي ٌمكنها من تحقٌق تلك الخطاط وأالتنحٌم ا

 واألنحماةالخطاط والسٌاساات والبارامج  قـاـتاتم وف األعماا ن ن أـاـة وذلاك بالتؤكاد مــاـبعملٌة الرتابتقوم 

 و بعد تنرٌذ االعما  التً تمارسها.االنحرافات التً تحدث فً اثناء أ ، ثم تصححالمحددة

دارة الموارد البشرٌة دون ؼٌرها وهً الوحائؾ التً تختص بها إ :صٌةمجموعة الوظائف التخص –ب 

شاإون الماوارد البشارٌة العاملاة فاً عماوم من االدارات الموجاودة فاً المنحماة، وتشام  كا  ماا ٌتعلاق ب

 الوحدات التنحٌمٌة. وٌمكن تلخٌص هذُ الوحائؾ بما ٌؤتً:

 تحلٌ  الوحائؾ وتوصٌرها. – 1

 .د البشرٌة على مستوى المنحمة كك تخطٌط الموار – 2
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 واختٌار الموارد البشرٌة وتعٌٌنها. استقطاب – 3

 لمكافآت والحوافز.والرواتب وا األجورتقوٌم الوحائؾ وتحدٌد  – 4

 دارة برامج تدرٌب وتطوٌر الموارد البشرٌة العاملة وتنرٌذها.وإ إعداد – 5

 وامر النق  والترتٌة والعقوبات االنوباطٌة وؼٌر ذلك.ن واصدار أتقوٌم أداء العاملٌ – 6

 .واألمراضالموارد البشرٌة من الحوادث  الحراح على سالمة – 7

 سعٌا لتحقٌق االهداؾ المخططة. التنحٌمًة ورعاٌة وتحسٌن المناخ إدامة العالتات االنسانٌ – 8

 .ا نتاجٌةعاملة وزٌادة ة الـــداد وتنرٌذ برامج تحسٌن حٌاة الموارد البشرٌــعإ – 9

             حمة سواءاً كان ذلك ً عموم المنـدامته فة وإـبنحام معلومات الموارد البشرٌاالحتراح  – 10

 باستخدام الحاسوب.و ٌدوي أ بؤسلوب 

           صح والمشاورة م النـوهً تلك الوحائؾ المتومنة تقدٌ ة الوظائف االستشارٌة:ــمجموع –  

 .العاملٌن     األفـرادفٌما ٌخص إدارة شإون  ا داراتوث والدراسات لمساعدة بقٌة ــداد البحعـوإ
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 انقالطخ         

 وبوظائفهةا معةا والعةاملين للمنظمةة وبأهميتها البشرية الموارد بإدارة تعريفال الفصل هذا تضمن لقد     
 1750مةةا بعةةد ةةةا   فةة  الصةةناةية الثةةورة قيةةا  منةةذ وتطورهةةا نشةةوئها مراحةةل واسةةتعر  ومسةةلولياتها

 اسةتدة  التة  العوامةل وشةص  والعشةرين الحةاد  القةرن وحتة  ةشةر الثامن القرن من الثان  النصف
 توافقةا البشةرية للمةوارد كةإدارة الجديةد مفهومهةا الة  لألفراد كإدارة القدي  مفهومها من ةاإلدار هذه تحول
 .اإلدار  للفكر المتواصلة التطورا  مع
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 .عٕٝ ِٛطٍف  وجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس: ٚٞف 1ِِ

            ّٞٓ  إلْطٍجض١ؿ١سججٌطعح٠ٌف جٌطٟ ضعًّ ًٖ٘ جإلوجٌز  جٌر٠ٍٗس ِر١ٕح: عٍف ئوجٌز جٌّٛجٌو 2ِ

 .ئ٠حٌ٘ح       

 ) ٔحلــٕ :  ْ ٚؾٛو ذٍجِؽ ؾ١ىز ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٠كمك ٌٍّٕظّس ُِج٠ح جلطٛحو٠ــس عى٠ىز 3ِ

 جٌعرحٌز ِٓطعٍٞح   ١ّ٘طٙح ذحنطٛحٌ ٌٍّٕظّس ضكًٛ ع١ٍٙح جٌّٕظّس ِــٓ ٚؾــٛو  ٘ــًٖ       

 .( جٌرٍجِؽًٖ٘        

              ٍِجقـً ضطٌٛ  وجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚجٍٖـ ٍِقٍس ٚجقـىز ِٕٙح : جيوٍ ذٗىً ِط4ًٍِٓٓ

 .ذٗىً ِفًٛ      

            : ئْ جٌطكٛي ِٓ ئوجٌز جألفٍجو جٌٝ ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ؾحء جْطؿحذس ٌطأغ١ٍ ِؿّٛعس ِٓ 5ِ

 .جٌعٛجًِ . جيوٍ٘ح ذحنطٛحٌ      

 وً  ْ ٠ٍس ؟ عىو٘ح ِٛٞكح  ذا٠ؿحَ ٌِّٟٛو جٌرٗ: جٌٝ وُ ٕٚف ضٕٛف ٚظحتف ئوجٌز جٌّٛج6ِ

 ِٕٙح. ٕٚف        

 ؟و جٌر٠ٍٗسإلوجٌز جٌّٛجٌ )جٌف١ٕس(: ِح ٟ٘  ُ٘ جٌٛظحتف جٌطه١ٛٛس 7ِ

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل أسئلة
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 أهداف الفصل 

 -ٌصبح تادراً على: ن، أالعلمٌةه هذا الرص  واستٌعاب موامٌنل تهبعد دراسان الطالب من المإم       

 .ٌؾ وتصنٌؾ بٌئة إدارة الموارد البشرٌةتوص - 1

   .البٌئة فً عم  إدارة الموارد البشرٌة فً المنحمة ابعادكٌرٌة تؤثٌر تووٌح  -2  

 

 

توصؾ البٌئة التً تعم  فٌها المنحمات فً الوتت الحاور، بؤنها سرٌعة التؽٌٌر فاً كا  شاًء تقرٌبااً.   

)االتتصاااادٌة، والعوامااا  البٌئٌاااة الخارجٌاااة  ة، المعلوماتٌاااة()البشااارٌة، المادٌااافالعوامااا  البٌئٌاااة الداخلٌاااة 

ذي فارض علاى المنحماات ان تعاد  مان إساتراتٌجٌتها االمر ال ،فً تؽٌر متواص  االجتماعٌة، السٌاسٌة(

 ستراتٌجٌات جدٌدة من أج  المحافحة على ممٌزاتها التنافسٌة فً البٌئة الخارجٌة.الحالٌة، أو تتبنى إ

ن تراعً مجموعاة ارد البشرٌة عملها، فانها تحتا  أالقو ، أنه عندما تمارس إدارة الموولذلك ٌمكن      

ن مصاادرها المجتمااع الخااارجً للمنحمااة مهمااة بعوااها ٌقااع خااار  ساالطتها علااى إعتبااار أماان العواماا  ال

ؼٌرهاا و (بالعما )حالة العمالاة واالتتصااد والقاوانٌن المتعلقاة من ذلك ما ٌعرؾ بالبٌئة الخارجٌة نرسها، 

هاذُ العواما  ومراعاتهاا فاً تنرٌاذها لمهامهاا.  معرفةدارة الموارد البشرٌة لعوام . إذ ٌتوجب على إمن ا

ولكونها تتعلق بالمجتمع االوسع، فهً تمث  البٌئة الخارجٌة للمنحمة وأماا القسام ايخار مان هاذُ العواما  

ذلاك أهاداؾ المنحماة، فاعلٌاة التخطاٌط،  فتتعلق بالمنحمة نرسها التً تخدمها إدارة الماوارد البشارٌة، مان

، وؼٌرها فهذُ العوام  البد الدارة الماوارد البشارٌة  خصائص االدارة العلٌا، االجواء والعالتات الداخلٌة

ؾ عرَ ان تراعٌها اذا ارادت ان تكون مقترحاتها ونشاطاتها سلٌمة. وتشك  هذُ المجموعة من العوام  ماٌُ 

 .’’بالبٌئة الداخلٌة للمنحمة’’

البشرٌة والتاً تتعلاق بحالاة تخصاص هنالك مجموعة ثالثة من العوام  تإثر فً عم  ادارة الموارد      

دارة الماوارد البشارٌة تتاؤثر لمتاحة عالمٌاا ومحلٌااً فممارساات إدارة الموارد البشرٌة والمعارؾ العلمٌة اإ

نتماء المتخصصٌن الى جمعٌة ة ومدى إرفة العلمٌبحالة التخصص ومنحماته العلمٌة والنقابٌة، وحالة المع

وأماا عان  (ببٌئاة تخصاص إدارة الماوارد البشارٌة)علمٌة تنحم شإون التخصص.. ونشٌر الى هذُ البٌئة 

 ، فهً كما ٌؤتً:انوا  البٌئة

 

 

 انفظم انضبٍَ

 ثُئخ إكاهح انًىاهك انجشوَخ

Environment of human 

resources management 

 تمهيد
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 : tExternal Environmenالبٌئة الخارجٌة  – أوال

م  علٌها مة وتإثر فٌها، فتشك  عواونعنً بها ك  حروؾ وخصائص المجتمع الذي تعم  فٌه المنح     

ن تراعٌها فً عملها. تمر عوام  هذُ البٌئة كما ٌحص  حالٌااً بتؽٌارات جذرٌاة مهماة تساتدعً تؽٌارات أ

ٌاة منحماة علاى مادى وتشك  تحدٌات حقٌقٌة ٌتوتؾ بقااء أعما  ة فً ك  تصامٌم ومراهٌم إدارة األجذرٌ

ٌُّرها مع تلك المتؽٌرات.  تك

  البٌئة الخارجٌة بكونها متداخلة فٌما بٌنها، فعلى سبٌ  المثا  تتؤثر حالة االتتصاد بحالة وتتمٌز عوام    

السكان ومستوى التعلٌم ودرجة الوعً. كما تإثر حالة التكنولوجٌا فاً البٌئاة االتتصاادٌة، وساوق العما  

د الدولة التً تعم  فٌهاا بشك  مباشر. ومع تحقق العالمٌة أصبح التؤثٌر المتباد  لتلك العوام  ٌتعدى حدو

ن ٌُوم سوق العم  لدولة ماا ماوارد بشارٌة مان دو  أُخارى. لٌشم  دوالً أخرى. فمن المحتم  أ المنحمة

وهذا ٌتطلب مان إدارة الماوارد البشارٌة االنتبااُ الاى هاذا التاداخ  ومراعاتاه فٌماا ٌتعلاق بالحصاو  علاى 

 .عملهم او توحٌرهمالعاملٌن ومإهالتهم وشروط 

 لنسبة  دارة الموارد البشرٌة فان العوام  االكثر تؤثٌراً التً تهتم بها فً هذا المجا  هً:وبا  

ساوق العما  الاذي تختاار  (Work Forces)تمث  القاوى العاملاة  :حالة القوى العاملة فً المجتمع – 1

االجااور  علااى العدٌااد ماان أنشااطتها وأنحمتهااا، كؤنشااطة اختٌااار العاااملٌن وووااعحمااة مواردهااا منااه المن

 وتطوٌر االداء وؼٌرها.

 وفً هذا المجا  تحتا  ادارة الموارد البشرٌة ان تهتم بجملة تواٌا نذكر منها:

 توافر الموارد البشرٌة التً تحتاجها كماً وبالتخصصات المطلوبة فً سوق العم . مدى -

هام بسان لمان  (Unemployment's)ومعادالت البطالاة (Employment Rates)معادالت االشاتؽا  -

 العم  وراؼبٌن فٌه.

 ن تعرؾ الكثٌر عن خصائص هذُ السوق والتً تنعكس آثارها البشرٌة، لذا تحتا  إدارة هذُ الموارد أ

 مستوى ونو  التؤهٌ  للموارد البشرٌة المتاحة للعم . -

ٌُّر فٌها، كجنسٌاتها و - وعٌها..   درجةدوافعها للعم  وطبٌعة تركٌبة الموارد البشرٌة المتاحة للعم  والتؽ

 وؼٌر ذلك.

أصبحوا ٌنحرون الى العم  باعتباارُ وساٌلة  ’’السٌما المتقدمة صناعٌاً ’’فالناس فً الكثٌر من الدو       

للحٌاة وأخذوا ٌبحثون عن مرونة وشروط تسمح لهم باجازات مطولة لرعاٌاة أطراالهم وإكماا  دراساتهم. 

ثر تعقٌداً، إذ البد لها أن تجد صٌػ مناسابة لمواكباة هاذُ وهذا الووع جع  مهام إدارة الموارد البشرٌة أك

 المتؽٌرات.

ن تهمله ألناه  مهما الٌمكن ألي منحمة أعما  أتشك  هذُ البٌئة عامالً  :االقتصاد والبٌئة االقتصادٌة – 2

 ٌإثر فً نشاطات عدٌدة فٌها كاالنتاا  والتساوٌق والشاإون المالٌاة، فواالً عماا ٌتعلاق باالموارد البشارٌة

 فهً تحتا  الى االهتمام بعدد من القواٌا المرتبطة باالتتصاد مث :
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فهً تإثر فً سوق العم  بؤكثر من طرٌقة، فحالة الرخاء مثالً تإدي الى توسع  حالة االتتصاد عموما: -

نشاط المنحمات وتزاٌد الطلب علاى الماوارد البشارٌة العاملاة وبعكساه ٌاإدي الكسااد الاى تقلاٌص النشااط 

 دي وبالتالً تقلٌص فرص العم  وزٌادة عدد العاطلٌن وهكذا.االتتصا

دارة المااوارد البشاارٌة فالدولااة تااإدي عاادة أدوار مهمااة ٌمكاان أن تااإثر فااً إ فااً االتتصاااد: دور الدولااة -

رون فاً الجهااز الحكاومً أو  باعتبارها المشِّاؽ  والمساتخّدم األهام لنسابة كبٌارة مان الساكان الاذٌن ساٌوحُّ

، كتوٌٌق حجام  ة التً تمتلكها الدولة، وهذا سٌنعكس على سوق العم  بؤكثر من طرٌقةالمإسسات العام

نحماة العما  كتلاك المتعلقاة بشاروط التوحٌاؾ والترتٌاة المتاحاة للقطاا  الخااص، وتاوانٌن وأتوى العما  

واالجازات ومعدالت االجور والرواتاب وسااعات العما  وؼٌرهاا. كا  هاذُ االماور تمثا  واؽوطا علاى 

مات تدفعها الى االهتمام بتطوٌر سرٌع النحمة إدارة الموارد البشرٌة الخاصة بالعم  والتشؽٌ  لكً المنح

 تتمكن تلك المنحمات من االستمرار والتطور.

تلاك   (social Environment)ة االجتماعٌاٌقصاد بالبٌئاة  :البٌئة االجتماعٌة والبشةرٌة والثقافٌةة – 3

تات االجتماعٌة والووع االجتماعً عموماً. أما البٌئة البشرٌة أو االنسانٌة والعال باألسرةالمتعلقة  األبعاد

(Human Environment ) فٌقصد بها حالة االنسان من حٌث ووعه الصحً والتعلٌمً ودرجة وعٌاه

 فتعنااً تلااك الخصااائص (Cultural Environment)بحقوتااه وماادى تمسااكه بهااا. وأمااا البٌئااة الثقافٌااة 

لمجتماع عمومااً كقاٌمهم واتجاهااتهم التاً ٌاتم تناتلهاا عبار االجٌاا  والتاً تمٌازهم كثقافاة ا المتعلقة باؤفراد

 وحوارة.

مهمة جداً فً تؤثٌرها فً عما  إدارة الماوارد البشارٌة. فلنتصاور ماثالً  بعادها المتداخلة()بؤهذُ البٌئة     

و العكاس، فواحادة مان ووع شاركة أجنبٌاة تخطاط التاماة مشارو  كبٌار فاً واحادة مان الادو  العربٌاة أ

ارُؾ ن َن االفاراد العااملٌن هاً أتار وتعاٌدارة الموارد البشرٌة التً ستختً البد ان تهتم بها إالقواٌا ال َتعَّ

الكثٌر من االمور التً تتعلق بعالتاتهم االجتماعٌة وباووااعهم الصاحٌة والتعلٌمٌاة وبقاٌمهم واتجاهااتهم 

لكً تتخذ االجراءات المناسبة  المشرو الذي ستستثمر فٌه  وأن ترصد التؽٌرات التً تحص  فً المجتمع

ٌَّؾ معها.  بصددها ولكً تستطٌع أن تتك

القانونٌااة أي  واألجهاازةوٌقصااد بهااا التشاارٌعات  :Legal Environment ) ( لبٌئةةة القانونٌةةةا – 4

تااوانٌن العماا   للتؤكااد ماان االلتاازام بتلااك التشاارٌعات. وهااذُ البٌئااة مهمااة جااداً ألن ’’المحاااكم والشاارطة’’

ذُ القاوانٌن ـــاـمثلة هٌة إدارة للموارد البشرٌة ومن أأل بعدا مهما فً العم  الٌومً والتؽٌرات فٌها تشك  

م شروط العم  وحقاوق ـــــالتً تنح (Labor Laws)توانٌن العم   -القانونٌة المكلرة بتنرٌذها: واألجهزة

واامانات  التااً تااوفر (Social Security Laws) ًــااـــان االجتماعــــااـوتااوانٌن الوم املٌن،ــــااـالع

 Equal التوحٌااؾنهاااء الخدمااة والقااوانٌن الخاصااة بالمساااواة فااً فاارص أو إ ا صااابةللعاماا  فااً حالااة 

Employment   واللجان الدولٌة المهتمة تنرٌذ التشرٌعات كالمحاكم والشرطة والمنحمات  أجهزةوكذلك 

لااى والمنحماات ناوااجة ونشااطة دفاع ذلااك إ األجهاازةما كاناات هاذُ نحمااة العما  وتشاارٌعاته..فكلأ بنواو 

 والعدالة. با نسانٌةااللتزام بتلك القوانٌن وتنرٌذها وساهم فً جع  بٌئات العم  تتسم 

وٌشم  طبٌعة النحام  وٌقصد بها الووع السٌاسً، :(Political Environment) البٌئة السٌاسٌة – 5

الواؽط الخاارجً علاى  ت، آلٌاوالنوج السٌاسً للمواطنٌن ً، الوعاسًاالستقرار السٌ السٌاسً السائد،

  دارة الموارد البشرٌة.ان تإثر بؤكثر من طرٌقة فً عم  إ وؼٌر ذلك فهذُ البٌئة ٌمكن المنحمة....
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ٌقصاد بهاذُ  :Scientific And Technological Environment والتكنولوجٌةةالبٌئةة العلمٌةة  -6

فً المجتمع بما فً ذلك الجهات التً تاوفر المعاارؾ  اوالتكنولوجٌخاصة بحالة العلم البٌئة ك  العوام  ال

.مث  المإسسات التاً ترفاد المنحماة باالموحرٌن والمتخصصاٌن ةوالتكنولوجٌوالمعدات العلمٌة  واألجهزة

تصلٌح الخاصة بالصٌانة والوكذلك المإسسات الرنٌة والخدمٌة  الذٌن ٌساعدونها فً معالجة مشاك  العم 

والمعادات وتطاع الؽٌاار للمنحماة إواافة للمنحماات  األجهزةوالمإسسات التجارٌة والصناعٌة التً توفر 

فاً المجتماع مساؤلة  اوالتكنولوجٌاذ تمثا  حالاة العلام والمعارؾ نرساها إ االتكنولوجٌتخدم خرى التً تساألُ 

ن أ فهاً تحتاا  أوالً  ،وأنشاطتهاهاا الماوارد البشارٌة وتاإثر فاً الكثٌار مان مهام  دارةمهمة جدا بالنسبة 

ن تحاادد سااتتعام  معهااا المنحمااة ثاام علٌهااا أ التااً األساسااٌة واألجهاازةالعلمٌااة  ابالتكنولوجٌااتحاادد تائمااة 

ماا  فااذافٌهاا  واألجهازة االتكنولوجٌاخصائص البٌئة الخارجٌة للمنحمة ومدى نوجها ودرجة انتشار هذُ 

تعتماد تطاورات  وأنشاطةارؾ لخارجٌة ؼٌر ناوجة بالنسبة لمعدارة الموارد البشرٌة بان البٌئة اوجدت إ

 ..وهكذا.أجنبٌةجهزة حدٌثة فان ذلك سٌقتوً منها االعتماد على بٌئات علمٌة وأ

 :Internal Environmentالبٌئة الداخلٌة  -ثانٌا

 تلاااك الخصاااائص المهماااة للمنحماااة والتاااً تاااإثر فاااً عمااا  ادارة الماااوارد ٌقصاااد بالبٌئاااة الداخلٌاااة:    

 -:البشرٌة.وٌختلؾ تؤثٌر هذُ البٌئة عن تؤثٌر البٌئة الخارجٌة فً عم  ادارة الموارد البشرٌة فً نقطتٌن

ن تاإثر فاً بعاض عناصار البٌئاة الداخلٌاة مان خاال  االدارة الموارد البشرٌة أ أدارة بامكانه ان :األولى 

و ؼٌرهاا مان عناصار البٌئاة العما  أ و ساوقتدرتها فً التؤثٌر فً االتتصااد أ نفً حٌن أ العلٌا للمنحمة،

 ب  تكاد تكون معدومة. الخارجٌة ات  بكثٌر،

ا ن سرعة تؽٌر عناصر البٌئة الداخلٌة تزٌد عن سارعة تؽٌار عناصار البٌئاة الخارجٌاة ولهاذهً أ الثانٌة:

خلٌاة دارة الماوارد البشارٌة الاى رصاد التؽٌارات الداولهذا تحتا  إ كبر،فان متطلبات التكٌؾ معها تكون أ

 .والتعام  معها كجزء من مهامها الٌومٌة

  -:مكونات البٌئة الداخلٌة للمنحمة وتعتبر العناصر أدناُ من أهم

 .منحمة وأهدافها ونشاطها التخطٌطًرسالة ال -1

 .حمة والنمط القٌادي األساسً فٌهاتٌادة المن -2

 .حٌث القوة والمومون ِٓ التنحٌمٌة الثقافة -3

 ودوافعها.ئصها توة العم  وخصا -4

 .اطهاالنقابة والجمعٌات المهنٌة ونش -5

 الرسمٌة.التنحٌمات ؼٌر  -6

  وفٌما ٌلً تووٌح موجـز حـــو  كٌرٌة تؤثٌر بعض هـــذُ العوامــ  فــً عم  أدارة   الموارد   

 .البشرٌة

ا التخطٌطً الذي فعم  إدارة الموارد البشرٌة ٌتؤثر بدرجة دتة تحدٌد أهداؾ المنحمة وبنوج نشاطه   

هذُ األهداؾ والسٌاسات ستصبح محددات لمختلؾ نشاطات إدارة  وسٌاساتها ألنسٌنعكس على رسالتها 
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لم  وؼٌرها فاذاالموارد البشرٌة المتعلقة باالستقطاب والتعٌٌن ومستوى األجور والتدرٌب وتقوٌم األداء 

اؾ فان هذا سٌجع  أدارة الموارد تكن تلك األهداؾ والسٌاسات واوحة ومنسجمة مع بعوها بشك  ك

ا كلما البشرٌة تجتهد فً الكثٌر من األمور وتد ٌكون اجتهادها خاطئ مما ٌجعلها تعود إلى ا دارة العلٌ

 .احتاجت للقٌام بنشاط معٌن

لٌس فقط فً تركٌبتها وعالتاتها وأولوٌاتها  القٌادة،  إدارة الموارد البشرٌة بخصائص كما ٌتؤثر عم     

مثال تحتا  إدارة الموارد البشرٌة أن  ماماتها وإنما خصائص أُخرى تشم  نمطها القٌادي عموما.واهت

فالقٌادة المحافحة التً تعطً األولٌة لكراٌة األداء لن تقب   تهتم بمدى استعداد القٌادة للتجدٌد والمخاطرة.

امرة والمتحمسة لقبو  مقترحات تنطوي على الكثٌر من التجدٌد والتؽٌٌر على عكس القٌادة المؽ

 .ت على تكالٌؾ ؼٌر مومونة النتائجمقترحات جرٌئة وجدٌدة حتى لو انطو

ألن واحدة من وحائرها الرئٌسة  وتشك  خصائص توة العم  محدد مهم آخر  دارة الموارد البشرٌة،     

رٌة بهذا الدور بشك  تقوم إدارة الموارد البش  هً ووع وإدارة األنحمة المختلرة التً تتعلق بالعاملٌن،

دوافعها للعم  فً وسلٌم تحتا  أن تراعً خصائص توة العم  الحالٌة من حٌث مستوى الخبرة والتعلٌم،

 المنحمة..... وؼٌر ذلك .

والمتمثلة بالقٌم والتقالٌد واألعراؾ التً  (Organization Culture) المنحمةثقافة أما بالنسبة ل     

 مة وتإثر فً العاملٌن وسلوكهم فهً تعتبر محدد آخر  دارة الموارد البشرٌة،تشك  األجواء العامة للمنح

"سٌاسات ألنها تحتا  الى معرفة هذُ الثقافة ومراعاتها فً أنحمتها المختلرة ومنها على سبٌ  المثا  

رٌة تحتا  إدارة الموارد البش تإكد على التماسك والعم  ومن فرق، المنحمةثقافة فاذا كانت  التعٌٌن"

وحرٌن ٌملكون م النتقاء فستحتا   ،جام مع هذُ الثقافة تثمن التنافسالى انتقاء أفراد تادرٌن على االنس

 .نزعة عالٌة للتنافس

التً ٌرتبط أعواإها بعالتات توٌة تنشؤ نتٌجة  "جماعات العم "وأخٌراً البد من ا شارة إلى تؤثٌر     

 (Informal Organization) "التنحٌم ؼٌر الرسمً"ا تراع  األفراد مع بعوهم البعض وٌطلق علٌه

ن أن ٌنقلب ــــن ٌمكـــــــولك ةـــا تإدي دورا مرٌدا للعاملٌن وحتى للمنحمــــفهذُ الجماعات ؼالبا م

أذا ما شعروا بؤن ( (formal Organization"للتنحٌم الرسمً"دور وار ومواد  ىـــــإل اــــدوره

إدارة الموارد البشرٌة أن تنتبه الى هذُ  ا دارة ستهدد مصالحهم لذا تحتا  التؽٌٌرات التً تخطط لها

التنحٌمات وخصائصها وتوتها وأهدافها باعتبارها بعدا داخلٌا علٌها مراعاته.مثال اذا اتترحت هذُ 

ة دٌدة أو تد تصبح مصدر مقاومٌمكن لهذُ التنحٌمات أن تكون سندا للمقترحات الج ا دارة نحاما جدٌدا،

 .لها
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تومن الرص  عوام  البٌئتٌن الخارجٌة والداخلٌة التاً تحتاا  إدارة الماوارد البشارٌة الاى مراعاتهاا      

عند ووع أنحمتها المختلرة واتوح لنا تباٌـن مقـدرة هـذُ ا دارة على التؤثٌر فاً عادد مان تلاك العواما  

بها والساٌطرة علٌها.....وهاذا ٌقتواً أن تنواج إدارة الماوارد ألنها فً حالة تؽٌر مستمر ٌصعب التنبإ 

 .المتؽٌراتالبشرٌة وأن تتطور أسالٌبها وممارساتها لكً تستطٌع أن تتكٌؾ مع هذُ 
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 كم تسم تقسم هذُ إلى: ٌتؤثر عم  أدارة الموارد البشرٌة بمجموعة من العوام  البٌئٌة.1س

 ؟العوام       

       ماذا نعنً بالبٌئة الخارجٌة للمنحمة ؟ وما هً ا بعاد األهم فً هذُ البٌئة بالنسبة  دارة    :2س

 ؟الموارد البشرٌة      

 ؟ٌة فً عم  إدارة الموارد البشرٌة: كٌؾ تإثر ك  من البٌئة االتتصادٌة والبٌئة القانون3س

              البٌئة الخارجٌة للمنحمة فً عم  : كٌؾ، وبماذا ٌختلؾ تؤثٌر ك  من البٌئة الداخلٌة و4س

 إدارة الموارد البشرٌة؟      

 ؟: ما المقصود بالبٌئة الداخلٌة للمنحمة وما هً أهم مكوناتها5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل أسئلة
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 هداف الفصل أ

 لحوٌج  عٍٝ :ــ ِٓ جٌّإًِ جْ جٌطحٌد ذعى وٌجْطٗ ًٌٙج جٌفًٛ ٚجْط١عحخ ِٟح١ِٕٗ جٌع١ٍّس،  ْ ٠ٛرف  

 تووٌح مرهوم تحلٌ  الوحائؾ وتبٌان أهمٌته. -1

 .وشرو موامٌنها فً تحلٌ  الوحائؾ، تشخٌص األسالٌب المعتمدة -2

 .لتً تمر بها عملٌة تحلٌ  الوحائؾتتبع الخطوات ا -3

 

 

لهااا تحتااا  المنحمااة بااٌن الحااٌن واألخاار الااى إعااادة النحاار بنااو  ومحتااوى الوحااائؾ الموجااودة فااً هٌك 

وٌحتا   (Job Analysis)  ى بتحلٌا  الوحاائؾـع تحات نشااط ٌسماـاـهاذُ تق ادة النحرـــــــالتنحٌمً وإع

كونااه ٌساااعد علااى فهاام وتكاماا  الوحااائؾ وٌحقااق االنسااجام والتناسااق بااٌن  هااذا النشاااط موتعااا متقاادما ،

ومان جهاة أخارى فهاو ٌمكان إدارة  المجهودات البشرٌة لألفراد العاملٌن فاً مختلاؾ الوحادات مان جهاة.

لموارد البشرٌة من تؤمٌن األفراد الذٌن تحتاجهم المنحمة بالكم وبالمإهالت المناسبة وبالتوتٌت الصاحٌح ا

 المخططة.لتحقٌق األهداؾ 

 تعرٌف تحلٌل الوظائف: -أوال

دراسااة وتحلٌاا  محتااوى الوحااائؾ التااً ٌشااؽلها  (Job Analysis)تتناااو  عملٌااة تحلٌاا  الوحااائؾ     

 حاروؾ عملاه.. مساإولٌاته، ،مإهالتاه حٌث المهماات التاً ٌإدٌهاا كا  مانهم، من العاملون فً المنحمة،

فعلاى سابٌ   وتوصاٌؾ كا  مانهم بؤسالوب علماً مرٌاد. وؼٌر ذلك، لؽرض إعداد تائمة جدٌدة بالوحائؾ،

وتاد ٌكاون لادٌها  المثا  تد تقرر منحمة ماا ان تعٌاد النحار فاً تائماة توصاٌؾ الوحاائؾ بؤسالوب علماً،

فقاد ٌحما   لكا  مانهم ماإهالت تاد تختلاؾ عان األخار، ،ختلرة فً ك  تسم سكرتٌر واحادم  "أتسام "ستة 

بعوااااهم ٌااااتقن لؽتااااٌن أجنبٌااااة واسااااتخدام  الاااابعض شااااهادة البكااااالورٌوس وآخاااارٌن شااااهادة ا عدادٌااااة،

بعوااهم ٌملااك عشاار  ولكنااه ٌملااك مهااارات فااً العالتااات العامااة، الحاسااوب،وؼٌرهم الٌااتقن لؽااة أجنبٌااة،

تد نجد اختالفات  ٌة وآخرون ٌملكون ات  من سنة...وؼٌرها، إذا راتبنا عملهم الٌومً،سنوات خبرة وحٌر

فً حاٌن  فقد ٌتولى البعض أعما  الطبع والحرح وتنحٌم المواعٌد وإعداد جداو  العم ، فً المهام أٌوا،

 لقهاوة كماا تاد ٌقاوم بعواهم بؤعاداد ا العااملٌن، ؼٌاابٌقوم آخرون بؤعداد محاوار االجتماعاات وتساجٌ  

فاً حاٌن  كماا تاد ٌارتبط الابعض بالمادٌر األعلاى فقاط، أو شراء مستلزمات الوٌافة وؼٌرها، للمسإولٌن

 .املٌن فً الوحدة....... وؼٌر ذلكٌرتبط ؼٌرهم بمجمو  الع

 الفصل الثالث

  الوظائف تحليل

Job Analysis 

 

 دتمهي
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ترعا  ذلاك  أنٌمكنهاا  فاذا أرادت إدارة الموارد البشرٌة إعداد وصؾ جدٌد ورسامً لوحٌراة ساكرتٌر،   

لتحدٌاد  ودراساتها وتحلٌلهاا، الساتة هإالءعن تؤهٌ  ومهام مسإولٌة وحروؾ عم  ك   بجمع المعلومات

اً ثام تساتخدم النتاائج التتاراو توحٌاؾ ٌتوامن وصاراً موحاد ما ٌبادو واروري وماا هاو ؼٌار واروري،

 .ومناسباً لطبٌعة عم  المنحمة

"مهناادس بعناوان  (موحاؾ20 )لمنحماة فٌهاا  "مهنادس كهرباااء"وإذا أرادت أعاداد الوصاؾ لوحٌراة     

فتادرس وتحلا  الوواع الحاالً  فؤفو  طرٌقة هً أن ترو  الشًء ذاتاه للمهندساٌن الحاالٌٌن، ،كهرباء"

علٌها أن تقوم بذلك لكافة الوحاائؾ، ت ان تنوج صٌػ العم  فً المنحمة التتراو وصؾ جدٌد.وإذا أراد

طرٌقاه الحقاائق الخاصاة بكا   نسمً هاذُ العملٌاة باـ"تحلٌ  الوحاائؾ"، وهاو األجاراء الاذي تكتشاؾ عان

"العملٌة التً تتومن حصر الوحائؾ المشمولة ودراسة مكوناتها من وٌمكن تعرٌره بؤنه  وحٌرة أو عم ،

ومن ٌإدٌها والمواصرات المطلوباة  وكٌؾ ٌجب ان تإدى، حٌث الموتع واالرتباط ا شرافً لك  وحٌرة،

ذُ العملٌااة الااى اسااتكما  المعلومااات الالزمااة بحٌااث تااإو  هاا فااٌمن ٌشااؽلها ومسااإولٌاته وحاادود ساالطاته"

دارة المااوارد البشاارٌة فااً التخاااذ أي ماان القاارارات المرتبطااة بااؤؼراض التحلٌاا  وؼاٌاتااه المثبتااة لاادى أ

 . المنحمة

 أهمٌة تحلٌل الوظائف: -ثانٌا

والعااملٌن  توفر عملٌة التحلٌ  الوحٌرً معلومات ذات أهمٌة لك  من إدارة الموارد البشرٌة والمنحمة    

 -:هذُ األهمٌة باالتً  ، وتتمثنرسهمأ

تسااتند عملٌااة التخطااٌط للمااوارد البشاارٌة علااى تحدٌااد خصااائص الوحااائؾ المختلرااة و متطلباتهااا ماان  -1

 المهارات والقابلٌات.

ٌق لوصؾ تستند عملٌة اختٌار الموارد البشرٌة، وتحدٌد معاٌٌر االختٌار لك  وحٌرة على التحدٌد الدت -2

 .ئؾ المختلرةالوحا

إذ إن هذُ البرامج  تعد عملٌة تحلٌ  الوحائؾ األساس فً بناء وتصمٌم البرامج التدرٌبٌة والتطوٌرٌة، -3

 .مهارات الرعلٌة المتوفرة ألدائهاتعتمد على تحدٌد الرجوة بٌن خصائص وأوصاؾ الوحٌرة وال

الحاوافز  ك، وكاذلب، الرواتاورتعد عملٌة تحلٌ  الوحائؾ الخطوة األولى فً ووع نحام عااد  لألجا -4

القٌماة تحادد مان خاال  معرفاة  ُ، هذأن لك  وحٌرة تٌمة تختلؾ عن الوحائؾ األُخرى ذ، إالتشجٌعٌة

 جانبً وصؾ مواصرات الوحٌرة 

إذ أن لكاا  وحٌرااة  تعتمااد المنحمااة فااً تحدٌااد معاااٌٌر تقااوٌم أداء العاااملٌن علااى الوصااؾ الااوحٌرً، -5

 .إولٌاتها وأعبائهاسمعاٌٌرها الخاصة بها وفق م

تساعد عملٌاة التحلٌا  فاً أعاادة تصامٌم الوحاائؾ لتتوافاق ماع العااملٌن مان ذوي الحاجاات الخاصاة  -6

 .)جسمٌا أو ذهنٌا(أو المعاتٌن  )الموهوبٌن(كالمبدعٌن 

تسهم عملٌة التحلٌ  الوحٌرً فً تصمٌم سٌاسة سلٌمة للخدمات الصحٌة واألمن الصناعً مان خاال   -7

 .ت حو  درجة المخاطرة فً ك  وحٌرةمن معلوما ما توفرُ

 

 

 

 

 



25 

 

 سالٌب تحلٌل الوظائف:أ -ثالثا

الٌب الشاائعة االساتخدام ماا باٌن األسا ن، وماتعتمد المنحمات علاى العدٌاد مان أساالٌب التحلٌا  الاوحٌرً  

 ٌؤتً:

 (Tasks Inventory Analysis) المهامأسلوب تحلٌ  مخزون ـ 1

  (Critical Incidents Method) أسلوب الحوادث الحرجة -2 

 ((Functional Job Analysis التحلٌ  النشاطً -3 

  (Positions Analysis uestionnaire)          الوحٌرٌةأسلوب تحلٌ  المراكز  -4

 

 :تحلٌل مخزون المهامأسلوب  ـ1

ولذلك فان التحلٌا   نجاز الوحٌرة بنجاو، ٌجري تحدٌد المعارؾ والمهارات والقابلٌات المطلوبة     

وٌاتم التركٌاز فاً المقابلاة  تهٌئاة مصاروفة المهاام. -3 المسح – 2المقابلة  - 1ٌتومن ثالث مراح  هً:

وبعاد  وتإخذ المعلومات من المشرؾ المباشر وكذلك من الررد العام . على المهام التً ٌإدٌها العاملون،

معاد  التكارار للمهام،والوتات المساتنرذ ألداء جمع المعلومات ٌتم تحدٌد أهمٌة ك  مهمة وامن الوحٌرة،و

وأخٌااراً ٌااتم تصاامٌم مصااروفة المهااام التااً تتواامن ترتٌبااات للعناصاار المتعلقااة بااـ : المعرفااة  كاا  مهمااة،

 .المطلوبة فً ك  مهمة ومن الوحٌرة،المهارة ،القابلٌات 

حااائؾ الموجااودة فااً وٌعااد هااذا األساالوب ذا أهمٌااة فااً تحدٌااد المتطلبااات المعرفٌااة والمهارٌااة للو    

 .بدتة المنحمة

 :أسلوب الحوادث الحرجة -2

ٌستخدم هذا األسلوب لتحدٌد الخصائص السلوكٌة المطلوبة للوحٌرة والمتمثلة بمكونات األداء.مث  كٌرٌة     

ذا وهك وهً األبعاد األساسٌة لوحٌرة بائع التجزئة، عداد الطلبٌة أو الموازنة النقدٌة،إالتعام  مع الزبون أو 

فالتراعا  ماع  وبعد تحدٌد المكوناات ٌاتم تحدٌاد المعااٌٌر لكا  مكاون أو عنصار، بالنسبة للوحائؾ األخرى.

وٌكاون تحدٌاد المساتوٌات بحساب  الزباون ماثال ٌحادد لاه مساتوى باٌن حاد أعلاى وحاد متوساط وحاد أدناى.

م ٌجدوا البوااعة التاً ل المختص بؤنهمالزبائن الى الموحؾ  ٌشكوالمواتؾ أو السلوكٌات المتكررة،فعندما 

األداء علاى وفاق  اهتماما فاان روال ٌعٌالموحؾ من هذُ الشكوى  المختص وٌتذمرٌرؼبون بها فً المكان 

 منخرواة وتعطاًأن تٌمة هذا المكون ومن الوحٌرة تكاون  منخروا أيمكون التراع  مع الزبون سٌكون 

 .مإهالت الموحؾ إلىمإشرا 

فً حاالت نادرة تحص  شكوى بهذا الشك  وٌكون هنااك  شكوى أوود والعكس ٌكون فً حالة عدم ور    

مكاان  إلاىلمطلوباة وإحواارها رد فع  إٌجابً من تبا  الموحاؾ المساإو  وذلاك بالبحاث عان البوااعة ا

 .البٌع

ٌركاز علاى ماإهالت العااملٌن  أساساٌة وإنمااعلاى المهاام بدرجاة  ال ٌركازأن أسلوب الحوادث الحرجاة    

الحاوادث. ٌساعد على تحدٌد نقاط القوة والوعؾ فً سلوك الررد تجااُ تلاك  المهام وهذاك الذٌن ٌإدون  تل

إنااه ٌتطلااب ماان المشاارؾ مالزمااة  النتااائج كماااأن ماان عٌوبااه انااه ٌسااتؽرق وتتااا طااوٌال للحصااو  علااى  أال

 .لمشرؾ ٌحصً أخطاءهم أو ٌتربص بهمتد ٌولد لدٌهم المل  والتصور بان ا باستمرار مماالعاملٌن 
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 :التحلٌل النشاطً -3

العتمادُ على أُسس عاماة وشامولٌة  ، نحراً ٌستخدم هذا األسلوب ؼالبا فً مإسسات القطا  الحكومً    

ذا األسلوب جمع مستقرة نسبٌا ٌمكن بموجبها تحلٌ  جمٌع الوحائؾ الموجودة فً المنحمة وٌتم بموجب ه

 :المعلومات ايتٌة

           :ثالثاة عناصار أو أبعااد رئٌساٌة هاً رة،وتصانؾ الاىالمهاام التاً ٌمارساها شااؼ  الوحٌ -أ

 األشخاص ، البٌانات ، األشٌاء.

 .لٌب المستخدمة فً األداء الوحٌرًاألسا -ب

 .ئن والمعدات المستخدمة فً األداءالمكا - 

 .السلع والخدمات المنتجة -د

 ة، وماهٌاتراعا  معهام خاال  عملاهكما ٌاتم وصاؾ النشااطات التاً ٌقاوم بهاا العاما  واألفاراد الاذٌن ٌ    

عنااوان ( 30000)البٌاناات المسااتخدمة فاً أداء الوحٌرااة.فعلى سابٌ  المثااا  ٌاتم تحدٌااد ترمٌاز ألكثاار مان 

ٌوواح  (1)األتاً   ، والشاكوحٌرً أدرجت فً تاموس العناوٌن المهنٌة فً الوالٌات المتحادة األمرٌكٌاة

 .لهذُ األبعاد أو العناصر الثالثةنموذجا 

 األشٌاء     األشخاص بٌاناتال   

  0-تجمٌع وتركٌب

 1-تنسٌق

 2-تحلٌ 

 3-تصنٌؾ

  4-حسابات

 5-استنساخ )تصوٌر(

 6-مقارنة

 0 -ٌرشد

 1-ٌراوض

 2-ٌوجه

 3-ٌشرؾ

 4-ٌخو 

 5-ٌقنع

 6-ٌتكلم

 7-٠مىَ نىِس

 ٠8طٍُٓ ضٛؾ١ٙحش 

  0-األعداد والتهٌئة

 1-تدتٌق

 2-تشؽٌ  وسٌطرة

 3-تدرٌب

  4-توجٌه للعم 

 5-مسإولٌة حمٌ ش

 6-تؽذٌة وإطعام

 

  ( ٌوضح األبعاد )العناصر( المتعلقة بالمهام التً ٌمارسها شاغل الوظٌفة1كل )ـــش          

 أسلوب التحلٌل النشاطً  والتً ٌتم جمعها بموجب                                 
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فحٌٛظ١فس  يٌه جٌرعى ِٓ جألعٍٝ جٌٝ جألؤٝ ِٓ جٌّالقع  ْ جألٌلحَ جٌٛجٌوز ّٞٓ وً ذعى ٍِضرس قٓد  ١ّ٘س    

فايج وحْ ٌى٠ٕح ٚظ١فس وحضد  ٌٚجق ِػال فٟ وجتٍز  عٍٝ ؾ١ّع جألذعحو ٟ٘  عٍٝ جٌٛظحتف، (000)جٌطٟ ضكًّ ٌلُ 

 :طّٟٓ ًٖ٘ جٌٛظ١فس جألذعحو ج٢ض١سقى١ِٛس فّٓ جٌّّىٓ  ْ ض

 (    5) )تصوٌر( استنساخالبٌانات/  -1

 (6) أشخاص/ ٌتكلم -2

 (6) وإطعاماألشٌاء/ تؽذٌة  -3

 (6، )(6(، )5)ولذلك ٌكون رتم الوحٌرة     

 

 :فمن الممكن أن تكون كايتً بشرٌة،و لتكن أدارة الموارد ال وإذا ما أخذنا مثاال لوحٌرة أعلى،    

 (2) البٌانات/ التحلٌ  رتم -1

 (1) راوض رتمٌألشخاص/ ا -2

 (0) تهٌئة رتمالعداد واألألشٌاء/ ا -3

 (0، )(1(، )2) كون رتم الوحٌرةوبذلك ٌ    

حٌرٌاة التاً أن التحلٌا  الاوحٌرً وفاق هاذا األسالوب ٌتاٌح الررصاة للمادٌرٌن لتجمٌاع الوحاائؾ والعوائا  الو

 .تتطلب مهارات متماثلة

 :ةكز الوظٌفٌاأسلوب تحلٌل المر -4

ن استبانة تحتاوي وهو ٌتوم ،األمرٌكٌة  )بوردو(جرى تطوٌر هذا األسلوب من تب  باحثٌن فً جامعة     

عنصراً أو فقرة تجمع فً ستة أبعاد أو  (194)وهذُ االستبانة توع  على معلومات حو  متطلبات الوحٌرة،

 (2)تصنٌرات.وتلك األبعاد ٌووحها الشك  

 

 األبعاد الوظٌفٌة

 

عدد عناصر 

 الوظٌفة
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35 
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 لون معرفتها،تتومن أسئلة عن القواٌا التً ٌحتا  المحل االستقصاء فتتطلب إعداد استمارة أما طرٌقة    

 ٌجٌب عنها شاؼ  الوحٌرة ورئٌسه المباشر كتابة ثم تجرى مراجعة لهذُ ا جابات من تب  فرٌق المحللٌن.

لذلك فهً تصلح للمنحمات الكبٌرة التً ٌكثر فٌها  وتتمٌز هذُ الطرٌقة بسرعة التنرٌذ وانخراض التكالٌؾ،

كما تتطلب فهم موحد من تب   تهم  معلومة مهمة،عداد استمارة شاملة الإأال أنها تتطلب  عدد العاملٌن.

 .ٌ  دتٌقةتهم عنها بدتة لكً تكون نتائج التحلاالعاملٌن لألسئلة نحراً لتباٌن مستوٌاتهم الثقافٌة وكذلك إجاب

بمقابلة  )محللً الوحائؾ(المقابلٌن المدربٌن  ت الشخصٌة على أساس تٌام عدد منوتقوم فكرة المقابال   

كما  لوحٌرة وتوجٌه األسئلة له والطلب الٌه أن ٌتكلم عن وحٌرته ومسإولٌاته وحروؾ عمله.الررد شاؼ  ا

 تجرى مقابلة رئٌسه المباشر للتؤكد من دتة البٌانات التً تدمها شاؼ  الوحٌرة.

هملون وٌتمٌز هذا األسلوب بكونه ٌزٌد من احتما  الحصو  على بٌانات تد تكون خافٌة على المحللٌن فٌ    

كاجادة لؽة أجنبٌة محددة  خاصة بالنسبة للوحائؾ التً تتطلب مهارة خاصة، ،ع أسئلة عنها فً استمارةوو

والوتت الطوٌ   كمالاه لاذلك ٌصاعب تطبٌقاه فاً  أهم عٌوبه فهً كلرته العالٌة، أما أو استخدام جهاز معٌن.

والتً تشابه طرٌقة ( خبراء التحكٌم)ة المنحمات الكبٌرة التً ٌكثر فٌها عدد العاملٌن وأخٌراً فان هناك طرٌق

المقابلااة الشخصااٌة مااا عاادا وجااود أكثاار ماان مقاباا  أو خبٌاار مماان لهاام صاالة أو دراٌااة بنااو  الوحااائؾ محاا  

ونحراً للتكلرة العالٌة لهذُ الطرٌقة فؤنها ؼالباً ما تستخدم لتحلٌا  الوحاائؾ الناادرة المراردة والمعقادة  المقابلة،

 .وؼٌر ذلكمستشار ...... ر فنً أوفقط كوحٌرة خبٌ

 مرحلة التحلٌل: - رابعاً 

بعد االنتهاء من مرحلة جمع البٌانات والمعلومات تؤتً مرحلاة تحلٌلهاا بهادؾ مقارنتهاا وإزالاة ماا     

 analysis factors "عوام  التحلٌا "ثم تصنٌرها وفقا لعدد من العوام  تسمى بـ فٌها من توارب،

ض الوتاوؾ علاى طبٌعاة عما  كا  وحٌراة مان الوحاائؾ ومساتوى التً ٌمكن تٌاساها موواوعٌا لؽار

صااعوبتها والمسااإولٌات التااً ٌتحملهااا شاااؼلها والمااإهالت الااالزم توافرهااا فٌااه..وٌمكن إجمااا  هااذُ 

 العوام  بايتً:

والمهاان  واختصاصااهٌُحِهاار هااذا العاماا  طبٌعااة العماا  ونوعااه الااذي ٌإدٌااه الموحااؾ  :طبٌعااة العماا  -1

 .هذا العم  هاإلٌلحرؾ التً ٌنتمً وا

ممان ٌتلقاى  ٌووح هذا العام  حدود ا شراؾ والرتابة الواتعة على الوحٌراة مثا :: الرتابة ا شرافٌة -2

 .لمراتبة المررووة على عم  الموحؾوكذلك نو  ووسٌلة ا ،إلٌهشاؼ  الوحٌرة التعلٌمات الصادرة 

راؾ الاذي ٌزاولاه شااؼ  ٌوواح هاذا العاما  طبٌعاة ومادى ا شا: شراؾ الوحٌرة علاى أعماا  الؽٌارإ -3

 .سإولٌات ا شرافٌة وحدود ك  منهاالوحٌرة على أعما  موحرٌن آخرٌن مبٌنا أنوا  الم

ٌحهاار هااذا العاماا  ماادى تقٌااد الراارد العاماا  بالتعلٌمااات وا رشااادات  :المبااادأة والتصاارؾ واالبتكااار -4

 .والنحم التً تحكم أعما  الوحٌرة والقواعد

التً ٌتخذها شاؼ  الوحٌراة مان  د هذا العام  طبٌعة القرارات ونطاتها،ٌحدطبٌعة القرارات ونطاتها:  -5

حٌث تؤثٌرها فاً العملٌاات أو الخطاط أو البارامج أو السٌاساات ودرجاة نهائٌاة هاذُ القارارات وكاذلك 

 .ئهاالمسإولٌة عن خط

رهاا ٌحهر هذا العام  نو  ومقدار القدرات والخبارات والمعاارؾ والتعلاٌم وؼٌ الوحٌرة:شروط شؽ   -6

 الوحٌرة.من االشتراطات والمإهالت الالزمة لشؽ  
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وباٌن أهمٌاة هاذا التحلٌا  لكا  مان إدارة  ، )تحلٌا  الوحاائؾ(توامن هاذا الرصا  التعرٌاؾ بمصاطلح     
الموارد البشرٌة وللمنحمة سواء فً التخطٌط للحصو  على تلك الموارد أو فً اختٌارها وتدرٌبها وتقوٌم 

وفاً إعاادة تصامٌم الوحاائؾ فواال عان تصامٌم سٌاساة سالٌمة  لألجاورحام عااد  أو فً ووع ن أدائها،
واستعراض األسالٌب التً تعتمدها المنحماات فاً التحلٌا  الاوحٌرً  للخدمات الصحٌة واألمن الصناعً.

والعوام  التً ٌتم فً ووئها إجراء هذا التحلٌ  بهادؾ الوتاوؾ علاى طبٌعاة عما  كا  وحٌراة ومساتوى 
 .مإهالت الالزم توافرها فً شاؼلهاإولٌات التً تتومنها والصعوبتها والمس
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 :ايتٌةمعانً المصطلحات  أعط: 1س

 .( تحلٌ  مخزون المهام -)تحلٌ  الوحائؾ

 :بما ٌناسبها ايتٌةكم  الرراؼات : ا 2س

 ــــــــــــــــــــــــــ1.  من األسالٌب الشائعة التً تستخدمها المنحمات فً تحلٌ  الوحائ .1

 . ــــــــــــــــــــــــــــ 4 . ــــــــــــــــــــــ .3 ــــــــــــــــــــــ 2. 

  هناك أربعة طرق رئٌسة لتجمٌع البٌانات الخاصة بتحلٌ  الوحائؾ مٌدانٌا من شاؼلً الوحائؾ  3ِ

 .   ـــــــــــــــــــــــــــ.  4   ـــــــــــــــــــــ .  3ـــــــــــــــــــــ .2 ـــــــــــــــ 1.ورإسائهم وهً 

 ـــــــــــــــــــــــ  .2ــــــــــــــــ 1.تمر عملٌة تحلٌ  الوحائؾ بثالث خطوات رئٌسة هً  4س 

  . ـــــــــــــــــ .3      

 .البشرٌة وللعاملٌن الموارد و دارةووح أهمٌة القٌام بتحلٌ  الوحائؾ لك  من المنحمة  :5س

             الحوادث الحرجة فً تحلٌ  الوحائؾ مبٌنا الؽاٌة االساسٌة من استخدامه  أسلوب أشرو: 6س

 واهم مزاٌاُ وعٌوبه.

 ؟عملٌة تحلٌ  الوحائؾ إلٌها: ما هً أهم العوام  التً تستند 7س

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الثالث الفصل أسئلة
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 أهداف الفصل 

 أن ٌكون تادراً على:  موامٌنه العلمٌة، واستٌعاب هذا الرص ، ررداتلمبعد دراسته  الطالبنؤم  من    

  .تووٌح مرهوم ك  من وصؾ الوحٌرة وتقوٌمها -1

 .تمر بها عملٌتا التوصٌؾ والتقوٌمالخطوات التً  استعراض -2

 تشخٌص الصعوبات التً تعترض عملٌة التوصٌؾ وتووٌح أسالٌب تذلٌلها. -3

 

 

سٌتم  (الثالث الرص )التً تم تووٌحها فً ربعة المستخدمة فً تحلٌ  الوحٌرة من خال  األسالٌب األ   

والثانٌة هً تائمة  ،(Job Description)األولى تائمة الوصؾ الوحٌرً  الحصو  على تائمتٌن،

والتً تحدد مإهالت األفراد الذٌن ٌإدون الوحٌرة. وفً  ،(Job Specifications)مواصرات الوحٌرة 

 :لٌة نحاو  تحدٌد مكونات ك  تائمةاالرقرات الت

 :(Job Descriptionقائمة الوصف الوظٌفً ) أوال:    

وهً تائمة تتومن معلومات أساسٌة ومختصرة بشؤن الوحٌرة من حٌُث مهامها وأعباإها     

، األولى تائمة الوصؾ العام للوحٌرة واألخرى وهناك تائمتان للوصؾ الوحٌرً فها،ومسإولٌاتها وحرو

 .تائمة الوصؾ المحدد والترصٌلً هً

ا بدا   على ترتبط هذُ القائمة باستراتٌجٌات المنحمة التً تركزلوصؾ الوحٌرً العام: ا .1

وٌتم إعداد الوصؾ  مع الهٌك  التنحٌمً العووي وعم  الررٌق. فؤنها تتطابق ك، ولذلوالمرونة

ح  تطبٌقات ادارة الجودة الشاملة الوحٌرً العام من خال  تحدٌد األعباء والمسإولٌات العامة فً 

 وإعادة هندسة العم .

وٌرتبط هذا الوصؾ  ٌتومن تائمة ترصٌلٌة بمهام الوحٌرة وأعبائها، الوصؾ الوحٌرً المحدد: .2

ولذلك فؤنها تتطابق مع الهٌك  التنحٌمً  باستراتٌجٌة المنحمة التً تركز على الكراٌة والرتابة،

 المباشر وتركز السلطة فً أعلى القٌادة. الذي ٌإكد أهمٌة النحام الهرمً ،

  

 

 تمهيد

 انفظم انواثغ

 وطف انىظُفخ

Job description 
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 :(Job Specificationsقائمة مواصفات الوظٌفة )ثانٌا:    

تووح توائم مواصرات الوحٌرة الحدود الدنٌا من مإهالت وخصائص األفراد العاملٌن المطلوبة  نجاز    

مكن أن تكون وسائ  مساعدة وفً الوتت نرسه ٌ وهذُ الخصائص بمثابة معاٌٌر لألداء. الوحٌرة بنجاو.

، (KAS)من مهارات ومعارؾ وتابلٌات   الوحائؾ لمعرفة ما مطلوب منهم للعاملٌن الجدد المتقدمٌن لشؽ

 .حٌز بٌن األفراد المتقدمٌن للعم إن الحد األدنى من المإهالت المطلوبة البد أن تحدد بدتة لتجنب الت

 :الوصف الوظٌفً استمارةثالثا:    

"صورة كاملة مرتبة ومنمطة عن أبعاد الوحٌرة ومكوناتها األساسٌة ستمارة عبارة عن هذُ اال    

أنموذجا للمعلومات التً ٌجب أن ٌتومنها  (3) . وٌتومن الشك والعوام  المحٌطة بها وشروط شؽلها"

 الوحٌرة، عنوان : الدائرة التً تتبع لها الوحٌرة المراد وصرها،الوحٌرً الجٌد وهذُ المعلومات هًالوصؾ 

الشروط والمإهالت العلمٌة  العم ، بٌئةومسإولٌاته، حروؾ  المهمة الرئٌسٌة لمن ٌشؽ  هذُ الوحٌرة،

 .ومعلومات أُخرى ذات صلة بالوحٌرة والعملٌة التً ٌجب ان ٌتمتع بها شاؼ  الوحٌرة،

 

 استمارة الوصف الوظٌفً (3)شكل                                       

 

 

 

 

 :العنوان الوظٌفً :المدٌرٌة

 :الشعبة :القسم

 :لمهمة الرئٌسٌةاـ 1

 :اتلمسإولٌا -2

 :تصاالت العملا -3

 :مسإولٌة اإلشرافٌة على الوظٌفة (استقاللٌة العمل ) -4

 :أشراف الوظٌفة على أعمال الغٌر-5

 :ئة العملـ  ب7ٌ           :الجهد الجسدي والفكري والبصري-6

 :غل الوظٌفةهالت شامإ ـ8

 :السن

 :الشهادة

 والمهارات:الخبرة 

 

 ارٌخ:الت          التحضٌر من قبل:            

 

 

 رٌخ:االت         :          من قبل الموافقة
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 :دلٌل الوصف الوظٌفً رابعا:

 ا، ٌمكنهةدارة الموارد البشرٌة وصرا لك  وحٌرة فً تائمة الوحائؾ الموجودة فً المنحمإما أعدت  إذا    

 ،)دلٌ  الوصؾ الوحٌرً( أو )دلٌ  الوحائؾ(االسم الشائع لهذا الكراس هو  عندئذ جمعها فً كراس واحد.

تخصص فٌه صرحة لك  وحٌرة مع مقدمة تعرٌرٌة تبٌن متى وكٌؾ اعد تحلٌ  الوحائؾ والتوصٌؾ الذي 

ُ الوحائؾ وعن ومات عن هذوٌمكن لهذا الدلٌ  أن ٌكون وسٌلة مساعدة لمن ٌحتا  الى معل نتج عنه،

 .مواصرات من ٌشؽلها

 فوائد توصٌف الوظائف:  خامسا:

وبالرؼم  من أن عملٌة  ٌمث  الوصؾ الوحٌرً السلٌم الحجر األساس لك  عم  إدارة الموارد البشرٌة،     

ٌُمث  استثمارا مهما بسبب فوائدُ العدٌدة  )التحلٌ  والتوصٌؾ( لكافة أنحمة عملٌة معقدة وُمكلرة إال إنُه 

 :فهو ٌساعد فٌما ٌلً علمٌة سلٌمة، ٌساعد فً تصمٌمها وفق أسس إذ إدارة الموارد البشرٌة،

ٌساعد الوصؾ الوحٌرً فً تحدٌد عدد الوحائؾ المطلوب إنوا  عملٌات االختٌار والتعٌٌن:  .1

فً إختٌارُ وتعٌٌنه  إشؽالها وكذلك فً تحدٌد المإهالت المطلوب توافرها فً ك  شخص سٌتم

 .تلك الوحائؾ

ٌساعد الوصؾ الوحٌرً فً تعرٌؾ العاملٌن الجدد بالمهام  :سهٌ  عملٌة تهٌئة العاملٌن للعم ت .2

 .وبالقواٌا التً ٌسؤلون عنها اتها،المطلوبة منهم ومتطلب

فالوصؾ ٌمث  األساس لتحدٌد القٌمة النسبٌة لك  وحٌرة ومهمة  عداد أنحمة األجور والمكافآت:إ .3

ووء القٌم بالتالً فهو ٌساعد فً ووع نحامً األجور والحوافز بشك  علمً فً و فً المنحمة،

 .األساسٌة لتلك الوحائؾ

هدؾ التدرٌب هو تهٌئة األفراد والتؤكد من امتالكهم المإهالت التً  عداد برامج التدرٌب:إ .4

د إد تتطلبها وحائرهم التً ٌشؽلونها أو وحائؾ أُخرى سٌشؽلونها، ارة الموارد لذلك وألج  أن َتعَّ

فؤنها تحتا  الرجو  إلى الوصؾ الوحٌرً ومقارنة متطلبات  البشرٌة هذُ البرامج بشك  ناجح،

 .تحدٌد نو  التدرٌب الذي ٌحتاجونهك  وحٌرة مع مإهالت من ٌشؽلها ثم 

للتؤكد من أنه  نحام تقوٌم األداء هو نحام تقدٌر أداء ك  موحؾ، أعداد نحام تقوٌم أداء العاملٌن: .5

وصؾ الوحائؾ  الىلذا عندما ٌتم ووع هذا النحام البد من الرجو   ي واجباته بشك  سلٌم،ٌإد

 .ستدخ  كمعاٌٌر فً عملٌة التقوٌم لتحدٌد المهام والمسإولٌات التً

هذُ التؽٌرات تتم فً ووء وصؾ الوحائؾ  عداد أنحمة الترتٌة والترفٌع والنق  واالنوباط: .6

كما  التً ستتم الترتٌة الٌها مسإولٌات أكبر، ٌرة األعلى،المختلرة، إذ ٌجب أن تتومن الوح

كما تتم محاسبة الموحؾ على التقصٌر إذا تام  تتطلب مإهالت ٌجب توافرها فٌمن ستتم ترتٌته،

 .إي مسإولٌة مثبتة فً وصؾ الوحٌرةباهما  

ات ٌزود التوصٌؾ إدارة المنحمة بصورة واوحة عن ك  وحٌرة وخطو تبسٌط إجراءات العم : .7

وبذلك ٌكون من السه   إنجازها والترتٌب والوتت واألسلوب الذي تنجز فٌه هذُ الخطوات.

تبسٌط ا جراءات عن طرٌق حذؾ الخطوات ؼٌر المثمرة أو بادما  بعض الخطوات أو إعادة 

 إلى سرعة االنجاز وخرض التكالٌؾ ترتٌبها مما ٌإدي
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ن أٌة منحمة تمارس أنشطة تد تعرض األفراد إ :السالمة المهنٌة واالمن الصناعً إعداد أنحمة  .8

من الوصؾ بتحدٌد الوحائؾ التً  )حروؾ العم ( العاملٌن للمخاطر وٌساعد الجزء الخاص بـ

وهذا سٌسه  على إدارة الموارد البشرٌة ووع األنحمة  مخاطر،لٌمكن أن تعرض أصحابها ل

 .لحوادث واألخطار  من نسبة وتو  اوالقواعد الخاصة بالسالمة المهنٌة مما ٌقل

 :عترض عملٌة تحلٌل وتوصٌف الوظائفالصعوبات التً ت سادسا:

ها ومن بٌن هذُ تد تواجه عملٌة تحلٌ  وتوصٌؾ الوحائؾ بعض الصعوبات حٌن ٌراد تنرٌذ    

 -:الصعوبات ما ٌؤتً

  بؤهمٌة القٌام بالتحلٌ )خصوصا فً الدو  النامٌة(وعؾ الوعً لدى بعض إدارات المنحمات  -1

 .ال عن المنافع فً استخدام نتائجهفو والتوصٌؾ والجدوى منه،

ٌحهر ؼٌاب األدلة الخاصة بالمسمٌات والموامٌن العامة  )السٌما النامٌة منها(فً بعض الدو   -2

التً تساعد فً ووع مقاٌٌس عامة للتحلٌ  والتوصٌؾ مما ٌإدي فً التطبٌق الى حهور  للوحائؾ،

 .أنها تختلؾ فً المومون أو العكس العناوٌن إالأوصاؾ لوحائؾ تتشابه فً 

ٌُّز .3 الشخصً لبعض األشخاص القائمٌن بالتوصٌؾ حٌن ٌقومون بتوخٌم موامٌن بعض  التح

 .فٌة لها طمعا بتحقٌق منافع ذاتٌةالوحائؾ أو اختالق مهام أوا

مصادرها  تد تلجؤ بعض المنحمات الى استخدام وسائ  لجمع وتحلٌ  البٌانات والمعلومات من -4

تكون محدودة ووعٌرة لكون الوسائ  األكثر موووعٌة ذات تكالٌؾ باهوة أو أنها تتطلب 

توخاة من عملٌة التحلٌ  مجهودات وخبرات فنٌة تروق تدراتها مما ٌإثر سلبا فً دتة النتائج الم

 .والتوصٌؾ

التحلٌ  والتوصٌؾ  عدم توافر أعداد كافٌة من األفراد المتخصصٌن والمدربٌن على إجراء عملٌة -5

  .حقق األهداؾ المتوخاة من إجرائهابشك  علمً ودتٌق ٌ

 :ل صعوبات عملٌة التحلٌل والتوصٌفأسالٌب تذلٌ سابعا:

أسالٌب وأُسس علمٌة فً  باستخدامالحصو  على بٌانات ومعلومات دتٌقة موثوق بها وذلك  -1

ٌقة وتحقق ٌها من عملٌة التوصٌؾ دتجمعها وفً تحلٌلها وتبوٌبها لكً تكون النتائج المتحص  عل

 .األهداؾ المتوخاة منها

أن ٌكون التوصٌؾ بعبارات واوحة ومرهومة ألي شخص ٌحاو  ا فادة منها واالبتعاد تدر  -2

 .وة أو القابلة للتؤوٌ  واالجتهادا مكان عن العبارات الؽام

إجراءاتها والحروؾ المحٌطة بها أن تكون عملٌة التحلٌ  والتوصٌؾ شاملة لجمٌع بنود الوحٌرة و -3

 .اؼلها ومإهالته العلمٌة والعملٌةواألدوات المستخدمة فً انجاز مهامها ومواصرات ش

المراجعة المستمرة لعملٌة تحلٌ  وتوصٌؾ الوحائؾ للتعرؾ على المسإولٌات واألعباء الجدٌدة  -4

 .ٌصددها جراءات المناسبة للوحٌرة واتخاذ ا
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حلٌ  والتوصٌؾ بؤفراد متخصصٌن ومدربٌن على إجرائها تدر ا مكان لومان ناطة عملٌة التا -5

 .ها البعد العلمً والدتة المطلوبةإعطائ

 

 

ٌتومن هذا الرص  بحثه فً تووٌح مرهوم ك  من تائمة الوصؾ الوحٌرً وتائمة مواصرات الوحٌرة 

ختٌار والتعٌٌن وتسهٌ  عملٌة ودلٌ  الوصؾ الوحٌرً وناتش أهمٌة هذا التوصٌؾ فً إنوا  عملٌات اال

تهٌئة العاملٌن للعم  وؼٌرها من الروائد التً اشرنا الٌها فً أهمٌة تحلٌ  الوحائؾ باعتبار أن الخطوتٌن 

إحداهما تكم  االخرى، كما عرض الرص  الصعوبات التً ٌمكن أن )تحلٌ  الوحائؾ وتوصٌرها( 

تً ٌمكن اعتمادها لتذلٌ  تلك الصعوبات للحصو  تواجهها عملٌة تحلٌ  وتوصٌؾ الوحائؾ واالسالٌب ال

 على النتائج المتوخاة من إجراء هذا التحلٌ  والتوصٌؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة
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 :  ع١ ِعحٟٔ جٌّٛطٍكحش ج٢ض١س: 1ِ

                  ، و١ًٌ جٌٛٚف  جْطّحٌز جٌٛٚف جٌٛظ١فٟ جٌٛظ١فس،ِٛجٚفحش  جٌٛظ١فس،) ٚٚف        

 ف جٌٛظ١فٟ جٌّكىو (جٌٛٚ ، جٌٛظ١فٟ

 ِٕٙح. جغٕط١ٓٔطحتؽ ض١ٚٛف جٌٛظحتف ٚجٍٖـ  ٚجْطهىجِحشعىو  ُ٘ فٛجتى :2ِ

 ؟ : ِح ٟ٘  ُ٘ جٌٛعٛذحش جٌطٟ ضعطٍٜ ع١ٍّس ضك١ًٍ جٌٛظحتف ٚض١ٚٛفٙح3ِ

 : جيوٍ  ُ٘ جألْح١ٌد جٌطٟ ٠ّىٓ  ْ ضُٓٙ فٟ ض١ًًٌ ٚعٛذحش ع١ٍّس جٌطك١ًٍ ٚجٌط١ٚٛف.4ِ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٍئهخ انفظم انواثغ      
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 لاف انفظم هأ

 ْ ٠ىْٛ  جٌع١ٍّس ٚفّٙٙح، ً٘ج جٌفًٛ ٚجْط١عحخ ِٟح١ِٕٗ فٍوجشٌّ جٌطحٌدِٓ جٌّإًِ ذعى وٌجْس    

 ذّمىٌٖٚ:

 ض١ٞٛف ِفَٙٛ ٚظ١فس ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚضر١حْ  ١ّ٘طٙح ٚ ٘ىجفٙح. -1

 ضطرع جٌهطٛجش جٌطٟ ضٍّ ذٙح ع١ٍّس ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس. -2

  ط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚذ١ٓ جٌطهط١١ جالْطٍجض١ؿٟ عٍٝ ِٓطٜٛ جٌّٕظّس وىًٍٖـ جٌعاللس ذ١ٓ ضه -3

 

 

 إلوجٌز جألنٍٜئي ضٍضىُ ع١ٍٙح جٌٛظحتف  ضُع ى ٚظ١فس ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ِٓ جٌٛظحتف جٌّّٙس،   

خ ذً ئْ ذعٝ جٌىطح ٚجٌطع١١ٓ ٚجٌطى٠ٌد ٚجٌّكحفظس عٍٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس، وحالنط١حٌ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس،

عى٘ح قؿٍ جٌُج٠ٚس ٚجٌٕٗح٠ جٌكحُْ فٟ ٠َحوز فحع١ٍس  ٞ ِٕظّس ِٓ نالي وٌٚ٘ح فٟ ضٛف١ٍ ِح ضكطحؾٗ 

 جْطٍّجٌ٘حْع١ح ٌّٟحْ  جٌّٕظّس ِٓ ًٖ٘ جٌّٛجٌو ِٓطمرال ذحٌىُ ٚجٌٕٛ  جٌّالت١ّٓ ٚجٌطٛل١ص جٌّٕحْد،

 ذعٍّٙح ٚضكم١مٙح أل٘ىجفٙح.

 :رقطُظ انًىاهك انجشوَخ وأهًُزه رؼوَف :أوال

Definition and Importance of Human Resources Planning 

 انجشوَخ:رؼوَف رقطُظ انًىاهك  -1

   ٠ٚٓطهىَ ذعٝ جٌىطحخ  ٚ  ١ّ٘طٗ ّٞٓ جٔٗطس ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس. جٌطٟ ٠ٕظٍْٚ ِٕٙح ئٌٝ ً٘ج جٌٕٗح٠ ،

ٓ   ضعىوش ٚؾٙحش ٔظٍ وطحخ ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ ضكى٠ى ِفَٙٛ جٌطهط١١ ف١ٙح. ٍ ْرد ً٘ج جٌطعىو ٠ُٚف

ٌإلٖحٌز ئٌٝ ً٘ج  (Human Resources Planning) )ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس(ِٛطٍف  ئٌٝ جٌُج٠ٚس

ٍِفٛٔٗ ذأٔٗ  "جٌطٕرإ ذحقط١حؾحش جٌّٕظّس ِٓ جألفٍجو ذحٌىُ ٚجٌٕٛ  جٌّالت١ّٓ ٚفٟ جٌٛلص ٚجٌّىحْ جٌٕٗح٠ ٠ُٚع 

 . ذًٖٙ جالقط١حؾحش" ٌإل٠فحءجٌّٕحْر١ٓ 

 ى٠ى جالقط١حؾحش ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس عٍٝ جٌعى٠ى ِٓ جٌّطغ١ٍجش جٌطٕظ١ّ١س ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١س،٠ٚعطّى ضك   

 فحٌطْٛع فٟ ٔٗح٠حش جٌّٕظّس ٚضعىو جٌّٕطؿحش  ٚ جٌهىِحش ٚضٕٛعٙح ض٠ُى ِٓ جٌكحؾس جٌٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس،

 انفظم انقبيٌ

 ىاهك انجشوَخ رقطُظ انً

Human resources planning 

 رًهُل
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ضمً جٌكحؾس ج١ٌٙح فٟ  ئي جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس، ئٌٝوّح ضإغٍ جٌطىٌٕٛٛؾ١ح جٌّٓطهىِس ضأغ١ٍجش ِطرح٠ٕس فٟ جٌكحؾس 

فٟ ق١ٓ ضُوجو جٌكحؾس جٌٝ ًٖ٘ جٌّٛجٌو فٟ جالعّحي غ١ٍ  جألعّحي جٌّرحٍٖز فٟ ظً جٌطىٍٕٛؾ١ح جٌىػ١فس،

 . جٌّرحٍٖز  ٞ ضٍه جٌٛظحتف جٌٍّضرطس ذحٌؿٙى جٌرٍٗٞ

ف جٌطٟ جٌىٍ جٌضفح ٚوًٌه  ٚٔظٍج  ٌطعُىو ٚضٕٛ  جٌّطغ١ٍجش جٌّإغٍز فٟ جٌكحؾس جٌٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس،    

فحْ  غٍد  جًٌٞ ٠طٛجفك ِع ئْطٍجض١ؿ١س جٌّٕظّس، ضطكٍّٙح جٌّٕظّس ِٓ ؾٍجء جٌفًٗ فٟ جٌطهط١١ جٌّٕحْد،

ٚجٌّطْٛطس ذٌٛٛز نحٚس ضٓعٝ جٌٝ جٌطهط١١ ٌغُ جٌٛعٛذحش جٌهحٚس ذحٌطٕرإ  جٌّٕظّحش جٌىر١ٍز ِٕٙح،

 فٟ ظً ذ١ثس غ١ٍ ِٓطمٍز ٚغ١ٍ ِإوىز.

 رقطُظ انًىاهك انجشوَخ: فىائل -2 

عٍٝ جٌٍغُ ِٓ  ْ جٌطهط١١ ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٔٗح٠ ٠طٛؾد  ْ ضّحٌْٗ جٌّٕظّحش ؾ١ّعح جال  ْ  ١ّ٘طٗ     

 :ٔظٍج  ٌّح ٠كممٗ ٌٙح ِٓ فٛجتى عى٠ىز ضطّػً ذّح ٠أضٟ ضظٍٙ ذٗىً ٚجٞف فٟ جٌّٕظّحش جٌىر١ٍز ٚجٌّطْٛطس ،

ٙحٌجش جٌىجن١ٍس فٟ ِهُْٚ جٌّ َ،  جٌكٛٛي عٍٝ  قٓٓ جٌمىٌجش جٌر٠ٍٗس ْٛجء ِٓ ْٛق جٌعًّ -  

 جٌّٕظّس.

     .ذحٌٗىً جًٌٞ ٠كمك ئٔطحؼ  وػٍ ذىٍف  لً جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس، جْطهىج٠َٓحعى عٍٝ ضك١ٓٓ  - خ

             ٚ٘ٛ  ٍِ ٌٗ  ١ّ٘طٗ فٟ  ٠ٓحعى عٍٝ ض١ْٛع لحعىز جٌّعٍِٛحش جالوج٠ٌس جٌهحٚس ذحٌعح١ٍِٓ، -ش 

 ٕظّس.نىِس  ٔٗطس جألفٍجو ٚذحلٟ جٌٛقىجش جٌطٕظ١ّ١س فٟ جٌّ

    جٌىٍفس جٌطٟ ضٕطؽ ِٚٓ غُ ضهف١ٝ جٌّٓطمر١ٍس ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس، جقط١حؾحضٙح٠ٓحعى جٌّٕظّس فٟ ضكى٠ى  -ظ  

 جٌّٛجٌو.عٓ جٌٕمٙ  ٚ ج٠ٌُحوز فٟ ضٍه  

             ضكى٠ى  ٟ، ٚذحٌطح٠ٌٓحعى عٍٝ ئظٙحٌ ٔمح٠ جٌمٛز ٚجٌٟعف فٟ ٔٛع١س  وجء جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس -ؼ

 جٌعح١ٍِٓ.طى٠ٌد ٚجٌطط٠ٍٛ جٌّطٍٛذس ٌٍفع ِٓط٠ٛحش  وجء ٔٛع١س ذٍجِؽ جٌ

        ضهط١١  يٌه  ْ ، ٠ٓحعى عٍٝ ضكم١ك جٌطىحًِ ٚجٌطٍجذ١ ذ١ٓ ِهطٍف  ٔٗطس ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس -ـ 

ٚغ١ٍ يٌه  .ٚجالنط١حٌ ..  جالْطمطحخٌٛ  ٚ ــٓ ضهط١١ جٌطى٠ٌد  ٚ جالؾــحش ال٠عًّ ذّعُي عــجالقط١حؾ  

ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس  ١ّ٘طٙح ٚفمىش   ٓ جالٔٗطس جالنٍٜ ٌفمىشـذّعُي ع ٜإوــً ٔٗح٠ ٠ٌٚٛ  ٚرف و

 . جٌمٍجٌجش فحع١ٍطٙح

 انجشوَخ:هلاف رقطُظ انًىاهك أ صبَُب:

 ضطٍهٙ  ٘ىجف ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ جٌّٕظّس ذّح ٠أضٟ:    

ٚجٌّىحْ جٌّالت١ّٓ ٌّهطٍف ّٞحْ ضٛف١ٍ جٌعىو جٌالََ ٚجٌٕٛ  جٌّٕحْد ِٓ جالفٍجو فٟ جٌٛلص  -  

 جٌٛظحتف فٟ جٌّٕظّس.

ِٓ نالي ضأو١ى جٌطٛجَْ ذ١ٓ  "جٔطحؾ١س جورٍ ذىٍفس جلً"جٌّٕظّس فٟ ضكم١ك  ٘ىجفٙح  ئوجٌزِٓحعىز  - خ

 جٌعٍٜ ٚجٌطٍد ِٓ ٚعٍٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌىحف١س القط١حؾحش جٌّٕظّس.

 ضمىُِٙضّٟٓ جٌطٟ ٔكٛ جٌعًّ ذحألْح١ٌد ٌّكحفظس عٍٝ ٠حلحش جٌعح١ٍِٓ ٚجْطػّحٌ٘ح ٚضع٠ُُ وجفع١طُٙ ج -ش
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 ُّٚٔٛ٘ جٌٛظ١فٟ ٚجٔطّحتُٙ ج١ٌّّٟٛ ٌٍّٕظّس ٚئنالُٚٙ ٌٙح.

 جٌهىِحش. ئٔٙحء  ٚعىجو ِٛجَٔس ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ْٛجء فٟ ِؿحي جٌطٛظ١ف  َ جٌطى٠ٌد ج -ظ

ٚ ٔٗططٙح ٠ٍس جٌرٗضكم١ك جٌطىحًِ ذ١ٓ جٌهط١ جالْطٍجض١ؿ١س ٌٍّٕظّس ٚذ١ٓ ئْطٍجض١ؿ١س ئوجٌز جٌّٛجٌو  -ؼ

 .جٌّهطٍفس

 : فطىاد رقطُظ انًىاهك انجشوَخ : صبنضب

Steps of Human Resources Planning  

ضطعىو ٚضطٕٛ  نطٛجش ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس عٍٝ ٚفك ١ٌّٖٛس جٌع١ٍّس ٚ ١ّ٘طٙح فٟ جٌّٕظّس     

 ى٠ى عىو ًٖ٘ جٌهطٛجش ،جٌىطحخ فٟ ضك جنطالفٚذحٌٍغُ ِٓ  ٚعاللطٙح ذحٌطهط١١ جالْطٍجض١ؿٟ جٌعحَ ف١ٙح.

ٚوالّ٘ح ٠عطّى عٍٝ  جإل  ُٔٙ ٠طفمْٛ عٍٝ  ْ نطس جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٠ؿد  ْ ضٍذ١ ذحْطٍجض١ؿ١س جٌّٕظّس،

كؿُ جٌطأغ١ٍجش جٌر١ث١س ٚٔٛعٙح فٟ ٌجٌكمحتك جٌّٓطّىز ِٓ ضح٠ٌم جٌّٕظّس ٚقحٍٞ٘ح ٚجٌطٛلعحش جٌّٓطمر١ٍس 

 . ِٓحٌ٘ح جالْطٍجض١ؿٟ

فٕٙحن ِٓ ٠ٛف جٌع١ٍّس ذأٌذعس نطٛجش  ْح١ْس ضطّٟٓ ِؿّٛعس ِٓ جٌهطٛجش  عٍٝ ِح ضمىَ جعطّحوج     

 : جٌفٍع١س ٟٚ٘

 :(Forecastingانزُجؤ )-1  

 ٟٚ٘:ٚضطّٟٓ ضٍه جٌهطٛز  ٌذعس نطٛجش فٍع١س     

 ٞ  ،جٌطٛظ١ف ٚجٌعًٌّطك١ًٍ: ٠ٍٚوُ عٍٝ ضك١ًٍ ن٠ُٓ جٌّٕظّس ِٓ جٌّٙحٌجش ٚلٛز جٌعًّ ٚقؿُ ج -  

 ،ٚغ١ٍ٘ح.عىو جٌٛظحتف..ّٚٓطمر١ٍس ٌمٛز جٌعًّ جٌطٟ ضطكىو فٟ ٞٛتٙح جالؾٌٛ جٌطٍو١رس جٌكح١ٌس ٚجٌ

كحٌٟ ١٘ٚىً جٌّٕظّس جٌ وّح ٠ٗطًّ جٌطك١ًٍ عٍٝ ضكى٠ى ِٓط٠ٛحش جالٔطحؾ١س جٌكح١ٌس ٚجٌّٓطمر١ٍس،

 .ٚجٌّطٛلع ١٘ٚىً ٚظحتفٙح

 ى٠ى٘ح.جٌطٕرإ ذكؿُ جٌطٍد جٌّٓطمرٍٟ عٍٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ ٞٛء جٌّإغٍجش جٌطٟ ضُ ضك - خ

 ٚٞع ِٛجَٔحش جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ ؾحٔد جٌطٍد.ؼ ـ 

حٌث تلجؤ بعض المنحمات  التنبإ بالعرض من الموارد البشرٌة فً جانبٌه الداخلً والخارجً،د ـ  
جؤ ــبٌنما تل رٌة،ـــحوٌ  أرصدتها من الموارد البشـــوق العم  الداخلً فً تـــالى االعتماد على س

طلبها على الموارد البشرٌة وهنا تجرى   شبا سوق العم  خار  المنحمة المنحمات االخرى الى 
وعلى المنحمة أن تكون رشٌدة  وخارجً( )داخلً اتجاُالموازنة بٌن الكلرة والعائد المتحقق من ك  

 تها فً هذا المجا  .افً ترار

 :Setting the Objectives األهلافوضغ  -2  

جٌطٟ ٠ٗط٠ٍ  ْ ضٛٞع فٟ ٞٛء  ٘ىجف ئوجٌز جٌّٛجٌو  ١ٍس جٌطهط١١ ،ضٍوُ ًٖ٘ جٌهطٛز عٍٝ  ٘ىجف عّ   

جٌر٠ٍٗس ١ْٚحْحضٙح فايج وحٔص  ٘ىجفٙح جٌطْٛع فٟ جٌطٛظ١ف ٚيٌه ألْ ئْطٍجض١ؿ١س جٌّٕظّس ٟ٘ جٌطْٛع 

ٌمٕحعطٙح  جالْطمٍجٌ ِح ئيج وحْ ضٛؾٗ جٌّٕظّس ٔكٛ  جٌّٓطمرٍٟ ٌٍّٕظّس فع١ٍٙح ٍِجعحز ِٓحٌ٘ح جٌّٓطمرٍٟ،

ٌهرٍجضٟ ج ٌّعٍفٟ(جٌّٙحٌٞ،ج)ف١فطٍٜ فٟ جٌطهط١١  ْ ٠ٓطٙىف جٌرٕحء جٌٕٛعٟ   وجتٙح جٌكحٌٟ، ذّٓطٜٛ

 ٌمٛز جٌعًّ فٟ جٌّٕظّس.
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 :Implementing the Planانقطخ رُفُن  -3 

ضكى٠ى  وّح ضطّٟٓ حخ ٚجٌطع١١ٓ ٚجٌطمحعى،ضٗطًّ ًٖ٘ جٌهطٛز عٍٝ ض١ُّٛ جٌرٍجِؽ جٌهحٚس ذحالْطمط      

 ٚجٌّىحفآش ٚ ٔظّس جٌّعٍِٛحش. جألؾٌٛطى٠ٌد ٚجٌطط٠ٍٛ ١ْٚحْحش ٚضٕف١ً ذٍجِؽ جٌ

 :Controlling and Evaluationانولبثخ وانزمىَى  -4 

ٔط١ؿس ٌالعطمحو جٌٓحتى ذأْ  ه، ٚيٌضٕٛد جٌؿٙٛو فٟ ًٖ٘ جٌهطٛز عٍٝ ضكى٠ى ل١ّس جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس    

ع١ٍّس جٌطم٠ُٛ ِٓ جٌع١ٍّحش جٌّّٙس فٟ  ىٚضع، جٌّٛؾٛوجش جٌر٠ٍٗس فٟ جٌّٕظّس ٟ٘ جٌّٛؾٛوجش جألوػٍ  ١ّ٘س

ٚضّطى جٌٝ ضكى٠ى فحع١ٍس نط١  ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس وٛٔٙح ضٓطٙىف ضٗه١ٙ ٔمح٠ جٌمٛز ٚجٌٟعف ف١ٙح.

 ٚلى ضٓطهىَ جٌّٕظّس فٟ جٌطم٠ُٛ ٚجقىج   ٚ  وػٍ ِٓ جٌّعح١٠ٍ ج٢ض١س: جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس،

 جٌّكىوز.قؿُ جٌطٛظ١ف جٌكم١مٟ  َجء ِططٍرحش جٌطٛظ١ف  -  

 ِٓط٠ٛحش جإلٔطحؾ١س جٌّطكممس  َجء جٌّهط١ ف١ٙح. - خ

 ٌٍّغٛخ ف١ٙح.جٌّعىالش جٌكم١م١س ٌطىفك جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس  َجء جٌّعىالش ج -ش

 .ٔطحتؽ جٌرٍجِؽ  َجء جٌٕطحتؽ جٌّطٛلعس )ضك١ٓٓ ٔٓرس جإلقالي ِػال( -ظ

 .وٍفس جٌعًّ ٚجٌرٍجِؽ  َجء جٌّٛجَٔحش -ؼ

ٌ جٌّع١حٌ فٟ ٞٛء جأل٘ىجف جٌّٛٞٛعس ٌطهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚجٌطٟ ضٗطك ِٓ ٚغحٌرح ِح ٠طُ جنط١ح       

 ٠ظٍٙ نطٛجش ع١ٍّس ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس. (4)جأل٘ىجف جإلْطٍجض١ؿ١س ٌٍّٕظّس ٚجٌٗىً 
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 انقبهعُخانجُئخ 

 

 

 فطىاد رقطُظ انًىاهك انجشوَخ ػهً يَزىي انًُظًخ( 4شكم )

 

 

 

 

 

 



42 

 

  :ػاللخ رقطُظ انًىاهك انجشوَخ ثبنزقطُظ ػهً يَزىي انًُظًخ هاثؼب:

٠ٗطٍن جٌّى٠ٍْٚ فٟ  ١ك جأل٘ىجف جٌّهططس،ٌطأ١ِٓ ضٛفٍ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٌّمحذٍس ِططٍرحش جٌعًّ ٚضكم    

٠ٚطّػً جٌغٍٜ ِٓ ً٘ج جٌطهط١١ ذطكى٠ى جٌّططٍرحش ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس  ع١ٍّحش ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس.

فايج  ٌجوش جٌّٕظّس ِػال ِٟحعفس ٔٗح٠حش  عّحٌٙح  فٟ ٞٛء جٌطٍد ٚجٌعٍٜ جٌكحٌٟ ٚجٌّٓطمرٍٟ،

ّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌّطٍٛذس ٛؾٗ ٠كطحؼ جٌٝ ضكى٠ى ٔٛ  جالعّحي ٚجٌفاْ ِػً ً٘ج جٌط ٌٍٕٓٛجش جٌهّٓس جٌمحوِس،

ْ ضهط١١  ٚ ع١ٍٗ فاْ قٍوس ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٠ؿد  ْ ضٛجود قٍوس جٌّٕظّس جٌعحِس،، الٔؿحَ٘ح

 .(5)ِػً ًٖ٘ جٌعاللس ضظٍٙ وّح ٠عٍٞٙح جٌٗىً  ،جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٠عطّى عٍٝ جْطٍجض١ؿ١س جٌّٕظّس

  

 

                                                                                                     

 والغايا  األهداف 

         

 االستراتيجية   

 

 الهيكل      

 

 البشرية الموارد  
 

 المنظمة رسالة  

    

  * غُخ ثزقطُظ انًىاهك انجشوَخػاللخ االٍزوارُ (5شكم )                              

        

 ٌشٌر الشك  إلى أن تخطٌط الموارد البشرٌة ٌتم جنبا إلى جنب مع خطة المنحمة وأهدافها المستقبلٌة،    

 حٌث أن نو  األهداؾ والؽاٌات التاً تحاددها المنحماة وإسالوب تحقٌقهاا ٌحادد ناو  الوحاائؾ المطلوباة،

 .د البشرٌة التً ٌجب على إدارة الموارد البشرٌة التً تحدد بدورها نو  وكم الموار

                       

 

 (المؤلفين اعداد من الشكل)*

 ووع األهداؾ والؽاٌات                                                   

    ظمةالمن تمارسها الت  االةمال نوع حديدت  

 والغايا  االهداف تحقيق اسلوب تحديد

 

تحدٌد نو  الوحائؾ المراد إنجازها 
 واالتسام والشعب المعنٌة بها

مواءمة المهارات والقدرات والمعارؾ 
 مع الوحائؾ المطلوبة
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 ،)ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس(لىَ جٌفًٛ ضف١ٍٓج ألْرحخ ضرح٠ٓ ٚؾٙحش ٔظٍ وطحخ جإلوجٌز قٛي ضع٠ٍف      

"ّٞحْ ضٛف١ٍ جٌعىو ١١ ٘ٛ ٚذ١ٓ  ْ جٌٙىف جألْحْٟ ِٓ ً٘ج جٌطهط ٚعٍٜ عىوج  ِٓ ًٖ٘ جٌطعح٠ٌف.

 ،"ظّسالت١ّٓ ٌّهطٍف جٌٛظحتف فٟ جٌّٕجٌالََ ٚجٌٕٛ  جٌّٕحْد ِٓ جٌمىٌجش جٌر٠ٍٗس فٟ جٌّىحْ ٚجٌٛلص جٌّ

ٚضطرع جٌفًٛ جٌهطٛجش ٚجٌٍّجقً جٌطٟ ٠ٍّ ذٙح ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ذىءج ِٓ جٌطٕرإ غُ ٚٞع جأل٘ىجف 

وّح ذ١ٓ جٌفًٛ جٌعاللس ذ١ٓ ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس  ُ،ٚذعى٘ح ضٕف١ً جٌهطس ٚ ن١ٍج  جٌٍلحذس ٚجٌطم٠ٛ

 .ٚجٌطهط١١ جالْطٍجض١ؿٟ ٌٍّٕظّس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقالطخ
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 جٌّّٙس  ضُع ى ٚظ١فس ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ِٓ جٌٛظحتف  ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس. ٌّٚحيج: عٍف 1ِ

 إلوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس؟      

 ١س ٚجٌطىٍٕٛؾ١س فٟ ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ جٌّٕظّس؟: و١ف ضإغٍ جٌّطغ١ٍجش جٌطٕظ2ّ١ِ

 ضكم١مٙح؟ ئٌٝٚظ١فس ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس : ِح ٟ٘  ُ٘ جأل٘ىجف جٌطٟ ضٓعٝ 3ِ

 .لخطوات التً تتومنها تلك المرحلةهم اأ. ووح جٌطٕرإ جٚي ٍِجقً ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس: 4ِ

  جٌطأغ١ٍ ٚٞف ؟ طهط١١ جالْطٍجض١ؿٟ فٟ جٌّٕظّس: و١ف ضطكىو عاللس ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ذح5ٌِ

 جٌّطرحوي ٌىً ِّٕٙح فٟ ج٢نٍ.      

 : ٌّحيج ضعى ٍِقٍس جٌٍلحذس ٚجٌطم٠ُٛ ِٓ جٌٍّجقً جٌّّٙس فٟ ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ؟6ِ

 ؟ح١٠ٍ جٌّٓطهىِس فٟ ع١ٍّس جٌطم٠ُِٛحٟ٘ جُ٘ جٌّع: 7ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقبيٌأٍئهخ انفظم 
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 هلاف انفظم أ

 ْ ٠ىْٛ  جٌع١ٍّس ٚفّٙٙح، ً٘ج جٌفًٛ ٚجْط١عحخ ِٟح١ِٕٗ فٍوجشٌّ جٌطحٌدوٌجْس ِٓ جٌّإًِ ذعى 

 ذّمىٌٖٚ:

  جالْح١ٌد  ذحْطهىجَجٌّٕظّس ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚيٌه  القط١حؾحشضمى٠ٍ ٚك١ف  ئٌٝجٌٛٚٛي

 .ٌى١ّس ( فٟ ضمى٠ٍ ضٍه جالقط١حؾحشجٌٕٛع١س ) جٌٛٚف١س ( ٚج٠ٌٍح١ٞس ) ج

 ِ جٌعح١ٍِٓ ٚو١ف١س ِعحٌؿس جٌفحتٝ ٚجٌعؿُ جًٌٞ ضظٍٖٙ ٔطحتؽ ع١ٍّس ضكى٠ى ٚحفٟ جٌكحؾس جٌفع١ٍس ٓ

 جالقط١حؾحش.ضكى٠ى 

ذعى جْ ضعٍفٕح عٍٝ ِفَٙٛ ٚ ١ّ٘س ٚج٘ىجف ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٠ٚر١عس جٌعاللس ذ١ٓ ً٘ج جٌطهط١١    

ْح١ٌد جٌهحٚس جٌطعٍف عٍٝ  ُ٘ جال جٌفًٛٚذ١ٓ ئْطٍجض١ؿ١س جٌّٕظّس ٚ ٘ىجفٙح جٌّٓطمر١ٍس.ْٕكحٚي فٟ ً٘ج 

ٚعٍٝ جٌٍغُ ِٓ ضعىو جألْح١ٌد جٌّٓطهىِس  ذطمى٠ٍ جالقط١حؾحش ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس عٍٝ ِٓطٜٛ جٌّٕظّس.

 ٚوّح ٠أضٟ: فٟ ضمى٠ٍ ضٍه جالقط١حؾحش ٚضٕٛعٙح ئال  ٕٔح ْٕطٕحٌٚٙح فٟ ِؿّٛعط١ٓ،

 انُىػُخ أو انىطفُخ:االٍبنُت  اوال:

ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس عٍٝ جٌطٕرإجش جٌطٟ ٠ٟعٙح  جالقط١حؾحشٍ ٠عطّى ً٘ج جٌٕٛ  ِٓ جألْح١ٌد فٟ ضمى٠    

عٍٝ ِؿّٛعس ِٓ جٌهرٍجء ٌٍٛٚٛي ئٌٝ  جالعطّحوِٓ جٌّّىٓ  ي، ئ(Expert Forecasting)جٌهرٍجء 

 ِٚٓ ًٖ٘ جألْح١ٌد: لرٍُٙ، فًٟ ئؾّح  فٟ جٌٍ ٞ ِٓ 

ٌٕٛع١س فٟ ضمى٠ٍ ِٓ جذ١ٓ جألْح١ٌد ج جألٍْٛخ٠عى ً٘ج  :Delphi Techniqueكنفٍ  أٍهىة -1 

ئي ٠َٓطهِىَ ف١ٗ جٌهرٍجء ٚجٌّى٠ٍْٚ قىُْٙ جٌٗهٟٛ ٌطكى٠ى قؿُ جٌّٛجٌو  جالقط١حؾحش ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس،

وٌفٟ   ٍْٛخ٠ٚعطّى  غُ عٍٝ ِٓطٜٛ وً لُٓ ِٓ جأللٓحَ. جٌر٠ٍٗس جٌّطٍٛذس عٍٝ ِٓطٜٛ جٌّٕظّس وىً ،

ذٙح فٟ  جالْطعحٔسٌٍكٛٛي عٍٝ ذ١حٔحش ٠ّىٓ  عٍٝ ئؾٍجءجش ِكىوز ِٓ  ّ٘ٙح ض٠َٛع ئْطرحٔس عٍٝ جٌهرٍجء

ٚضىْٛ آٌجء جٌهرٍجء ِٓطمٍس جٌٛجقى عٓ ج٢نٍ ٌطٗؿ١ع جٌطفى١ٍ ٚض٠ٍٕٖٛ  جٌٛٚٛي جٌٝ جٌطٕرإجش جٌٕٙحت١س،

ٚفٟ جٌغحٌد   ٞ ضأغ١ٍ فٟ جٌٍ ٞ قٛي جٌكحؾس ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ِٓ لرً  ٞ نر١ٍ عٍٝ ج٢نٍ، ٚالْطرعحو

 انفظم انَبكً

 أٍبنُت رملَو االؽزُبعبد انجشوَخ

Methods of human resources 

estimation 
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ذحٌٕطحتؽ ٚضكى٠ى ِط١ْٛ  ٓ لرً ١١ْٚ ٠مَٛ ذاعىجو نالٚســحش جٌطٟ ضؿّع ِٓ جالْطرحٔـضىْٛ ٕ٘حن ٍٍْٓس ِ

ضه١ّٕحش جنٍٜ فٟ ٞٛء عٛجًِ  جعطحء جالْطرحٔس ٠حٌرح ذاٌْحي٠ٚمَٛ  ئؾحذحش جٌهرٍجء فٟ وً ٍِز

ِٚطغ١ٍجش ٠كىو٘ح فٟ وً ٍِز جٌٝ جْ ٠ًٛ جٌٝ جٌّط١ْٛ جٌّع١حٌٞ جًٌٞ ١ٗ١ٍْ ئٌٝ جٌططحذك فٟ 

 جإلؾحذحش.

ضٓطهىَ ٠ٍ٠مس ؾٍو جٌّٙحٌجش فٟ  :Human Resource Inventory عوك انًهبهاد طوَمخ 2 -

جٌكح١١ٌٓ ِٚعٍِٛحش  جٌّٛظف١ٓلحتّس ذأّْحء  -1ئي ضُعطَّى ذّٛؾرٙح  ضمى٠ٍ عٍٜ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌكح١ٌس،

لحتّس نحٚس ذحٌّى٠ٍ٠ٓ ضّٓٝ لحتّس جٌؿٍو  -2ٚضٛؾى فٟ ذعٝ جٌّٕظّحش  ُِٕٙ.ضف١ٍ١ٛس عٓ وً 

 .(    (Managerial Inventory Chartٞجالوجٌ

٠ّطٍىٙح   ٌهٛحتٙ ٚجٌمحذ١ٍحش ٚجٌهرٍجش جٌطٟى ِح١٘س جــٛ ضكى٠ــح ٚجقىج ٚ٘ــــٚضكمك وٍطح جٌمحتّط١ٓ ٘ىف    

ِٙحٌجش ِع١ٕس عٕىِح  ىَ ضٛجفٍــى ِىٜ ضٛجفٍ  ٚ عـــِٚٓ نالي ِطحذعس ًٖ٘ جٌؿٛجٔد ٠ّىٓ ضكى٠ جٌعحٍِْٛ،

الذى  ْ ضٍوُ يٚٞ جٌّٙحٌجش ٚجٌّإ٘الش جٌعح١ٌس  ٌه فحْ لحتّس ؾٍو جٌّٙحٌجش.ًٌ ،ئ١ٌٙحضىْٛ ٕ٘حن قحؾس 

 . ٔظٍج  ٌمىٌضُٙ ٚقحؾس جٌّٕظّس ج١ٌُٙ ذحْطٍّجٌ

ضعطّى ًٖ٘ جٌط٠ٍمس ٌطٗه١ٙ جٌٍّٖك١ٓ ٌٍطٍل١س  :Replacement Chartsاإلؽالل طوَمخ فبهطخ  3 -

جٌٛظ١فٟ ٚضٛٞف ِىٜ ضٛجفٍ ًٖ٘ جٌٗٛجغٍ  ِٓ ٚظ١فس ئٌٝ ٚظ١فس  عٍٝ ّٞٓ جٌٛقىز جٌطٕظ١ّ١س  ٚ جٌّؿحي

ِعٍِٛحش  ئي ضطّٟٓ ًٖ٘ جٌهٍجت١  ٚ جٌمٛجتُ جٌطٟ ضكطٛٞ عٍٝ  ّْحء جٌعح١ٍِٓ ٌُِٚ وً ُِٕٙ، جٌّكطٍّس،

ٚجف١س قٛي جٌعح١ٍِٓ جٌّإ١ٍ٘ٓ ٌٍطٍل١س ِٓ ق١ع ِٛلعُٙ جٌٛظ١فٟ جٌكحٌٟ ٚجٌّٛلع جٌٛظ١فٟ جٌّطٛلع ٖغٍٗ ِٓ 

وً ُِٕٙ ٌٗغٍٙح  جْطعىجوٚيٌه فٟ ٞٛء وٌؾس  ٓ لرً جٌمحت١ّٓ ع١ٍٙح قح١ٌح،لرٍُٙ عٕى جٔطٙحء ِىز ٖغٍٙح ِ

 ٚعٍّٖ ٚلىٌجضٗ ِٚٙحٌجضٗ. ٚ وجتٗ

 نوَبضُخ أو انكًُخ:اٍبنُت اال: صبَُب

ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس عٍٝ ِإٍٖجش ضٕرإ٠س ضٍضر١ ذٕٗح٠حش  جالقط١حؾحشضعطّى ًٖ٘ جألْح١ٌد فٟ ضمى٠ٍ     

حش جٌّطٛلعس ٚضأغ١ٍ٘ح فٟ جٌكحؾس جٌٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚوًٌه ِٓط٠ٛحش ِػً ِٓط٠ٛحش جٌّر١ع جٌّٕظّس،

 فٟ ً٘ج جٌّؿحي ِح ٠أضٟ: جالْطهىجَِٚٓ جألْح١ٌد جٌى١ّس جٌٗحتعس  جألٌذحـ ِٚعىالش جإلٔطحؼ ٚغ١ٍ٘ح.

 :(Work Load Analysis)طوَمخ رؾهُم ػتء انؼًم  -1  

ضكى٠ى عىو جالفٍجو جٌال١َِٓ ألوجء عًّ ِح ّٞٓ "جٌع١ٍّس جٌطٟ ضٙىف جٌٝ ٠مٛى ذطك١ًٍ عدء جٌعًّ     

 . َِٓ ِع١ٓ"

 :ٚضرى  ًٖ٘ جٌط٠ٍمس ذـ

عٕٗ ذى١ّس جٌٍٓع ٚجٌهىِحش ٠ٍعر   ٞجٌمحوِس، ٚجًٌضكى٠ى ِعىي قؿُ جٌّر١عحش جٌّطٛلع نالي جٌّىز  -  

 جٌطٟ ْطٕطؿٙح جٌّٕظّس.

ٌلُ جٌّر١عحش جٌّطٛلع جٌٝ  ضكى٠ى قؿُ جٌمٜٛ جٌعحٍِس جٌّٓطمر١ٍس جٌطٟ ضكطحؾٙح جٌّٕظّس ٚيٌه ذطك٠ًٛ - خ

 ٞ جٌٝ ٚقىجش عًّ ِكىوز فٟ ٖىً ٍْعس  ٚ نىِس ٠ّىٓ ئٔطحؾٙح  ٚ ضمى٠ّٙح  ذٍٔحِؽ عًّ ئٔطحؾٟ،

 غُ ضكى٠ى عىو جألفٍجو جٌال١َِٓ ٌطأو٠س ًٖ٘ جألعّحي. ذٓحعحش عًّ ِكىوز،
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 :يضبل

٠ٚكطحؼ ، فٟ جٌعحَ جٌمحوَ( ؾٙحَ ضٓؿ١ً 10000)فٟ ذغىجو ئٌٝ ئٔطحؼ  جالٌىط١ٍٔٚسضٙىف ٍٖوس جٌٕٛحعحش  

 :وً ؾٙحَ ضٓؿ١ً ئٌٝ

 .عًّ ٕ٘ىْٟ ذٛجلع ْحعط١ٓ ٌٍؿٙحَ جٌٛجقى -1

 جٌٛجقى.عًّ فٕٟ ذٛجلع نّّ ْحعحش ٌٍؿٙحَ  -2

 .عًّ غ١ٍ فٕٟ ذٛجلع عٍٗ ْحعحش ٌٍؿٙحَ جٌٛجقى -3

 جٌٛجقى.عًّ ئوجٌٞ ذٛجلع ْحعط١ٓ ٌٍؿٙحَ  -4

 

فحٌّطٍٛخ ضكى٠ى        ( ْحعس2500جًٌّوٌٛز ٘ٛ )فايج عٍّص جْ ِط١ْٛ عىو ْحعحش جٌعًّ جٌٕٓٛٞ فٟ جٌٍٗوس   

 قؿُ لٛز جٌعًّ جٌّطٍٛذس ٌٍعحَ جٌمحوَ.

 :انؾم

 = ٙٛعىو  × قؿُ جالٔطحؼ جٌّطٍٛخ فٟ جٌعحَ جٌمحوَ ِؿّٛ  جٌٓحعحش جٌّطٛلعس ٌٍعحَ جٌمحوَ ِٓ وً ضه

 .جٌٛقىز إلٔطحؼجٌٓحعحش جٌالَِس 

      ٕ٘ىْْٟحعس عًّ 20000 =2×10000 .........1

       ِحٍْ٘حعس عًّ  50000=5×10000............2

     ِحٍْ٘حعس عًّ 100000=10×10000 ........3 

        ِحٍْ٘حعس عًّ 20000=2×10000.......... 4

                                                                                    

/ِط١ْٛ  حعحش جٌعًّ جٌّطٛلعس ٌٍعحَ جٌمحوَ ِٓ جٌطهٛٙعىو ْ لٛز جٌعًّ جٌّطٍٛخ ِٓ وً ضهٛٙ =

 .ْحعحش جٌعًّ جٌٕٓٛٞ ٌٍعحًِ

 ِٕٙى8ٓ١ْ=2500÷20000جٌعًّ جٌٕٙىْٟ:  – 1

  عحِال ِحٍ٘ج   20=2500÷50000جٌعًّ جٌّحٍ٘:  – 2

 عحِال غ١ٍ ِح40ٍ٘=2500÷100000غ١ٍ جٌّح٠ٍ٘ٓ:  – 3

       جوج١٠ٌٓ 8=2500÷20000جالوج٠ٌْٛ:  – 4

اكاهٍَُ =  8غُو يبهو+  ػبيم 40ػبيم يبهو+  20يهُلٍٍُ +  8نؼًم انًطهىثخ نهؼبو انمبكو = لىح ا

  . (6)وكًب يىضؼ فٍ انشكم   انًغًىع76
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(5) 

لىح انؼًم 

 انًطهىثخ

(3÷4) 

(4) 

يزىٍظ ػلك 

 ٍبػبد

انؼًم انَُىٌ 

 نهؼبيم

(3) 

 دػلك انَبػب

انًزىلؼخ نهؼبو 

 (1×2) انمبكو

(2) 

 َزبطإلػلك انَبػبد  

 انىاؽل  انغهبى

(1) 

 ؽغى االَزبط

انًطهىة نهؼبو 

 انمبكو

8 

20 

40 

8 

2500 

2500 

2500 

2500 

20000 

50000 

100000 

20000 

 2ػًم هُلٍٍ 

 5ػًم يبهو 

 10ػًم غُو يبهو 

 2ػًم اكاهٌ 

10000 

10000 

10000 

10000 

                    يغًىع لىح انؼًم انًطهىثخ 76

  

 زووَُخ وانزٍ رجٍُ ؽغىَزبئظ رؾهُم ػتء انؼًم فٍ شوكخ انظُبػبد االنك ( َىضؼ6شكم )    

 انًطهىثخ نهؼبو انمبكوانؼًم  لىح                                         

 

 :Work Force Analysisرؾهُم لىح انؼًم  -2 

ة المنحمة المساتقبلٌة مان التً تمث  حاج إن األرتام التً تم التوص  إلٌها من خال  تحلٌ  عبء العم ،    
البد من مقارنتها وطرحها من العادد ا جماالً المتااو لادى  األفراد العاملٌن لتنرٌذ خطة ا نتا  والمبٌعات،

وباالعودة الاى المثاا   المنحمة حالٌا من العاملٌن لتحدٌاد العجاز أو الراائض المتوتاع بالنسابة لكا  تخصاص.
وإذا علمنا أن ما ستإو  الٌه توة العم  نهاٌاة العاام الحاالً هاً  السابق عن شركة الصناعات االلكترونٌة،

 كما ٌؤتً:

( فٓطٛرف ع١ٍّس ضكى٠ى جٌعؿُ  ئوج٠ٌح   12،  عّحي غ١ٍ ِح٠ٍ٘ٓ 8عحِال  ِحٍ٘ج  ، 15، ِٕٙى١ْٓ 5)

 ٚجٌفحتٝ جٌّطٛلع ذحٌٕٓرس ٌىً ضهٛٙ ِٓ لٛز جٌعًّ وّح ٠أضٟ:

 يٍ َفٌ انزقظض )ػتء انؼًم(لىح انؼًم انًطهىثخ  – رقظض( )يٍ كملىح انؼًم انؾبنُخ  = طبفٍ انؾبعخ    

     عؿُ 3-=8-5             ٚحفٟ جٌكحؾس ِٓ جٌّٕٙى١ْٓ         

     عؿُ 5-=20-15        ٚحفٟ جٌكحؾس ِٓ جٌعّحي جٌٍّٙز       

     عؿ32ُ-=40-8    ٚحفٟ جٌكحؾس ِٓ جٌعّحي غ١ٍ جٌٍّٙز       

         فحتٝ 4=8-12              جالوج١٠ٌٓٚحفٟ جٌكحؾس ِٓ        
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ِٓ ٕ٘ح فحْ ضك١ًٍ لٛز جٌعًّ ٠ٍوُ عٍٝ لٛز جٌعًّ جٌّٛؾٛوز قح١ٌح فٟ جٌّٕظّس ذحإلٞحفس ئٌٝ قٍوس 

ٚجٔعىحِ يٌه عٍٝ قحؾطٙح ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس  )ِعىي وٌٚجْ جٌعًّ(جٌعح١ٍِٓ جٌّطٛلعس ِٓ ٚئٌٝ جٌّٕظّس 

 ِٓطمرال.

 :Ratio Analysisَُت طوَمخ رؾهُم ان -3  

ضعطّى ًٖ٘ جٌط٠ٍمس عٍٝ ٌذ١ قؿُ لٛز جٌعًّ جٌّطٍٛذس ذكؿُ جإلٔطحؼ فٟ جٌّٕظّحش جٌٕٛحع١س ٚقؿُ     

ق١ع ٠طُ نفٝ عىو جٌعح١ٍِٓ فٟ جٌّٕظّس ذكٓد ٔٓرس ج٠ٌُحوز جٌّطكممس  جٌّر١عحش فٟ جٌّٕظّحش جٌطؿح٠ٌس،

 ٍس فٟ جإلٔطحؾ١س.فٟ جإلٔطحؾ١س ٠َٚحوز عىوُ٘ ذكٓد ٔٓرس جالٔهفحٜ جٌكحٚ

 :يضبل

ٚوحٔص ٔٓرس ج٠ٌُحوز جٌّطكممس  فٍو، 800( 2006ذٍغ عىو جٌعح١ٍِٓ فٟ ئقىٜ جٌّٕظّحش جٌٕٛحع١س عحَ )    

فّح ٘ٛ عىو جالفٍجو جٌعح١ٍِٓ ج٠ًٌٓ ضكطحؾُٙ جٌٍٗوس ٌٍعحَ جًٌّوٌٛ ٌٚعحِٟ  ) %4فٟ جإلٔطحؾ١س نالي جٌعحَ )

%( ٌٍعح١ِٓ عٍٝ جٌطٛجٌٟ ٚيٌه عٍٝ 5%( ٚ )3فٟ جالٔطحؾ١س )( ئيج وحٔص ٔٓرس ج٠ٌُحوز 2008( ٚ )2007)

  .ٚفك ٠ٍ٠مس ضك١ًٍ جٌٕٓد

 انؾم:

 . ( ٠طُ ضهف١ٝ عىو جٌعح١ٍِٓ ذمىٌ ٔٓرس ج٠ٌُحوز جٌّطكممس فٟ جإلٔطحؾ١س2006عحَ ) -  

  عحِال   32=4/100×800جٌعىو جٌّطٍٛخ ضهف١ٟٗ            

  عحِال   768=32-800 =(  2006) عىو جٌعح١ٍِٓ ج٠ًٌٓ ضكطحؾُٙ جٌٍٗوس ٌعحَ     

 2007خ ـ عحَ     

 ح  عحِال  ضم٠ٍر 23=23.4=3/100×768

 2007عحِال  ضكطحؾٗ جٌٍٗوس ٌعحَ 745=768-23

 (2008عحَ ) - ؼ    

   عحِال  ضم٠ٍرح   37=37.25=5/100×         745 

                2008عحِال  ضكطحؾٗ جٌٍٗوس ٌعحَ 708=37-         745

 كُفُخ انزظوف يغ انفبئض أو انؼغي فٍ َزبئظ رؾلَل االؽزُبعبد يٍ األفواك انؼبيهٍُ: : صبنضب

ضٗىً جٌّٛجَٔس ذ١ٓ ِح ٘ٛ ِطحـ ِٚح ٘ٛ ِطٍٛخ ِٓ جألفٍجو جٌعح١ٍِٓ ِكٌٛ ع١ٍّس ضهط١١ جٌّٛجٌو     

ٗ ــٌ جٌهًٍ ٚٔٛعى ِمىجـ٠طُ ضكى٠ "فرعى جٌّمحٌٔس ذ١ٓ جٌعّحٌس جٌّطحقس ٚجٌعّحٌس جٌّطٍٛذس ٌٍعًّ"جٌر٠ٍٗس 

  ٗ ٚجٌٛٚٛي جٌٝ قحٌس جٌطٛجَْ جٌّطٍٛخـٗ ٚجألْح١ٌد جٌٛجؾد ئضرحعٙح ٌعالؾــِٚىحٔ

 ٚلى ٠القع ذٕط١ؿس جٌّمحٌٔس:

 



50 

 

 ٠َحوز جٌطٍد عٍٝ جٌعٍٜ )ٚؾٛو عؿُ( .  

 ٠َحوز جٌعٍٜ عٍٝ جٌطٍد )ٚؾٛو فحتٝ( . خ

 . ٠َحوز جٌطٍد عٍٝ ِؿّٛعس ِٓ جٌٛظحتف ٠َٚحوز جٌعٍٜ فٟ ِؿّٛعس  ُنٍٜ . ش

 : جٌٍؿٛء جٌٝ ٚجقى  ٚ  وػٍ ِٓ جٌرىجتً ج٢ض١س ، ٓ ٌٍّٕظّس فٟ جٌكحٌس جالٌٚٝ )قحٌس جٌعؿُ(٠ّٚى

 ٌٍؿٛء ئٌٝ ِٛحوٌ ؾى٠ىز ٌٍطٛظ١ف.ج -1

 .ضهف١ٝ ٠ٍٖٚ جالٌطكحق ذحٌٛظحتف -2

 جٌعّحٌس جٌّإلطس. جْطهىجَ -3

 ٠َحوز فطٍز جٌهىِس )ئ٠حٌس ْٓ جٌطمحعى(. -4

 ٌىٚجَ.٠َحوز ْحعحش جٌعًّ نحٌؼ  ٚلحش ج -5

 جٌفٍو.ٚجٌكٛجفُ ٌٚذطٗ ذ٠ُحوز ئٔطحؾ١س  جألؾٌٛضك١ٓٓ ذٍٔحِؽ  -6

 جٌطى٠ٌد.جٌطى٠ٌد ٚئعحوز  -7

 ضىر١ٍ جٌٛظحتف )ئقالي جٌطىٍٕٛؾ١ح ِكً جٌعّحي(. -8

 : لى ضٍؿأ جٌّٕظّس جٌٝ ٚجقى  ٚ  وػٍ ِٓ جٌرىجتً ج٢ض١س ، ٚفٟ جٌكحٌس جٌػح١ٔس )قحٌس جٌفحتٝ(

 ضهف١ٝ ْحعحش جٌعًّ. -1

 ٗؿ١ع جٌطمحعى جٌّرىٍ.ض -2

 ضهف١ٝ ع١ٍّحش جٌطٛظ١ف. -3

 ١ْحْس ئٔٙحء جٌهىِس. ئٌٝجٌٍؿٛء  -4

ضاى٠ٌد ناح٘ ذٙاىف  ذحْاطهىجَجِح فٟ جٌكحٌاس جٌػحٌػاس فا١ّىٓ ٌٍّٕظّاس ئعاحوز ضأ١٘اً جألعاىجو جٌفحتٟاس ٚيٌاه 

ِآ ئٔٙاحء ئوٓحذُٙ ِعحٌف ِٚٙحٌجش قى٠ػس ضإٍُ٘ٙ ٌطٌٟٛ ٚظحتف ؾى٠ىز ضٛؾى قحؾس ٌٙح فاٟ جٌّٕظّاس ذاىال 

 "ِااػال ئعااحوز ضأ١٘ااً عحِااً فٕااٟ ١ِىح١ٔااه ٌىااٟ ٠ٛاارف ْااّىٍٞ  ٚ ذااٍجو، نااىِحضُٙ ٚضٛظ١ااف  ٖااهح٘ ؾااىو

 .١ٌٛرف ِعحْٚ ِالقع ِهحَْ ٚ٘ىًج" جْطعالِحشٚئعحوز ضأ١ً٘ ِعحْٚ ِالقع 
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ٚ٘اٟ عٍاٝ جٌرٗا٠ٍس فٟ ضمى٠ٍ جالقط١حؾحش ِٓ جٌّاٛجٌو  جْطهىجِٙحجالْح١ٌد جٌطٟ ٠ّىٓ ً٘ج جٌفًٛ  ضٕحٚي   

 : ٔٛع١ٓ

ِعَُز ذعىو ِٓ جٌّٓحتً ج٠ٌٍح١ٞس ٌٍٛٚٛي جٌٝ ٚاحفٟ  )و١ّس(ٚ ُنٍٜ ٠ٌح١ٞس  (ٚٚف١س) ْح١ٌد ٔٛع١س  

ٔطاحتؽ  ٖٚٔحلٕ ِؿحالش جٌطٍٛف ِع جٌفاحتٝ ٚجٌعؿاُ جٌاًٞ ضظٙاٍ فٟ جٌّٕظّس جٌكحؾس ِٓ جألفٍجو جٌعح١ٍِٓ

 .ضكى٠ى ًٖ٘ جٌّٛجٌو
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 ١ٌد جٌٕٛع١س ) جٌٛٚف١س ( جٌّٓطهىِس فٟ ضمى٠ٍ جالقط١حؾحش ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌطٟ : عىو  ُ٘ جألْح 1ِ

 ضكطحؾٙح جٌّٕظّس  . ٚ ٍٖـ ٚجقىج ِٕٙح ذٗىً ِفًٛ .

ٌٍٕٓس  ( قحْٛخ6000) إلٔطحؼ  ؤحٖضكطحؼ ٍٖوس جٌفٍجش جٌٕٛحع١س جٌٝ جالعّحي جٌّىٌؾس فٟ  -ٚال   : 2ِ

 جٌمحوِس.

  ( ْحعحش ٌى5ًّحي ِٕٙىِ جٌىطٍْٚ )حش ٌىً قحْٛخ، ع( ْحع4 عّحي ِٕٙىِ وٍٙذحء )

ْحعحش  (10عحًِ ٔٛف ِحٍ٘ )  عّحي( ْحعحش ٌىً قحْٛخ،8قحْٛخ، عّحي )عحًِ ِحٍ٘( )

 . ( ْحعط١ٓ ٌىً قحْٛخ2قحْٛخ، عّحي ئوجٌٞ ) ٌىً

ِٕٙىِ  (14)١ْىْٛ قؿُ لٛز جٌعًّ فٟ جٌٍٗوس ٔٙح٠س جٌٕٓس جٌكح١ٌس وّح ٠ٍٟ:ِٕٙىِ وٍٙذحء عىو  -غح١ٔح 

 .(6ئوجٌٞ عىو )، (26)ٔٛف ِحٍ٘ عىو ً، عحِ(20ِحٍ٘ عىو ) ً(، عح12ِ)عىو  ئٌىطٍْٚ

 :جٌّطٍٛخ      

 ْحعحشجٌعًّ )عىو جالفٍجو( جٌّطٍٛذ١ٓ ِٓ وً ضهٛٙ ٌٍٕٓس جٌمحوِس عٍّح ذأْ  عدءجقطٓحخ  -1  

 ( ْحعس؟2000جٌٕٓٛٞ فٟ جٌٍٗوس ٟ٘ ) جٌعًّ

 ٚؾى.فٍجو جٌعح١ٍِٓ ٚئظٙحٌ جٌفحتٝ ٚجٌعؿُ ئْ ضكى٠ى ٚحفٟ جٌكحؾس جٌفع١ٍس ِٓ جأل -2

  ٚلى ضكممص ٠َحوز فٟ  ( فٍو،1400) 2008: ذٍغص لٛز جٌعًّ فٟ ٍٖوس ج٠ٌٛٓ جٌٕٛحع١س عحَ 3ِ

ٚوًٌه ٌعحَ  فّح ٘ٛ عىو جالفٍجو جٌعح١ٍِٓ ج٠ًٌٓ ضكطحؾُٙ جٌٍٗوس ٌٍعحَ جًٌّوٌٛ، %(.4)ذٕٓرس  جإلٔطحؾ١س

 .%(2فٟص نالي ً٘ج جٌعحَ ذٕٓرس )عٍّح ذأْ جالٔطحؾ١س لى جٔه ؟2009

  ٟــُ جٌكحًٚ فــس جٌفحتٝ ٚجٌعؿـٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٌّعحٌؿــجٌّ  وجٌزحَ ــح ٟ٘ جٌّؿحالش جٌّطحقس  ِــ: ِ 4ِ

 جٌٛظ١ف١س ٚجٌعّح١ٌس جٌّٛؾٛوز ٌىٜ جٌّٕظّس؟ جٌطهٛٛحش

 أسئلة الفصل السادس
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 جٌّٛطٍف ذحٌٍغس جالٔى٠ُ١ٍس جٌّٛطٍف ذحٌٍغس جٌعٍذ١س  ش

 Human Resources Management ر٠ٍٗسئوجٌز جٌّٛجٌو جٌ 1

 App Renticeship                                                                  جٌطًٍّز جٌٕٛحع١س         2

 labor  Forces                                                          جٌمٜٛ جٌعحٍِس                          3

 Employment Rates ِعىالش جالٖطغحي 4

 Unemployment Rates       ِعىالش جٌرطحٌس                          5

 External Environment        جٌر١ثس جٌهحٌؾ١س                         6

7 
                               االجتماعٌة البٌئة

Social Environment 

 Cultural Environment ػمحف١سجٌر١ثس جٌ 8

  Scientific And Technological Environment جٌر١ثس جٌع١ٍّس ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١س 9

 Legal Environment  جٌر١ثس جٌمح١ٔٛٔس 10

  Labor Laws لٛج١ٔٓ جٌعًّ  11

 Social Security Laws لٛج١ٔٓ جٌّٟحْ جالؾطّحعٟ 12

 Internal Environment جٌر١ثس جٌىجن١ٍس  13

 Planning جٌطهط١١  14

 Long Range Goals جإل٘ىجف ذع١ىز جالِى 15

 Organization Culture غمحفس جٌّٕظّس 16

 Work Redesign ئعحوز ض١ُّٛ جٌعًّ 17

 Tasks Inventory Analysis           ضك١ًٍ ِهُْٚ جٌّٙحَ         ٍْٛخ 18

 Tasks Inventory Analysis           ضك١ًٍ ِهُْٚ جٌّٙحَ         ٍْٛخ 19

 Critical Incidents Method           جٌكٍؾس             جألقىجظ  ٍْٛخ 20

 Functional Job Analysis     جٌطك١ًٍ جٌٕٗح٠ٟ                      ٍْٛخ 21

 العلمية المصطلحات
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 أهداف الفصل 

 :  ْ ٠ىْٛ لحوٌج  عٍٝ ٚجْط١عحخ ِٟح١ِٕٗ جٌع١ٍّس، ً٘ج جٌفًٛ، ٌّفٍوجشٔأًِ ِٓ جٌمحٌب ذعى وٌجْطٗ    

 ع١ٍّس جٌطٛظ١ف ذأؿحَ٘ح. ِع ض١ٞٛف ِفَٙٛ جٌطٛظ١ف ٚجألٔٗطس جٌطٟ ضطىحًِ -1

  ١َّ٘طٗ ِٚٛحوٌٖ ٚجٌعٛجًِ جٌّإغٍز ف١ٗ. ْ، ٚضر١ح٠ٍف جالْطمطحخضع -2

 

 

 

ْٛجء ِٓ وجنً جٌّٕظّس  َ  ٚجْطمطحذٙحجٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌىفٛءز  (Recruitment)ضعطّى ع١ٍّس ؾًخ     

ٚضهط١١ جٌّٛجٌو  ِٓ ئعىجو جٌٛٚف جٌٛظ١فٟ، جالٔطٙحءفرعى  نحٌؾٙح عٍٝ ئْطٍجض١ؿ١س جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس.

فاْ جٌهطٛز جٌالقمس ٟ٘ جٌركع عٓ  فٍجو ِإ١ٍ٘ٓ ٚؾًذُٙ ٚجٌكٛٛي  عٍٝ ِٓطٜٛ جٌّٕظّس، جٌر٠ٍٗس

 . جٔٗطس جٌّٕظّس جْطٍّجٌع١ٍُٙ ذحٌعىو جٌّطٍٛخ ٚجٌّٙحٌجش جٌّطٍٛذس ًٌّء جٌٗٛجغٍ جٌمحتّس ٌّٟحْ 

الٔٗطس فحع١ٍس ج -1ٚضطكىو لىٌز جٌّٕظّس فٟ جٌكٛٛي عٍٝ ضٍه جٌّٛجٌو ذعىو ِٓ جٌعٛجًِ ضطّػً فٟ     

ضٛلعحش ّٔٛ٘ح ٚضطٌٛ٘ح. ِح  -4 ظٍٚف جٌعًّ ف١ٙح -3قؿُ جٌّٕظّس  -2جٌطٟ ضٓطهىِٙح ًٌٙج جٌغٍٜ 

ِطىجو جٌطر١عٟ ٌع١ٍّس جٌطهط١١ ٚج١ٌٍْٛس جالْح١ْس جٌطٟ جالفأٙح ضّػً  (Staffing)ٌطٛظ١ف جذحٌٕٓرس ٌع١ٍّس 

جٌّعح١٠ٍ جٌع١ٍّس ٚجٌطعٍف ضٛظ١ف ك جالفٍجو ذعى جؾٍجء جٌّفحٍٞس ذ١ُٕٙ عٍٝ ٚف جْطهىج٠َّىٓ ِٓ نالٌٙح 

ٚضطّٟٓ ع١ٍّس  جٌعًّ ٚضكًّ جٌّٓإ١ٌٚس عٍٝ  وًّ ٚؾٗ. ألوجءعٍٝ ِٓ ضطٛجفٍ ف١ُٙ ج٠ٌٍٚٗ جٌالَِس 

    . ٌٚٙح جْطمطحخ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗسجٌطٛظ١ف غالغس عٕحٍٚ  ْح١ْس 

 

 نزىظُف:ا  أوال:

٠ٕرغٟ جْ ضٕؿُ٘ح جوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ ئِقىٜ  ُ٘ جٌٛظحتف جٌطٟ  (Staffing)ضعى ع١ٍّس جٌطٛظ١ف     

فعٍٝ جْحِ جٌٕؿحـ فٟ ئٔؿحَ٘ح ١ْطكىو ِٓحٌ جٌٕٗح٠حش جٌٛظ١ف١س فٟ  جٌّٕظّس ذىفح٠س ٚفحع١ٍس عح١ٌس.

جٌّٕظّس وحٌٕٗح٠حش جٌط٠ٛٓم١س ٚجإلٔطحؾ١س ٚجٌّح١ٌس ٚجٌركػ١س نحٚس فٟ جٌّٕظّس جٌطٟ ضكطً ف١ٙح ئوجٌز 

ٚضٓطٕى ئ١ٌٙح ِّٙس ض٠ُٚى جٌّٕظّس ذأُ٘ جٌّٛجٌو ف١ٙح  فٟ ١٘حوٍٙح جٌطٕظ١ّ١س،جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ِٛلعح  ٚجٞكح  

 ذحالْطمطحخفع١ٍّس جٌطٛظ١ف ضطىحًِ ذحٔؿحَ ِؿّٛعس ِٓ جألٔٗطس ضطّػً   ال ٚ٘ٛ جٌٌّٛو جٌرٍٗٞ.

(Recruitment)،  ٌٚجالنط١ح(Selection)  ٓٚجٌطع١١(Placement) ٠ٕٚٓكد جٌهطأ فٟ  ٔٗطس .

 ٚجال٘طّحَ ٚظحتف ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ِػً جٌطى٠ٌد ٚجٌطط٠ٍٛ ٚضم٠ُٛ جألوجء، جٌطٛظ١ف عٍٝ ذحلٟ

 ٚجٌّكحفظس عٍٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس  ٚجٌّطحذعس،

 انَبثغانفظم 

 انًىاهك انجشوَخ اٍزمطبة

Recruitment Human Resource 

 رًهُـــل
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ضطٟف جٌٗٛجغٍ جٌٛظ١ف١س  ٚعٕى ئعىجو نطس جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌطٟ ٠ّػٍٙح ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس، ٚغ١ٍ٘ح.

 زٍجو ِٓ وجنً جٌّٕظّس  ٚ نحٌؾٙح ٚجضرح  ئؾٍجءجش ِكىو ف جْطمطحخ جألٍِِّح ٠ططٍد  ذّٓط٠ٛحضٙح وحفس،

ًٌج فّٓ جًٌٓٙ جٌمٛي ذأْ ٔطحتؽ ع١ٍّس  ِٚٓ غُ ٚٞعُٙ فٟ جٌّىحْ جٌّٕحْد. جنط١حٌُِ٘ٚٛٞٛع١س فٟ 

 جٌطٛظ١ف ٠ؿد  ْ ضىْٛ ضطر١مح ٌّرى  ٚٞع جٌٗهٙ جٌّٕحْد فٟ جٌّىحْ جٌّٕحْد ٚفٟ جٌٛلص جٌّٕحْد.

 طٛظ١ف جٌٍٓر١س ٚجال٠ؿحذ١س قىٚو جٌر١ثس جٌىجن١ٍس ٌٍّٕظّس جٌٝ جٌر١ثس جٌهحٌؾ١س.ع١ٍّس جٌ جٔعىحْحشٚضطعىٜ     

فٓالِس ع١ٍّس جٌطٛظ١ف ضكىو ِىٜ لىٌز جٌّٕظّس عٍٝ جٌٛفحء ذحٌطُجِحضٙح ِٚٓإ١ٌٚحضٙح جٌمح١ٔٛٔس ٚجالؾطّحع١س 

 .حيجألعٌّّٕظّحش  جألنالل١سضؿحٖ ذ١ثطٙح جٌهحٌؾ١س ِٚىٜ ٔؿحقٙح فٟ جٌطعحًِ ِع جالعطرحٌجش 

 

 رؼوَف االٍزمطبة: صبَُب: 

ٚ٘ٛ ؾًخ جالفٍجو ذحٌعىو ٚجٌٛلص ٚجٌّإ٘الش ٌطٍد جٌطع١١ٓ فٟ جٌّٕظّس وّح ٠عٍف عٍٝ جٔٗ جٌركع عٓ     

جالفٍجو جٌّٕحْر١ٓ ًٌّء جٌٛظحتف جٌٗحغٍز فٟ جٌعًّ ٚجْطّحٌطُٙ ٚؾًذُٙ ٚجنط١حٌ جالفًٟ ُِٕٙ ذعى يٌه 

ِٓ جالفٍجو ٠ىْٛٔٛ جٌمحعىز جٌطٟ ٠ّىٓ ِٕٙح جٔطمحء  ٍٚف جألفٍجو ٌٍعًّ جٚ ٘ٛ جْطّحٌس ٚؾًخ ِؿّٛعس وحف١س 

 ًٌّء جٌٛظحتف جٌٗحغٍز.

 

 االٍزمطبة: أهًُخ صبنضب: 

 ٚئّٔح جٌٛفحء ذحقط١حؾحش جٌٛظحتف ِٓ جٌٍّٖك١ٓ، ْطمطحخ ٌطًّٗ ١ٌّ فم١ جٌٓعٟ جٌٝضّطى ٚظ١فس جال   

ً جٌٛظحتف وّح ضعٍف جٌّٕظّحش ج٠ٟح جٌٛفحء ذكحؾحش ٌٚغرحش ٚلىٌجش ٚج٘طّحِحش جٌٍّٖك١ٓ ٌٗغ

ٚع١ٍٗ ئْ  فحٌّٕظّحش جٌّرىعس ٚجٌٕحؾكس ٟ٘ جٌطٟ ضّطٍه  ُٔحْح  ِرىع١ٓ. ذّٛجٚفحش جٌعح١ٍِٓ ف١ٙح،

ذّمىجٌ  ألٔٗ٘ٛ  ٍِ ُِٙ ؾىج  ذحٌٕٓرس ٌٍّٕظّحش ٚنحٚس جٌىر١ٍز ِٕٙح  عٍّٟ، ذأٍْٛخجٌّهط١  جالْطمطحخ

 ْطمطحخ فٟ جٌفٛجتى ج٢ض١س:الع١ٍّس ج وفح٠س جٌعح١ٍِٓ ف١ٙح ضىْٛ وفح٠طٙح ٚضرٍَ  ١ّ٘س

عىو جٌّطمى١ِٓ   َوجوٚوٍّح  جالْطمطحخ جٌؿ١ى ٠فطف ؾ١ّع  ذٛجخ ِٚٛحوٌ جٌعًّ جٌّطحقس جِحَ جٌّٕظّس،  -  

 ٌٍعًّ  ٚركص جٌه١حٌجش ٚجْعس ِٓ جنط١حٌ جألوفأ ٚجألفًٟ ِٓ ذ١ٓ جٌّطمى١ِٓ.

  ٌُٙ جٌّىحْ جٌّٕحْد ذأٔٙحٍّٖك١ٓ ض١ًٚٛ ٌْحٌطٙح جٌٝ جٌ جالْطمطحخضٓطط١ع جٌّٕظّس ِٓ نالي  -خ

 .ٌٚرٕحء ٚضط٠ٍٛ ق١حضُٙ جٌٛظ١ف١س ٌٍعًّ،

 ٔؿحـ ع١ٍّس جالْطمطحخ ٘ٛ جٌهطٛز  الٌٚٝ فٟ ذٕحء جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌفعحٌس ٚجٌّٕطؿس.  ْ -ش

 انؼىايم انًؤصوح فٍ ػًهُخ اإلٍزمطبة: هاثؼب: 

جٌّٛجٌو  جْطمطحخطغ١ٍجش جٌّإغٍز فٟ ١ْحْحش ضٛجؾٗ جٌّٕظّس ٚجوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌعى٠ى ِٓ جٌّ     

ٕٚ٘حن ذعٝ جٌعٛجًِ  جٌر٠ٍٗس ٚؾًذٙح ٚضكى٠ى  ٞ ِٓ جٌّٛحوٌ ٠ّىٕٙح جٌطٍو١ُ ع١ٍٙح قح١ٌح  ٚ ِٓطمرال.

 -ٟٚ٘: جالْطمطحخجٌّإغٍز فٟ ع١ٍّس 

ٚي ٟ جٌطٟ ضكحـ٘، ُ عٍٝ ئْطٍجض١ؿ١س جٌىٍفس جألَؤٝــفحٌّٕظّحش جٌطٟ ضٍو انًُظًخ: إٍزوارُغُخ -1 

 ٝع١ٍّحضٙح ٚضٓع عٍٝ ِٓطٜٛ ِٓ جٌىفح٠س فٟ  ئٌٌٍٝٛٚٛي  ٝؤ العٍٝ جٌىٍف ٚضم١ٍٍٙح جٌٝ جٌكى  ج١ٌٓطٍز

 ضّٓٝ ًٖٚ٘  إَلْطٍجض١ؿ١س ض١ٙثس جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚجٌكٛٛي ع١ٍٙح ِٓ وجنً جٌّٕظّس ئٌٝجٌّٕظّحش  ًٖ٘

جٌر٠ٍٗس  ٌّى٠ٍ جٌّٛجٌوىْٛ ٠ٚ،  (Internal Recruitment Strategy)جٌىجنٍٟ جالْطمطحخ ذاْطٍجض١ؿ١ـس

 .جألعٍٝجٌٝ جٌٛظحتف  جٌمٍجٌجش جٌهحٚس ذطكى٠ى جٌّإ١ٍ٘ٓ ِٓ جالفٍجو جٌعح١ٍِٓ ٌٍطٍل١س جضهحيف١ٙح ٚالق١حش 

ٚ َِح ئيج وحٔص جٌّٕظّس ضطرٕٝ جْطٍجض١ؿ١س جٌطّح٠ُ جٌطٟ ضعطّى فٟ ع١ٍّحضٙح عٍٝ جٌط٠ٕٛع فٟ جٌّٕطؿحش  ٚ     

فٍ٘ جٌٓٛق ِٓ نالي جإلذىج  فٟ ع١ٍّحضٙح  ٚجغطٕح١َحْس ضط٠ٍٛ ِٕطؿحضٙح فٟٙ ضٕٙؽ ْ جالْٛجق جٚ و١ٍّٙح،
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ضعٍف ذـ  جٌٓطٍجض١ؿ١س، ًٖٚ٘ ٠ٍس يجش جٌىفح٠س ِٓ نحٌؼ جٌّٕظّسجٌّٛجٌو جٌرٗ جْطمطحخفٟٙ ضطؿٗ ٔكٛ 

 (External Recruitment strategy)ْطٍجض١ؿ١س جالْطمطحخ جٌهحٌؾٟ

١ّس ٌٍّٕظّس ذحٌّطغ١ٍجش جٌّك١طس ذٙح وحفس ْٛجء ّٞٓ ِح٠ّٓٝ ضطّػً جٌر١ثس جٌطٕظ١ انقظبئض انجُئُخ: -2 

 ٚج١ٌٓح١ْس. ٚجالؾطّحع١سجٌّطّػٍس ذحٌّطغ١ٍجش  اللطٛحو٠س  (General Environment)ذحٌر١ثس جٌعحِس 

ٚجٌطٟ ضّػً  ، (Task Environment) س جٌطٟ ضّٓٝ ذر١ثس جٌّّٙس جٚ جٌهحٚســجٌر١ثس جٌهحٚ  َ ٚغ١ٍ٘ح،

ِع جٌّٕظّس ِرحٍٖز ِػً جٌعح١ٍِٓ ٚجٌّحٌى١ٓ ٚجٌُذحتٓ ٚجٌّٕحف١ٓٓ ٚجٌّؿ٠ُٙٓ   أل٠ٍجف جٌّطعحٍِس

 ٚغ١ٍُ٘....ٚج١ٌٌّّٛٓ...

ضإغٍ ؾ١ّع ًٖ٘ جٌّطغ١ٍجش ذٌٛٛز ِرحٍٖز  ٚ غ١ٍ ِرحٍٖز فٟ ئْطٍجض١ؿ١حش ؾًخ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس    

٠ّىٓ ِعٍفس ِىٛٔحضٙح  ٚ جٌطٟ  ٚجنط١حٌ جٌّٛحوٌ جٌهحٚس ذٙح ففٟ ظً جٌر١ثس جٌّٓطمٍز ٚجٌر١ٓطس ٔٓر١ح ،

فأْ جٌّٕظّس ضٍوُ عٍٝ جٌّٛحوٌ جٌىجن١ٍس فٟ جٌكٛٛي عٍٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ِٓ  جضؿح٘حضٙح جٌٝ قى ِح،

نالي ١ْحْس جٌطٍل١س ٌغٍٜ ض١ّٕس لىٌجش جٌعح١ٍِٓ ٚئٖرح  وٚجفعُٙ جًٌجض١س ٠َٚحوز جٔىِحؾُٙ ذحٌّٕظّس 

 . حوز  الْطمٍجٌ فٟ عاللحش جٌعًّٚجٌٓعٟ جٌٝ ضىع١ُ عاللطٙح ذحٌىفحءجش فٟ جٌىجنً ٠ٌُ

ٚعىَ جٌطغ١١ٍ  ٚجٌٍٚجضد جٌّىفٛعس، جألؾٌٛٚ فًٟ ِػحي عٍٝ جٌر١ثس جٌّٓطمٍز ٘ٛ جالْطمٍجٌ فٟ ِٓط٠ٛحش   

 جٌر١ثٟ ٚجٌطعم١ى، جالْطمٍجٌعىَ ٚ ِح فٟ قحٌس  فٟ جٌمٛج١ٔٓ ٚجٌط٠ٍٗعحش جٌهحٚس ذحٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚغ١ٍ٘ح،

فٟ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌّٛؾٛوز فٟ جٌّٕظّس ٚجٌٓعٟ ٌٍكٛٛي عٍٝ ِٛجٌو فحٔٗ الذى ِٓ جؾٍجء جٌطغ١١ٍجش 

جٌكحًٚ فٟ  ذ٠ٍٗس ِٓ جٌهحٌؼ ذٙىف ضٛف١ٍ ِٙحٌجش ِهطٍفس عّح ٘ٛ ِطٛجفٍ فٟ جٌّٕظّس ٌّٛجورس جٌططٌٛ

 فٍجو ِٓ جٌهحٌؼ  جْطمطحخوّح ئْ ذعٝ جٌمٛج١ٔٓ لى ضفٍٜ عٍٝ جٌّٕظّس  .جإلٔطحؼجٌطىٍٕٛؾ١ح ْٚٚحتً 

 حء ذّح ٌى٠ٙح.ٚعىَ جالوطف

 فظبئض انىظبئف انًزىافوح فٍ انًُظًخ: -3 

جٌطٟ ضططٍد ِإ٘الش ِٚٙحٌجش  ضٓعٝ جٌّٕظّس فٟ جٌغحٌد ٌٍكٛٛي عٍٝ ِٛجٌو ذ٠ٍٗس ٌٍٛظحتف جٌع١ٍح،    

ضططٍد ِٙحٌجش عح١ٌس ف١طُ ضٛف١ٍ جٌّٛجٌو  جٌطٟ ال، ٚ ِح جٌٛظحتف جٌٍٚض١ٕ١س عح١ٌس ِٓ نحٌؼ جٌّٕظّس،

 جٌطٍل١س  ٚ جٌّٕحٚذس جٌٛظ١ف١س.  ٚ نً جٌّٕظّس ِٓ نالي جٌطٕمالشجٌر٠ٍٗس ٌٙح ِٓ وج

 يؼبَُو انًفبضهخ ثٍُ انًظلهٍَ انلافهٍ وانقبهعٍ فٍ انؾظىل ػهً انًىاهك انجشوَخ: فبيَب: 

 :  ّ٘ٙح٠عطّى جنط١حٌ جٌّٛىٌ جألفًٟ ٌٍكٛٛي عٍٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس عٍٝ ِعح١٠ٍ ِكىوز ِٓ   

 انؼبيهٍُ فٍ انًُظًخ: زمواهاٍانًؼُبه انقبص ثلهعخ  -1 

 ِٕظّطٗ، ِٓ جٌّالقع  ٔٗ وٍّح َجوش ِىز ذمحء جٌفٍو فٟ جٌّٕظّس  غٍ يٌه عٍٝ جضؿح٘حضٗ جال٠ؿحذ١س ٔكٛ 

ٚعٍٝ ٚفك ً٘ج جٌّع١حٌ ٠ّىٓ جٌمٛي ئْ جٌّٛىٌ  ٚضعّك ٖعٌٖٛ جٌٛؾىجٟٔ فٟ ٍٚطٗ ٚجٔىِحؾٗ ِعٙح.

 حٌؾٟ.جٌىجنٍٟ ٠طّطع ذأف١ٍٟس جٌّٕحفٓس ل١حْح ذحٌّٛىٌ جٌه

 انًىاهك انجشوَخ: اٍزمطبةكهفخ  -2   

ضٓعٝ جٌّٕظّحش فٟ جٌعحوز جٌٝ جنط١حٌ جٌّٛىٌ جًٌٞ ٠كمك ٌٙح  فًٟ فحع١ٍس فٟ جٌىٍف جٌٍّضرطس  

الذى ِٓ قٓحخ ؾ١ّع جٌىٍف ذىءج  ِٓ  ذحٌكٛٛي عٍٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس.فايج جعطّى عٍٝ جٌّٛىٌ جٌهحٌؾٟ،

 جٌّىفٛعس ٚوٍف جالنط١حٌ...ٚغ١ٍ٘ح.وٍف جٌركع ٚجالْطمٛحء غُ وٍف جالؾٌٛ 

 فطىاد ػًهُخ اٍزمطبة انؼبيهٍُ: ٍبكٍب:

 ضؿٍٞ ع١ٍّس جْطمطحخ ِٛجٌو ذ٠ٍٗس ؾى٠ىز ٌٍعًّ فٟ جٌّٕظّس ذعىو ِٓ جٌٍّجقً ٟ٘:    
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 ٚضطُ ِطحٌرس ئوجٌز فحٌع١ٍّس ضرى  عٕىِح ضظٍٙ جٌكحؾس ٌعح١ٍِٓ ئٞحف١١ٓ، ؽظىل طهت )ؽبعخ(: .  

 .ذطٛف١ٍُ٘جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس 

  ًٖــس  ْ ضكىو و١ف ْططُ ضٍر١س ٘ــق١ع ضكطحؼ ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗ رهجُخ انطهت: أٍهىةرؾلَل   . خ

 س ذعّحٌســ ٚجالْطعحٔ جإلٞحفٟوحالعطّحو عٍٝ جٌىٚجَ  ى ضىْٛ ذْٛحتً غ١ٍ جٌطع١١ٓ،ـجٌطٟ ل ، جٌكحؾس

 ٚغ١ٍ يٌه....ٚلط١س... 

 و ف١ّح ئيج ْطمٌَّٛٛجٌو جٌر٠ٍٗس  ْ ضكىٕٚ٘ح عٍٝ ئوجٌز ج رؾلَل يظله انؾظىل ػهً انؼبيهٍُ:  . ؼ

 نحٌؼٓ ــْطٛفٍُ٘ ِ  ٔٙح  ٚٓ ٠ٍ٠ك جٌٕمً  ٚ جٌطٍل١س  ٚ غ١ٍ٘ح ــذطٛف١ٍُ٘ ِٓ وجنً جٌّٕظّس ع

 .جٌّٕظّس

ٚ  ٖهح٘ ٠عٍّْٛ فٟ   جٌطٟ لى ضىْٛ ِٓ جٌعح١ٍ٠ٓ عٓ جٌعًّ، رؾلَل انفئخ انزٍ رزىعه انُهب: . و

فطٓعٝ ج١ٌُٙ ٌٍطعحلى ِعُٙ ١ٌعٍّٛج ف١ٙح  ِٛعى جٌطهٍؼ، ُٔٙ ٠ٍرس ٠مطٍذْٛ ِٓ  ٚ ِٕظّحش ِٕحفٓس،

 قحي ضهٍؾُٙ.

ذّىحضد جٌطٛظ١ف  ٚ  جالْطعحٔسلى ضىْٛ ذحإلعالْ جٌّرحٍٖ  ٚ عٓ ٠ٍ٠ك  رؾلَل وٍُهخ انزىعه:هـ . 

 ْٚحتً  ُنٍٜ قى٠ػس. ذحْطهىجَ

 أهلاف وظُفخ االٍزمطبة:  ٍبثؼب:

 ضكم١ك ِح ٠أضٟ: ئٌٝ جالْطمطحخضٙىف ٚظ١فس     

 . جالْطمطحخ جٌطٟ ٠مط١ٟٙح وً ِٓ ضك١ًٍ جٌعًّ ٚضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس شقٍٛ ع١ٍّح 1-

 ضٛف١ٍ جٌعىو جٌىحفٟ ِٓ جٌّطمى١ِٓ جٌّالت١ّٓ ٌٗغً جٌٛظحتف ذألً وٍفس ِّىٕس. 2 -

ٚؾًخ جألفٍجو جٌّٕحْر١ٓ ج٠ًٌٓ  جْطمطحخِٓ نالي جٌطٍو١ُ عٍٝ  جالنط١حٌجإلْٙحَ فٟ ٠َحوز ع١ٍّس  - 3

 ضم١ًٍ عىو جٌّطمى١ِٓ ِٓ غ١ٍ جٌّإ١ٍ٘ٓ ٌٗغً جٌٛظحتف. ٟ، ٚذحٌطحٌفحٍٞس ذ١ُٕٙضؿٍٜ جٌّ

ٚضى٠ٛٓ لٜٛ عحٍِس  جٌعّحٌس، جْطمٍجٌجإلْٙحَ فٟ ٠َحوز فحع١ٍس جٌّٕظّس عٓ ٠ٍ٠ك ٠َحوز ِعىالش  -4

 يجش ضأ١ً٘ ٚوفح٠س عح١ٌس.

 انزؼوف ػهً طجُؼخ ٍىق انؼًم ويظبكه اإلٍزمطبة:  صبيُب:

 جقط١حؾحضٙح٘ٛ جٌّىحْ جًٌٞ ٠طّٟٓ جٌّٛحوٌ جٌّهطٍفس جٌطٟ ضكًٛ ِٕٙح جٌّٕظّحش عٍٝ جْ ْٛق جٌعًّ     

 ٠ٚٗطًّ ْٛق جٌعًّ عٍٝ لٛز جٌعًّ جٌّطحقس ِٓ جٌٚثه ج٠ًٌٓ ٠ٍّىْٛ جٌّٙحٌجش ٚجٌمىٌجش، ِٓ جٌعح١ٍِٓ،

ْٛ  َ ِطعط١ٍٓ عٓ جٌعًّ ٠ٚركػ ٌٍعًّ ْٛجء  وحٔٛج ٠عٍّْٛ فعال ٠ٚططٍعْٛ ٌفٍ٘  فًٟ، ٚجالْطعىجو

 عٕٗ.

 يظبكه اإلٍزمطبة: ربٍؼب: 

 

 جٌعّحٌس ّ٘ح: الْطمطحخٕ٘حن ِٛىٌجْ  ْح١ْحْ 

 جٌّٛحوٌ جٌىجن١ٍس. -

 .جٌّٛحوٌ جٌهحٌؾ١س -
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 :(Internal Source of Recruitmentانًظبكه انلافهُخ نالٍزمطبة ) -1 

لع ٚظ١ف١س  عٍٝ  ٚ ٚيٌه عٓ ٠ٍ٠ك جٌطٍل١س ٌّٛج جٌّٕظّس عٍٝ ْٛق جٌعًّ جٌىجنٍٟ، جعطّحوضعٕٟ      

 ٚ ئعطّحو جالعالْ ٚجٌطٕحفّ وجنً جٌّٕظّس ذعى ض١ٞٛف جٌّعح١٠ٍ ٚجألُّْ  ِٛج٠َس ذّٓإ١ٌٚحش ِٚٙحَ  وػٍ،

 ٚ  ْ ضٍؿأ جٌّٕظّس جٌٝ جعحوز ضع١١ٓ جٌّطمحعى٠ٓ ِٕٙح ذعى ضأ١ٍُ٘ٙ  ٚ ئعحوز  ،جالنط١حٌجٌّعطّىز فٟ ع١ٍّس 

ح١ٌس ٌٛظحتف  ُنٍٜ قٓد قحؾس جٌعًّ. ئْ ٌؿٛء جٌّٕظّس  ٚ ٔمً ذعٝ جألفٍجو ِٓ ٚظحتفُٙ جٌك ضأ١ٍُ٘ٙ،

وحٌضفح    ٚال جٌٝ ًٖ٘ جٌىفح٠حش جٌىجن١ٍس فٟ ٖغً جٌٛظحتف جٌٗحغٍز ذٙح ٠كمك ٌٙح ٌّٚٛظف١ٙح ُِج٠ح عى٠ىز،

 جٌٍٚـ جٌّع٠ٕٛس ٌٍعح١ٍِٓ ٚضم١ٍٙ وٍف جالْطمطحخ ٚجٌط١ٙثس جٌّرىت١س ٚجٌطى٠ٌد ل١حْح ذحٌّع١ٕ١ٓ ِٓ جٌهحٌؼ.

يٌه ضٛجفٍ جٌّعٍِٛحش جٌىل١مس ٚجٌٛك١كس عٓ جٌّٛظف جٌٝ ؾحٔد ٍْعس ضى١ُّف جٌّٛظف عٍٝ ٠ٟحف جٌٝ 

 .ٚظ١فطٗ جٌؿى٠ىز ٌّعٍفطٗ جٌّٓرمس ذحٌّٕظّس ٠ٚر١عس جٌعًّ ف١ٙح

ٚيٌه ألْ ئلفحي جألذٛجخ  ِحَ جٌطع١١ٕحش جٌهحٌؾ١س  ِٓ جٌىجنً ع١ٛذٙح  ٠ٟح، جالْطمطحخٌىٓ ١ٌٓحْس     

 ئٔٙح جألفًٟ. ٠ٚؿعٍٙح ضىٌٚ فٟ فٍه ٚجقى ِعطمىز جٌؿى٠ىز يجش جالفىحٌ جٌطط٠ٍ٠ٛس،٠كٍَ جٌّٕظّس ِٓ جٌىِحء 

جٌٗه١ٛس فٟ ع١ٍّس جالنط١حٌ ِػً جٌّكحذحز ٚعىَ  وّح جْ ً٘ج جالٍْٛخ لى ٠ّٓف ذطغٍغً جالعطرحٌجش

أٔٗ ِٓ ٚلى ٠ػ١ٍ جٌطع١١ٓ جٌىجنٍٟ قٓح١ْس جٌُِالء ضؿحٖ جٌٗهٙ جٌّع١ٓ ٚلى ٠ُٛ٘ ذ جٌّٓحٚجز ذ١ٓ جٌعح١ٍِٓ،

  ٚ جٌّطكٍم١ٓ قٌٛٙح. (جإلوجٌز)ٌؾحي 

ِٚٓ  ؾً ٠َحوز فحع١ٍس جالْطمطحخ جٌىجنٍٟ ٠فًٟ جإلعالْ عٓ جٌٛظحتف جٌٗحغٍز فٟ ٌٛقس جالعالٔحش     

فٟ جٌٍٗوس جٚ جالفحوز ِٓ ؾٍو جٌّٙحٌجش ئْ ٚؾى  ٚ ض١ٚٛحش جٌٍّٗف١ٓ ٚجٌٍؤْحء جٌّرح٠ٍٖٓ  ٚ ٍٔٗ٘ح فٟ 

٠ٚؿد  ْ ضكٍ٘ جالوجٌز  ضطُٙ جالوجٌز ذحٌطك١ُ فٟ ع١ٍّس جٌطٍل١س جٚ جٌطع١١ٓ، ٌْحتً جٌٍٕٗ جٌىجن١ٍس قطٝ ال

  ٠ٟح عٍٝ  ْ ضٍٗن فٟ ئنط١حٌ جٌٗهٙ جٌّطٍٛخ ِٕىٚذح ِٓ جإلوجٌز جٌطٟ ١ْعًّ ف١ٙح.

فاْ جٌّٕظّس ْطٍؿأ فٟ جالن١ٍ جٌٝ جعطّحو جٌّٛىٌ جٌهحٌؾٟ  ِّٚٙح وحْ ٔٛ  جٌّٛىٌ جٌىجنٍٟ،  

ِّح ٠ٓطٍَُ  ٖحغٍج ، )جالؤٝ(١س ٖهٙ ِٓ ِٛلع ٢نٍ ١ْؿعً جٌّٛلع جالٚي ق١ع  ْ ضٍل ٌالْطمطحخ ،

 جٌركع عٓ ٖهٙ ذى٠ً إلٖغحٌٗ.

 :نالٍزمطبةانًظبكه انقبهعُخ  -2 

ضٍؿأ جٌّٕظّس جٌٝ جٌّٛحوٌ جٌهحٌؾ١س عٕى عىَ ٚفحء جٌّٛحوٌ جٌىجن١ٍس ذكحؾطٙح ِٓ جألفٍجو جٌّطٍٛذ١ٓ   

ٚضط١ف ًٖ٘ جٌّٛحوٌ فٍٚح  وػٍ ٌالنط١حٌ ٔظٍج   ىفح٠حش ف١ٙح،ٚعٕىِح ضٍغد ذاٞحفس ٚض٠ٕٛع جٌ ٌٍعًّ،

ٚذحٌطحٌٟ ئِىح١ٔس جٌٛٚٛي جٌٝ لطح  ع٠ٍٝ ِٓ جٌٍّٖك١ٓ ٚجنط١حٌ  فٍُٟٙ وّح ضط١ف  ٌطعىو٘ح ٚضٕٛعٙح،

 . جٌفٍٚس ٌىنٛي وِحء ؾى٠ىز

ٌف جًٌٞ ٠ٓحعى عٍٝ ضط٠ٍٛ٘ح ٚقع ِٛظف١ٙح عٍٝ جال٘طّحَ ذعٍُّٙ ٚقفُُ٘ عٍٝ جوطٓحخ ِعح جألٍِ 

وّح ٠ٓحعى٘ح عٍٝ ئلحِس عاللحش ضعحْٚ ِع ؾٙحش  ِٚٙحٌجش ؾى٠ىز ٌٛؾٛو ِٕحفٓس ِٓ جٌّٛحوٌ جٌهحٌؾ١س.

 . ِطعىوز ٚجِىح١ٔس ضغ١١ٍ عحوجش لى٠ّس ٚغ١ٍ ِٕحْرس ْحتىز فٟ جٌّٕظّس

ٚجقطّحي ٔمً عحوجش غ١ٍ ِٕحْرس  ٌٍّٚٛىٌ جٌهحٌؾٟ ٍْر١حضٗ  ٠ٟح ضطّػً ذطكًّ جٌّٕظّس ُوٍف ئٞحف١س،  

وجنً جٌّٕظّس ٚجٌطأغ١ٍ جٌٍٓرٟ فٟ جٌٍٚـ جٌّع٠ٕٛس ٌٍعح١ٍِٓ جٌّٛؾٛو٠ٓ،ٚنفٝ وٌؾس ٚالتُٙ ٌٍّٕظّس ئٌٝ 

 ذ١ٓ جٌفٍو جٌؿى٠ى ٚجٌّٕظّس. ٚجالٔٓؿحَ جٌطى١ف٠َٚحوز فطٍز 

 وٍبئم ويظبكه االٍزمطبة انقبهعُخ نهؼبيهٍُ انغلك:  

 فٍجو ؾىو  الْطمطحخؿأ ج١ٌٙح جٌّٕظّس ٕ٘حن جٌعى٠ى ِٓ جٌْٛحتً ٚجٌّٛحوٌ جٌهحٌؾ١س جٌطٟ ٠ّىٓ  ْ ضٍ   

 ٚذعٟٙح قى٠ع جنً ٠ٕطٍٗ فٟ جٌىٚي جٌّطمىِس. ذعٝ ًٖ٘ جٌْٛحتً ضم١ٍى٠س ِٚعٍٚفس، ٌٍعًّ ف١ٙح.

 ٚف١ّح ٠ٍٟ  ذٍَ ًٖ٘ جٌْٛحتً ٚجٌّٛحوٌ:
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 (:Advertisingانؼبكٌ ) اإلػالٌ -أ

 ٚ ج٠ًٌٓ ٠ٍغرْٛ ذطغ١١ٍ  عًّ،٠ّٚػً جٌّٛىٌ جٌٗحتع ٌؿًخ جٌعح١ٍِٓ نحٚس ِٓ ذ١ٓ جٌعح١ٍ٠ٓ عٓ جٌ    

٠ٚط١ُّ ذحٌٛٚٛي ئٌٝ  عىجو ور١ٍز ذٗىً ٠ٍْع ٚذىٍفس ذ١ٓطس ِمحٌٔس ذحٌّٛحوٌ جألُنٍٜ  ٚظحتفُٙ جٌكح١ٌس،

ئٞحفس ٌٍؿٛجٔد جٌف١ٕس وٗىً  عٍٝ  ْ ٠ٍجعٝ عٕى جْطهىجِٗ جٌىلس ْٛجء فٟ ١ٚحغطٗ  ٚ فٟ ِىحْ عٍٞٗ،

 . ورٍ عىو ِٓ جٌّإ١ٍ٘ٓ ٚجٌٍجغر١ٓ ذحٌطع١١ٓجالعالْ ٚقؿّٗ ِٚىضٗ ٌّٟحْ ٌٚٚٛٗ ٚجؾطًجذٗ أل

 ػهً شجكخ اإلَزوَُذ: اإلػالٌ -ة

 ذفًٟ جٌططٌٛ جٌعٍّٟ ذحالٔطٗحٌعٍٝ ٖرىس جإلٔط١ٍٔص ِٓ جألْح١ٌد جٌكى٠ػس جٌطٟ ذى ش  جإلعال٠ْعى   

عىجو ٚذاِىح١ٔس ٌٚٚٛٗ أل ٠ٚط١ُّ ً٘ج جإلعالْ ذمٍس وٍفٗ  ٚجٌطىٍٕٛؾٟ و١ٍْٛس الْطمطحخ جٌٍجغر١ٓ ذحٌعًّ.

  ٔكحء جٌعحٌُ. فٟ وحفس ور١ٍز ؾىج  ِٓ جألٖهح٘

ًٌٚٙج فمى ضىْٛ  ٠ظٍٙ عٍٝ جٌٗرىس ال٠هٟع ال٠س ٞٛجذ١  ٚ ضٕظ١ُ، عٍٝ ئْ  ُ٘ ِٗحوٍٗ وْٛ ِح    

عٓ ٠ٛ٘طٙح عٍٝ ِعٍِٛحش ٖه١ٛس ضٟٓء  ىٗفض الجالعالٔحش نحوعس ١ٍْٚٚس ٌكٛٛي ؾٙحش 

 .ٌالْطمطحخًج جٌّٛىٌ و١ٍْٛس .ًٌج الذى ِٓ جٌكًٌ عٕى جٌطعحًِ ِع ٘جْطهىجِٙح

 وكبالد انزىظُف : -د 

،  ٚ ٚوحالش جٌطٛظ١ف (Employment Agencies)٘ٛ ٚوحالش جٌطٗغ١ً  ٌالْطمطحخ ج٢نٍجٌّٛىٌ   

٠ٕكٍٛ عٍّٙح ذحٌط١ْٛ ذ١ٓ جٌرحقػ١ٓ عٓ عح١ٍِٓ ٚذ١ٓ جٌٍجغر١ٓ ذحٌعًّ ْٛجء ِٓ جٌعح١ٍ٠ٓ  َ ِٓ  ٟجٌط

 يٚٞ جٌّإ٘الش جٌٕحوٌز.

 : جٌٛوحالش عٍٝ جٔٛج  ٌٚىً ٚوحٌس ِٕٙح ُِج٠حٖ ٚع١ٛذٗ ٚ ُ٘ ًٖ٘ جالٔٛج  ًٟٖ٘ٚ٘     

 .ٚوحالش جٌطٗغ١ً جٌكى١ِٛس -     

 ٚوحالش جٌطٗغ١ً جٌهحٚس. -     

 (: Specialized Agenciesوكبالد يزقظظخ ) -س  

 Assessment)ذى  ٠ظٍٙ فٟ جٌىٚي جٌّطمىِس ِٕٚٙح ِح ٠ّٓٝ ذٍّجوُ جٌطم٠ُٛ  جألن١ٍٚجٌٕٛ      

Centers) ،  ُنحٚس  ئوج٠ٌس ضطهٛٙ ذّٓحعىز جٌّٕظّحش فٟ ضط٠ٍٛ جٌعح١ٍِٓ، جْطٗحٌجشٟٚ٘ ٍِجو

جٌع١ٍح  جإلوجٌجشوّح ضطٌٛٝ ِّٙحش جٌّٓحعىز فٟ جنط١حٌ ًٖ٘  جٌم١حوجش جٌع١ٍح جالوج٠ٌس ٚجٌف١ٕس جٌّّٙس ،

 ٚجٌْٛطٝ.

 انكهُبد وانًؼبهل وانًلاهً انًهُُخ: -ط 

ٌ غُجٌز ٚجلىٌ٘ح عٍٝ جعىجو ٚضٛف١ٍ ِهطٍف جٌطهٛٛحش ِٓ جٌه٠ٍؿ١ٓ جٌؿىو ٚ٘ٛ ِٓ جوػٍ جٌّٛحو  

٠عحخ عٍٝ ً٘ج جٌّٛىٌ ضٍو١ُٖ عٍٝ جعطحء جٌّعحٌف ٚجٌعٍَٛ فٟ  ٌٓى ً جٌٛظحتف جٌّٕحْرس ٌّإ٘الضُٙ.ٌٗغ

ق١ع ضٟطٍ جٌّٕظّحش جٌٝ جونحي جٌمحو١ِٓ ِٕٗ ذىٌٚجش ضى٠ٌر١س وجنً جٌٚلطٙح ٌىٟ  ؾٛجٔرٙح جٌٕظ٠ٍس،

 جٌّٙحٌجش جٌطٟ ضىًّ ِعحٌفُٙ ٚضع١ٍُّٙ. ٠ىطٓرٛج

 انُمبثبد وانغًؼُبد انًهُُخ: -ػ

 ِٛىٌج  ِّٙح ٌط١ٍٖف  عٟحء ذط١ٕٛف ِع١ٓ ضكطحؾٗ جٌّٕظّس، (Labor Unions)ضّػً ٔمحذحش جٌعًّ     

ًٌٌه ضٓعٝ جٌٕمحذحش جٌم٠ٛس  ْ ضفٍٜ عٍٝ ، ذمٛضٙح ٌالقطفحظٚوًٌه  ٟٚ٘ ضمَٛ ذًٌه نىِس ألعٟحتٙح،

ش عىَ ضع١١ٓ ِٓ ُ٘ غ١ٍ ٔمحذ١١ٓ ٚوًٌه عىَ جٌطع١١ٓ ذىْٚ ِٛجفمطٙح ٌىٟ ضكٍَ جإلوجٌز ِٓ فٍٚس جٌّٕظّح

 ئٞعحف وٌٚ جٌٕمحذس.
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وّح ذى ش عىو ِٓ جٌؿّع١حش جٌع١ٍّس فٟ جٌىٚي جٌّطمىِس ذطمى٠ُ ًٖ٘ جٌهىِحش ألعٟحتٙح ذٗىً ِٕظُ عٓ     

ذٙح عٕى قحؾطُٙ  ٌالضٛحيكحخ جٌعًّ ع  ٌٚرحقػ١ٓ عٓ عًّ ٌىٜ جٌٕمحذس ٚضكِ ٠ٍ٠ك ضػر١ص عٕح٠ٚٓ ج

 ٌٍّٛظف١ٓ.

 طهجبد انزىظُف انشقظُخ يٍ لجم انًزمليٍُ:  -ؿ

٠كىظ فٟ عًّ  ٞ ِٕظّس  ٚ جوجٌز ِٛجٌو ذ٠ٍٗس  ْ ٠طٍق ذحذٙح  فٍجو ٠ركػْٛ عٓ عًّ ٌٛظحتف     

طًٛ ذُٙ ق١ع ضطٍد ُِٕٙ ضمى٠ُ ٠ٍد ضع١١ٓ ٚضٍن عٕٛجُٔٙ ٌط ِهطٍفس فٟ  ٚلحش الضطٛجفٍ ف١ٙح ٖٛجغٍ،

٠ٚعى جٌٍؾٛ  جٌٝ  ٟٚ٘ ضكطفع ذطٍرحش جٌطع١١ٓ ًٖ٘ فٟ ٍِف نح٘ ًٌٌه. عٕىِح ضكًٛ جٌكحؾس ٌّإ٘الضُٙ،

ً٘ج جٌٍّف ١ٍْٚس ِّٙس ٌٍركع عٓ جٌٍّٖك١ٓ جٌؿىو نحٚس ٌٍٗٛجغٍ جٌّفحؾثس جٌطٟ ضمطٟٟ جٌطع١١ٓ جٌىجتُ  ٚ 

 جٌٛلطٟ ج٠ٌٍٓع.

 رىطُبد األفواك انؼبيهٍُ ؽبنُب فٍ انًُظًخ: -ك

ِٓ ذ١ٓ  لحٌخ ِٚعحٌف جٌعح١ٍِٓ  جقط١حؾحضٙحٟٚ٘ ِٓ جٌّٛحوٌ جٌطٟ لى ضكرً٘ح ذعٝ جٌّٕظّحش ٌطغط١س    

ال١ّْح ذحٌٕٓرس ٌٍّٕظّحش جٌطٟ ضٍغد  ذحٌّكحفظس  ٚيٌه ٌّٟحْ جٌكٛٛي عٍٝ  فٍجو ِٛغٛق ذُٙ، جٌكح١١ٌٓ،

  .جقط١حؾحضٙحعٍٝ ٠ٍْس ٠ٍق جالٔطحؼ ق١ٓ الضىفٟ ِٛحوٌ٘ح جٌىجن١ٍس ٌطغط١س وً 

 ْطعحٔس ذٙحالٕ٘حن ِٛحوٌ نحٌؾ١س  ُنٍٜ ٠ّىٓ ٌٍّٕظّس ج جٌّٛحوٌ جًٌّوٌٛز  عالٖ، ٍٝفٟال ع    

 ِٕٚٙح: ٌإل٠حٌسجٌٝ ذعٟٙح ضؿٕرح  ذحإلٖحٌزِٓ جٌعح١ٍِٓ ٔىطفٟ  جقط١حؾحضٙحٌٍكٛٛي عٍٝ 

 جٌّٗحٌوس ذحٌّإضٍّجش ٚجٌٍّٙؾحٔحش ٚجٌّٕحْرحش جٌهحٚس. -

 جٌطى٠ٌد عٍٝ جٌعًّ. -

 ش ٚلٛجعى ذ١حٔحش ٌٍركع عٓ جٌٍّٖك١ٓ.ٔظُ ِعٍِٛح -

 .ٌالْطمطحخجالْطعحٔس ذّٛظف١ٓ  ٚ ِهط١ٛٓ ِإلط١ٓ  -

                                                                                                                                                                                                                              .قى٠ػس  نٍٜ َْح١ٌد  -

 ػًهُخ االٍزمطبة:رمىَى  ػبشوا: 

ٌُ ضٓطمطد جٌّٕظّس جٌعىو  ج، فايئْ ع١ٍّس جالْطمطحخ ِّٙس ألٔٙح ضٕعىّ عٍٝ وً جٌع١ٍّحش جألُنٍٜ  

ًٌٌٚه ضكطحؼ  جٌّٛظف١ٓ جٌّٕحْر١ٓٚضع١١ٓ  جنط١حٌضٓطط١ع عٕى يٌه  ٓ، فٍجٌىحفٟ ِٓ جٌٍّٖك١ٓ جٌّٕحْر١ٓ

فى١ف ضمَٛ ذحٌطم٠ُٛ؟ ِٚح ، جالْطمطحخئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌٝ ئؾٍجء جٌطم٠ُٛ ٚجٌٍّجؾعس جٌى٠ٌٚس ٌع١ٍّس 

 ضًّٗ:ٌطم٠ُٛ جٌع١ٍّس  جْطهىجِٙحٕ٘حٌه غالغس ِإٍٖجش ِّٙس ٠ؿد  ٟ٘ جٌّإٍٖجش جٌطٟ ضٓطهىِٙح فٟ يٌه؟

 جٌع١ٍّس. فوٍٚ، ١ُطٙ، ٚٔٛععىو جٌّطمى١ِٓ ذطٍد جٌطع١١ٓ

 فال ٠ىْٛ ور١ٍ ٌكى ضٛرف ع١ٍّس قٍُٛ٘ ِىٍفس،، ًٚ٘ج ٠ؿد  ْ ٠ىْٛ ِطٛجَٔح ػلك انًزمليٍُ نهؼًم: -أ

٠ّٚىٓ ضم٠ُٛ يٌه ذطكى٠ى عىو جٌّطمى١ِٓ  ذك١ع ال٠ّٓف ذحنط١حٌ  فًٟ جٌّإ١ٍ٘ٓ إلٖغحي جٌٛظحتف. ًٚال ل١ٍ

 (5)ٌٝ جفايج جقطحؾص ِٕظّس ِح  ٛخ ضع١١ُٕٙ،ٌىً ٠ٍد ضع١١ٓ نالي ِىز ِكىوز ِٚمحٌٔطٗ ذعىو جٌّطٍ

 عىوج  ِٕحْرح . (10-9) جعطرحٌفٟ ق١ٓ ٠ّىٓ  ٠عى غ١ٍ ِٕحْد، (60 ٚ  6)ِكحْر١ٓ فحْطمطحخ 

 

ٚذغ١ٍ  ٍِٖك١ٓ ٠طّطعْٛ ذحٌّإ٘الش جٌّطٍٛذس فعال، جْطمطحخ٠ؿد  ْ ٠طُ   َىػُخ انًزمليٍُ نهؼًم: -ة

ٚفٟ ًٖ٘ جٌكحٌس  ِح جٔٙح ْطمرً ذحو ء وْٚ  ِإ١ٍ٘ٓ،جٌّٕظّس ئٌٝ جنط١حٌ جٖهح٘ غ١ٍ  ْطٟطٍيٌه 

 ٖهحٚح وّح ٠ّىٓ  ْ ضٓطمطد  فٍجوج ذّإ٘الش ضفٛق جٌكحؾس فطع١١ٓ ،  ْٚططكًّ وٍف ضى٠ٌرُٙ جٌّطٍٛخ،

 ج١ٞٓ عٓ ظٍٚف عٍُّٙ.ٍ ٌٍْعحْ ِح ٠ؿىْٚ ذحُٔٙ غ١
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٠س كطحؼ ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌرًٌٍٗج ض ًٖٚ٘ ٠ؿد  ْ ضمحٌْ ِع جٌُّج٠ح جٌّطكممس ِٓ جٌؿٙى، انكهفخ وانىلذ:-ط

فٟٙ ٠ّىٓ  ْ ضطىرى ِٛح٠ٌف وػ١ٍز ٚٚلطح ٠ٛ٠ال إل٠ؿحو ٍِٖف ٌٛظ١فس ،  ْ ضٛجَْ ذ١ٓ جٌىٍف ٚجٌعٛجتى

٠ّٚىٓ جْ ضؿٍٞ ع١ٍّس جٌطم٠ُٛ ذطكى٠ى ِٓرك ٌّع١حٌ ، ص يجش ضأغ١ٍ  ُِٙ فٟ عًّ جٌّٕظّسذ١ٓطس ١ٌٓ

 ٓ جٌّٛظف١ٓ.جٌٛلص ٚجٌىٍفس جًٌٞ ضعطرٍٖ ِٕحْرح ٌطع١١ٓ وً ٚؾرس ِ

 :جٌطح١ٌس٠ٍوُ عٍٝ جٌٕٗح٠حش  جالْطمطحخجٌمٛي  ْ جٌٝ ِّح ضمىَ ٔهٍٙ 

ًٌج فاْ ع١ٍّس جٌركع ٚجٌؿًخ  جٌركع عٓ ٚؾًخ ٍِٖك١ٓ ٌٗغً ٚظحتف ٖحغٍز وجنً جٌّٕظّس، - 

Searching And Attract)) ذٙح عٍٝ ِٛجٚفحش ٚنٛحتٙــ٠فطٍٜ  ْ ضرى  ذعى ئ٠ال  جٌمحت ُ  

 ٔٛع١س جألفٍجو ج٠ًٌٓ ضٍغد جٌّٕظّس ذحنط١حٌُ٘ ٚضع١١ُٕٙ.جٌٛظحتف جٌٗحغٍز ٚ

 جٌىجعّس جألٔٗطسى ً٘ج جٌٕٗح٠ ِٓ ــ٠ع (Targeted Labor Market)ضكى٠ى ْٛق جٌعًّ جٌّٓطٙىف  -خ

ئْ  ئي ٚنحٚس فٟ جٌٕٛحعحش ٚجٌهىِحش جٌطٟ ضط١ُّ ذعٍٜ عحي ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جالْطمطحخٌٕؿحـ ع١ٍّس 

فٍٚس  ى ضإوٞ جٌٝ ١ٞح ـــٚل وٍف ٚلص فٟال  عًٍٝ جٌّٕظّس وٍف ِح١ٌس ْٛق جٌعًّ ٠كّ جنط١حٌْٛء 

 ٚضعٍلً ٔٗح٠حش جٌّٕظّس جإلٔطحؾ١س ٚجٌط٠ٛٓم١س. جالْطمطحخ

فطٍٜ فٟ جٌع١ٍّس  ْ ضٓطٙىف ًٌج ٠ ،جالنط١حٌعٍٝ ض١ٙثس ِىنالش ٌع١ٍّس  جالْطمطحخضٍوُ ع١ٍّس  -ش

 ِٓ ١ْٗغٍٙح ِٓطمرال. ذ١ٓ نٛحتٙ جٌٛظ١فس ِٚإ٘الش جأل١ٌٚسجٌّٛجءِس   ضكم١ك

 فٟ ٞٛء ِح ْرك يوٍٖ ٠ّىٓ جٌمٛي  ْ جالْطمطحخ ٠ّػً قٍمس جًٌٛٚ ذ١ٓ ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس  

 .(7) ٚوّح ٠عٍٞٙح جٌٗىً جالنط١حٌٚع١ٍّس 

  

       

   

   

                   رغنَخ هاعؼخ                                                        

 ( َىضؼ يىلغ االٍزمطبة كؾهمخ وطم ثٍُ كم يٍ رقطُظ انًىاهك انجشوَخ واالفزُبه7شكم )          

  

 

 

 

 

 

 

 ختٌاراال االستقطاب البشرٌة الموارد تخطٌط

 



63 

 

 

 

بٌن الرص  أهمٌة عملٌة التوحٌؾ باعتبار أن نجاحها أو فشلها هو الذي سٌحدد نجاو أو فش  مسار    

عملٌة تم تعرٌؾ و لمالٌة والبحثٌة،النشاطات الوحٌرٌة فــً المنحمة كالنشاطات ا نتاجٌة والتسوٌقٌة وا

وحدد الرص  المصادر الداخلٌة والخارجٌة  االستقطاب وشرو أهمٌتها وخطواتها والعوام  المإثرة فٌها،

التً ٌمكن للمنحمة الحصو  منها على الموارد البشرٌــة وأووح أفولٌة ك  مصدر مــن هذُ المصادر، 

واختٌار تلك ص  بٌن ك  مــن تخطٌط الموارد البشرٌــة وأشار إلى أن عملٌة االستقطاب تعد حلقة و

 .الموارد
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 :وًّ جٌفٍجغحش ج٢ض١س ذّح ٠ٕحْرٙح:   1ِ

:ٌطٟ ضكطحؾٙح ذعىو ِٓ جٌعٛجًِ ِػًضطكىو لىٌز جٌّٕظّس فٟ جٌكٛٛي عٍٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ج -     

................... ، .............................. . ٚ .......................... .      

    ......................   ٕٚ٘حن ذعٝ جٌعٛجًِ ضإغٍ فٟ ع١ٍّس جالْطمطحخ ، ٟٚ٘ ...................... ،  -خ

     ،  ........................                

ٌكٛٛي عٍٝ جٌعح١ٍِٓ عٍٝ عىو ِـٓ ضعطّى ع١ٍّس جٌّفحٍٞس ذ١ٓ جٌّٛى٠ٌٓ جٌىجنٍٟ ٚجٌهحٌؾٟ فٟ ج -ؼ 

                . .............................. ..ٚ .................... ...................... ،   ّ٘ٙح.جٌّعح١٠ٍ 

، ...........، ٟ٘ .................جٌّإٍٖجش جٌّّٙس جٌطٟ ٠ؿد جْطهىجِٙح ٌطم٠ُٛ ع١ٍّس جالْطمطحخ  -و

.. ٚ...........  ........   

: ِحٟ٘ جٌهطٛجش جألْح١ْس جٌطٟ ٠ؿد عٍٝ ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌم١حَ ذٙح ذعى جالٔطٙحء ِٓ ع١ٍّس 2ِ

         ضهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس عٍٝ ِٓطٜٛ جٌّٕظّس ؟    

ٌٍّٕظّس ؾٍّس ِٓ   ٔٙح ضكمكوّح    جأل٘ىجف،: ٌع١ٍّس جالْطمطحخ جٌؿ١ى ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس عىو ِٓ 3ِ

         .ذ١ٓ  ٘ىجف ٚفٛجتى ع١ٍّس جالْطمطحخ جٌؿ١ى  جتىجٌفٛ

  : و١ف ضإغٍ جٌهٛحتٙ فــٟ ع١ٍّس جنط١حٌ جٌّٛحوٌ جٌهحٚس ذحٌكٛٛي عٍٝ جٌّٛجٌو  جٌر٠ٍٗس؟4ِ

 .ٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٌٍعًّ فٟ جٌّٕظّس: ضطرع ذٗىً ِطًٍٓٓ جٌهطٛجش جٌطٟ ضٍّ ذٙح ع١ٍّس جْطمطحخ ج5ِ

جٌّٕظّس ؟  فٌٟالَِس  ٌٗغً جٌٛظحتف س ٌٍكٛٛي عٍٝ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ج: ِحٟ٘  ُ٘ جٌّٛحوٌ جٌىجن6١ٍِ

            .ٚٞكٙح ذٗىً ِمطٟد

 .ٓطهىِس فٟ ضم٠ُٛ ع١ٍّس  الْطمطحخ: ٚٞف  ُ٘ جٌّإٍٖجش ج7ٌِّ

   ١ٓ ف١ٙح قح١ٌح ٌطغط١س جقط١حؾحضٙح: ٌّحيج ضكرً ذعٝ جٌّٕظّحش جالعطّحو عٍٝ ض١ٚٛحش جألفٍجو جٌعح8ٍِِ

 ٓ جٌؿىو ؟ِٓ جٌعح١ٍِ

 

 

 

 

 

 انَبثغ أٍئهخ انفظم 
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 أهداف الفصل 

 :  ْ ٠ىْٛ لحوٌج  عٍٝ ِٟح١ِٕٗ جٌع١ٍّس، ٚجْط١عحخ ً٘ج جٌفًٛ، ٌّفٍوجشٔأًِ ِٓ جٌمحٌب ذعى وٌجْطٗ 

   َٛٙٗغً جٌٛظحتف جٌٗحغٍز فٟ جٌّٕظّسجٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٌ جنط١حٌض١ٞٛف ِف. 

  ٔؿحـ جٌّٕظّس فٟ حذ١س عٍئوٌجن  ١ّ٘س جالنط١حٌ ج١ٌٍُٓ ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚجٔعىحْحضٙح جال٠ؿ ٝ

 .ضكم١ك  ٘ىجفٙح

  ٌّٛظف ٚضّى١ٕٗ ِٓ  وجء ضطرع جإلؾٍجءجش جٌّعطّىز فٟ جالنط١حٌ ٚجٌطع١١ٓ ٚٚٛال جٌٝ ضػر١ص ج

 .ِٓإ١ٌٚحضٗ

د االختٌار الركن الثانً من االركان الثالثة لعملٌة التوحٌؾ،     إذ ٌشك  مع التعٌٌن الجسر الموص   ٌُعَّ

انه الوسٌلة التً بوساطتها ٌحدد الررد المنحمة  إي خار  المنحمة وبٌئتها فً الداخ .بٌن الررد فً البٌئة 

كما أنه الوسٌلة التً من خاللها تحدد المنحمة مدى  التً سٌنتمً الٌها وٌحقق مسارُ الوحٌرً فٌها.

و  البدائ  الررد لعمله من بٌن أف اختٌارلذا فانها وسٌلة  صالحٌة الررد لشؽ  الوحائؾ الشاؼرة فٌها.

فرصة اختبار لقدرة  االختٌارفً الوتت ذاته ٌعد  المتاحة له فٌما اذا كانت أمامه عدة فرص للتوحٌؾ.

وبالتالً تحدٌد من منهم األكثر  وحائؾ فٌها،لالمنحمة على اجراء عملٌة المراولة الدتٌقة بٌن المرشحٌن ل

 .تؤهٌال من حٌث المهارات والقدرات والمعارؾ

على ذلك ٌستخدم بعض الكتاب مصطلح إستراتٌجٌة التوحٌؾ كمركب لثالث سٌاسات هً  عتماداً ا    

الموارد البشرٌة فً المنحمة ٌعد المحور األساسً الذي  اختٌارفكٌرٌة  والتعٌٌن، واالختٌار االستقطاب

قٌق فالمنحمات النموذجٌة وإجراءات وأسالٌب العم  الدتٌقة ترش  فً تح، االختٌارتدور حوله عملٌة 

 تتمكن من خاللها المنحمة تصرٌة مرشحٌها وإنتقاء االكرؤ منهم. اختٌارإذا لم تتوافر أسالٌب  ،هاأهداف

الموارد البشرٌة تووح ايلٌات وا جراءات التً ٌتم بموجبها تحدٌد نوعٌة  اختٌارلذلك إن عملٌة    

المنحمة إذا ما تمت وفق األُسس وهً توع الدعائم المتٌنة لراعلٌة  الموارد البشرٌة لعموم المنحمة،

العاملٌن المناسبٌن وووعهم فً المكان المناسب ٌحقق للمنحمة أهدافها المتمثلة  اختٌارالعلمٌة،كما أن 

 بالكراٌة ا نتاجٌة والربحٌة.

فالخطوة  الموارد البشرٌة مجموعة من المرشحٌن  شؽا  أي وحٌرة شاؼرة، أدارةفاذا ما هٌؤت     

 فً الوحٌرة التً سٌشؽلها. اختٌارُمن بٌنهم ثم تعٌٌن من ٌتم  الختٌاراالتالٌة هً 

 

 

 انفظم انضبيٍ 

 افزُبه انًىاهك انجشوَخ ورؼُُُهب
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 :االختٌار أوال: 

 :    االفزُبهيفهىو ػًهُخ  -1

بؤنه المراولة بٌن عدد من األفراد الذٌن تقدموا لشؽ  وحٌرة معٌنة وإختٌار أفولهم  االختٌارٌنحر إلى    

 .ٌرة معٌنة وإختٌار أكثرها مالئمةلشؽ  وح وتد ٌنحر الٌه على إنه البحث عن أفو  العناصر

فا دارة طبقا للمرهوم االو  تنتحر تقدم بعض االشخاص لشؽ  الوحٌرة  والررق بٌن المرهومٌن كبٌر،     

بٌنهم.وبالتالً إن  هم أفو  وأنسب العناصر للمراولة الشاؼرة ولٌس هناك ما ٌومن أن الذٌن تقدموا للعم 

على تدر أكبر من ا ٌجابٌة من جانب االدارة وبذلك فانها تزٌد من  االختٌار ٌنطويالمرهوم العلمً لعملٌة 

 .حصولها على العناصر األكثر كراٌةفرص 

وبالتالً  ٌؤتً االختٌار والتعٌٌن لتحقٌق التوازن بٌن العرض والطلب فً عملٌة تخطٌط الموارد البشرٌة،    

المنحمة هو تؤمٌن الموارد البشرٌة المناسبة من خال  القٌام إن الواجب االو   دارة الموارد البشرٌة فً 

والتعٌٌن من اهم وحائؾ هذُ االدارة لما ٌترتب  االختٌاروعلٌه ٌعد  بسلسلة متكاملة ومتتابعة من العملٌات.

اً العاملٌن تمث  عنصر اختٌارفكلرة  علٌهما من نتائج ملموسة تنعكس على النتائج النهائٌة لعم  المنحمة كك .

مهما من عناصر الكلرة التً تتحملها المنحمات وتستطٌع هذُ المنحمات إذا ما اتبعت األُسس وا جراءات 

وفً عصر التكنلوجٌا  الخطؤ. االختٌاروالتعٌٌن أن تخرض من هذُ الكلرة الناجمة عن ترار  لالختٌارالعلمٌة 

الصحٌح ٌتطلب من القائمٌن على أصبح ووع الشخص المناسب فً مكانه  وعصر المنحمات كبٌرة الحجم،

د اجراءات هاتٌن العملٌتٌن اختباراً لقدرات القائمٌن بها، عملٌة االختٌار والتعٌٌن مهارات خاصة،  لذا ُتعَّ

 .لٌهم االختٌارومن بٌنها تدرتهم على التنبإ بما سٌكون علٌه سلوك األفراد الذٌن وتع ع

من ترارات المخاطرة التً تتومن أخطاء محتملة تتمث  ٌعد  ا، ولهذاحتمالًر فقرار االختٌار ترا    

 باالتً:

 .ص ؼٌر مإه  لشؽ  الوحٌرة الشاؼرةتبو  شخ -أ    

 .ض شخص مإه  لشؽ  الوحٌرة الشاؼرةرف -ب

ومتسلسلة فً إتبا   فلهذُ الحساسٌة ٌقترو على المنحمات أن تكون دتٌقة فً تحدٌد ا جراءات،    

 .وموووعٌة فً إنجاز ترار ا ختٌار للوصو  إلى النتائج المرجوة لمعلومات،وشاملة فً جمع ا الخطوات،

 رؼوَف ػًهُخ االفزُبه: صبَُب: 

عملٌة انتقاء االفراد الذٌن تتوافر لدٌهم المإهالت الورورٌة والمناسبة ) ؤنهبٌمكن تعرٌؾ االختٌار     

تؤكد ممن لٌتم فحص طلبات المتقدمٌن ل انه العملٌة التً بمقتواها أو (لشؽ  وحائؾ معٌنة، فً المنحمة

 .قابلتهم وتعٌٌنهم فً نهاٌة األمرثم م تنطبق علٌهم مواصرات الوحٌرة وشروطها،

بشك  متواص  بعملٌة االختٌار باعتبارها عملٌة حاسمة  النجاوالتً ترٌد  أووتهتم المنحمات الناجحة     

 .أٌواً فً حٌاة المنحمة ونموها وفً حٌاة الررد وتطورُ 
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 أهمٌة عملٌة االختٌار: ثالثا:  

ٟٚ٘ فٟ جٌٛلص  ضٙطُ جٌّٕظّحش جٌٕحؾكس ذطط٠ٍٛ  ْح١ٌد جٌىٗف عٓ ِإ٘الش جألفٍجو جٌّطمى١ِٓ ٌٍعًّ،    

 ٠ٚؿد  ْ ال ١ٌطعٍف وً ِّٕٙح عٍٝ ج٢نٍ، جٔطٙحَ٘ح)جٌّٕظّس ٚجٌفٍو( ٔفٓٗ فٍٚس ٠ّىٓ ٌىال جٌطٍف١ٓ 

جٌؿٛجٔد جٌٍٓر١س جٌطٟ ٠كطًّ  ْ  جوطٗحفًٌٖٙ جٌع١ٍّس ٠ٕٛد عٍٝ  ٍٛف جًٌ٘ٓ جٌٝ  ْ جٌطٍو١ُ جالْح٠ِٕ

ي  ْ جالضؿحٖ جٌعٍّٟ جٌكى٠ع ٠ٍوُ ِرحٍٖز عٍٝ جٌؿٛجٔد جٌٍّٗلس  ٚ جإل٠ؿحذ١س ئضإوٞ جٌٝ فًٗ جٌفٍو ٚظ١ف١ح 

ذطعر١ٍ آنٍ ١ٌّ جٌٙىف ٘ٛ فم١ ضكى٠ى ِىٜ ِٕحْرس يٌه جٌفٍو  ِٓطمرال جْطػّحٌ٘حجٌطٟ ٠ّىٓ  فٟ جٌفٍو،

 جٌكحٌٟ فٟ جٌّٕظّس ٚئّٔح  ٠ٟح ِىٜ ئِىح١ٔس جإلفحوز ِٕٗ ِٚٓ لىٌجضٗ فٟ جٌّٕظّس ِٓطمرال. ٌٍعًّ

 ئٌٝ ِح ٠أضٟ : جالنط١حٌٚضٍؾع  ١ّ٘س ع١ٍّس  

 قى  ْ  ١ٌّٚ نحف١ح  عٍٝ ذحضؿحٖ ٚٞع جٌٗهٙ جٌّٕحْد فٟ جٌٛظ١فس جٌّالتّس، جالنط١حٌضىفع ع١ٍّس  - 

ِٚإ٘الضٗ ١ْىْٛ وجتّح  ضطٕحْد ِع نرٍجضــٗ ٚلىٌجضــٗ ِٚعحٌفٗجٌٗهٙ جًٌٞ ٠ٗعٍ  ٔٗ ع١ٓ فــٟ ٚظ١فس ال

 .فٟ قحٌس ِٓ جٌمٍك ٚعىَ جالْطمٍجٌ

ئْ فحع١ٍس ٔظحَ جإلنط١حٌ ضّٟٓ ٌألفٍجو ئٖرح  جٌكى جالؤٝ عٍٝ جاللً ِٓ قحؾحضُٙ جإلٔٓح١ٔس ف١ٛفــٍ  -خ

  .جالْطمٍجٌ جٌٛظ١فٟ جٌٝ ؾحٔدعحوٌس ضطٕحْد ِــــع ِإ٘الضُٙ ٚلىٌجضُٙ ٚنرٍجضُٙ   ؾٌٛجٌُٙ ً٘ج جٌٕظحَ 

٠ٗغً ٚظ١فس  ، عىَ ِٛٞٛع١س جالنط١حٌ، فحٌٗهٙ جًٌٞفٟ جٌىٚي جٌٕح١ِس جإلوجٌزً فٓحو ِٓ  ُ٘ عٛجِ -ش

 .طٟ ٠عًّ ف١ٙحٌٍّٕظّس جٌ ٚغ١ٍٖ  قــك ذٙح ِٕٗ ٠ىْٛ ٚالؤٖ ٌٍٗهٙ جًٌٞ قحذحٖ فـٟ ٘ـًٖ جٌٛظ١فس ال

سااااب وخبراتااااه ومإهالتااااه وتدراتاااااه إن اختٌااااار الشااااخص المناسااااب وووااااعه فاااااً وحٌرااااة تتنا - ث

 .ٌة عالٌة وٌجع  أمر تدرٌبه سهالً ٌومن تحقٌق إنتاج

 ِح ٠أضٟ: ئٌٝضٙىف ًٖ٘ جٌع١ٍّس  :االفزُبهػًهُخ  أهلافهاثؼب: 

ِح   يج ٖٝغحٌٙح قطإلٍجش جٌّطمىَ رضكم١ك جٌّٛجءِس ذ١ٓ ٚجؾرحش ِٚٓإ١ٌٚحش جٌٛظ١فس ٚذ١ٓ ِإ٘الش ٚن - 

فٟ وٍفس  جٔهفحٜٚضكمك ذحٌطحٌٟ  ؾ١ى ٌٍّٕظّس،  وجءٚضكمك  ٞح ٌىٜ جٌفٍو،ضكمك جٌٗعٌٛ ذحٌٍ ٌٚعٟ يٌه،

 جألوجء.

 ِٓطمرال،     ُ ٚلحذ١ٍحضُٙ ِع ِططٍرحش جٌٛظحتف جٌطٟ ١ْٗغٍٛٔٙح ـٍجو ج٠ًٌٓ ضطٛجفك ِٙحٌجضٙــجألف جنط١حٌئْ  -خ

ٓ نالي ٌفع ـّٕظّس ٌٍِ Competitive advantagesجٌُّج٠ح جٌطٕحف١ٓس ١ُْٓٙ فٟ ضم١ًٍ جألنطحء ٚفٟ ضكم١ك 

 جألوجء. وفح٠س

 ذعىو ِٓ جٌهطٛجش ٟ٘: جالنط١حٌضٍّ ع١ٍّس  :االفزُبهإعواءاد ػًهُخ  فبيَب: 

ضع ٍف  ٓ ٠ٍ٠مٙح ٠طُـٚع (8)ٖىً جٌطمى٠ُ  جْطّحٌزضطُ ًٖ٘ جٌهطٛز ذعى ًِء   :مًطهجبد انؼ اٍزمجبل -أ 

ذٗىً  جالْطمطحخ طٛز ذعى ئؾٍجء ع١ٍّحشٚضأضٟ ًٖ٘ جٌه، ٍو ذحٌّٕظّســجٌّٕظّس عٍٝ جٌفٍو ٚضع٠ٍف جٌف

جٌّطمى١ِٓ ج٠ًٌٓ  جْطرعحو٠طُ  جالْطّحٌزحش ًٖ٘ ٟٔ ٞٛء ذ١حفٚ ٔٙحتٟ فٟ ٞٛء ِعٍِٛحش ضك١ًٍ جٌٛظ١فس

 الضطٛجفٍ ف١ُٙ ج٠ٌٍٚٗ جٌّطٍٛذس ٌٍطع١١ٓ.
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 ................................ انشوكخ انؼبيخ نهظُبػبد

 طهت رىظُف

  ----------- 

 بد:رؼهًُ

 :أعبثزك فٍ  وأيُُبانطهت ثقظ واضؼ وكٍ كلُمب  أيأل

 ثُبَبد ػبيخ:/   أوال

يؾم وربهَـ ................ ............. أالٍى:

 ..................انغٌُ..............................................انىالكح.

 ................................... نؼُىاٌ انؾبنٍ:ا

 ...........................:  رهفىٌ انًكزت  ...........................:  ٌ انًُيلرهفى

 ....................... : ..........................ػلك يٍ رؼىنهى: نؾبنخ االعزًبػُخا

   ........................... نغَُُخ:ا

 : انًؤهالد وانقجوح وانزلهَت/  صبَُب

 ........................... انزقظض:...................... :انؼهًٍنًؤهم ا

 .........................................:  نجوايظ انزلهَجُخ انزٍ انزؾمذ ثهبا

 ....................................................... نقجوح فٍ يغبل انؼًم:ا

 صورة
 شخصٌة
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 ( أًَىمط طهت رىظُف8شكم )                                          

نحمة التعرؾ بشك  أدق على مدى توفر المإهالت المطلوبة فً وفٌها تحاو  الم :المقابلة األولٌة -ب
وتد ٌتم التركٌز فٌها على بعض الخصائص الشخصٌة كالمحهر العام وسلوك المتقدم  الشخص المتقدم،

 .إجابته عن األسئلة.... وؼٌر ذلكفً أثناء المقابلة وأسلوب 

وخبرات الررد ومدى توافقها مع  تستهدؾ هذُ الخطوة التعرؾ تحرٌرٌا على مإهالت :االختبار -ت
 :جها بعوها البعض ومن هذُ األشكا متطلبات الوحٌرة وتؤُخذ االختبارات أشكاال مختلرة تدعم فً نتائ

: والتً تركــز على تٌاس تابلٌات (( Skills And Abilities Tests  اختبارات القابلٌـات والمهارات -  
 .صةشح ودرجة ذكائه وتدراته المتخصومهارات المر

إجراإها : وتستهدؾ تحدٌد مستوى أداء المرشح لعم  معٌن وٌمكن performance اختبارات األداء - خ
 .وحٌرً معٌن ومعرفة طرٌقة تصرفه أو شرهٌا أو عملٌا عن طرٌق ووع الشخص فً موتع تحرٌرٌا

تً : وتستخدم لبعض المهن أو الوحائؾ ال professional interestsج١ٌّٕٙساختبارات أالهتمامات  -  
 والمستشارٌن.تتمٌز بدرجة عالٌة من التخصص كالخبراء 

: وتستهدؾ التعرؾ على االهتمامات الشخصٌة personal tests أالختبارات الشخصٌة د ـ
 .ى االختبارات السلوكٌةوهً تشتم  عل للمرشح،

 (Validity)ومهما كان نو  أو عدد االختبارات التً ٌإدٌها األفراد ٌشترط فٌها أن تتمٌز بالصدق     
أي أن تعطً االختبارات  (Reliability)أي القدرة على تٌاس ما ٌرترض تٌاسه وكذلك الثبات 

 : ثُبَبد فٍ انؼًم /  صبنضب

 .............................................................................يبهٍزهب:ٍجك وإٌ  انزٍ أإلػًبل

 ........................................................................................ : أٍجبة روكك ِفو ػًم

 ........................................................................... : وػُىاٌ طبؽت انؼًم األفُو أٍى

 ........................................................................................ : َىع انؼًم اننٌ رفضهه

 : وػُبوٍَ صالصخ أفواك ًَكٍ االرظبل ثهى كًوعغ نك أًٍبء أمكو

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

........ 

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

........ 

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

........ 

 انزىلُغ:انزبهَـ   /    /                                                                                             
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خرى من المتقدمٌن بالخصائص نتائج مستقرة وؼٌر تابلة للتؽٌٌر عند استخدامها لمجموعة أُ  )المقاٌٌس(
 .نرسها

ان سالمته وسالمة موتؾ فالصدق والثبات شرطان متالزمان ٌجب تحقٌقهما فً االختبار لوم    
 .المسإولٌة القانونٌة واالجتماعٌةالمنحمة من ناحٌة 

كالسمع والبصر  وٌركز على التؤكد من سالمة المتقدم من الناحٌة العووٌة، الفحص الطبً: -هـ 
راض المستدٌمة وسالمة األطراؾ وتدرة التحم  والسالمة مـــن األمراض السارٌة والمعدٌة وبعض األم

السرعة فً االنتقا  حٌث تحتا  بعض الوحائؾ الى سالمـــة الحواس ودتــة االنتباُ و وؼٌرها..كالقلب 
 .من مكان يخر

وهً تمث  الخطوة األعلى وزنا من بٌن خطوات االختٌار لتحدٌد من ٌحص  على  :المقابلة النهائٌةو ـ 
التركٌز بشك  دتٌق على جوانب  وتعد نوعا من أنوا  االختبارات الشرهٌة التً ٌجري بوساطتها العم ،

مث  تكوٌنه الجسمانً والتعبٌرات والسلوك والصوت وكذلك خبراته  متعددة وعمٌقة من شخصٌة المتقدم،
السابقة ومهاراته المكتسبة وتدراته الذهنٌة ونتائج اختباراته.... وؼٌر ذلك وعلى هذا األساس ٌشترط فً 

إذ  ،(Interviewer)والقائم بها  (Content)حٌث محتواها هذُ المقابلة أن تكون معدة بشك  دتٌق من 
ٌتطلب األمر إجراءها من تب  أفراد متخصصٌن ٌتمتعون بسعة األُفق وتوة التمٌٌز والدتة فً إصدار 
األحكام،حتى الٌقعوا فً أخطاء الحكم واالستنتاجات ؼٌر الصحٌحة عن المتقدمٌن لشؽ  الوحائؾ 

 .للمقابلة ٌتومن نموذ  تقوٌم (9)والشك  
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 :معلومات عامة 

 أالسم:.................................. -

 الحالة أالسرٌة :........................ -

 ..................العمر:............................................... -

 ..........................................................اإلقامة:مكان  -

 أالنشطة واالهتمامات الشخصٌة 

 ضعٌف متوسط جٌد جٌد جدا ممتاز

 

 األنشطةـ 

     

 

 ـ الهواٌات 

     

 

 ًاثناء المقابلة القدرة على التعبٌر ف 

     

 

 مقابلة :السلوك العام فً أثناء ال 

 

 (المبادرة، اإلصغاء القرار،)القدرة على اتخاذ     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 ــ المظهر الشخصً: 
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 الدراسً:التحصٌل   ــ
  

 
 الراتب أو األجر ، فرص الترقً ، فرص التدرٌب ، المناخ التنظٌمً() 

 ضعٌف متوسط جٌد جٌد جدا ممتاز

  التنظٌمٌة:القدرات 

     

 

 كتابة طالب االستخدام  -
 

 
 االستخدام على المعلومات المطلوبةمدى اشتمال طلب ــ 

     

 اللغات:

 ضعٌف متوسط جٌد  جٌد جدا ممتاز

 العربٌة  -

     

 االنجلٌزٌة  -

     

 الفرنسٌة  -

     

 أُخرى )أذكرها(  -

     

 مالحظات:
- ................................................................... 
- ................................................................... 
- .................................................................. 

 مناسب لشغل وظٌفة 
     تحلٌلٌة                                                  -                 روتٌنٌة                                        -    

 

 
 

 فكرٌة -   إبداعٌة                                          -          
 

 
 

 غٌر مناسب لشغل أٌة وظٌفة                   
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 نموذج تقوٌم مقابلة  (9)شكل رقم                                        

 التعٌٌن: -   

الذي  ملٌة التوحٌؾ والتً بدأت باالستقطاب ثم االختٌار وأخٌراً التعٌٌن،وهو الخطوة األخٌرة فً ع   
 التقوٌم فً أثناء فترة التجربة، التهٌئة األولٌة، إصدار ترار التعٌٌن، ٌتومن أربعة إجراءات أساسٌة هً:

لك   وفٌما ٌلً تووٌح موجز بعد مرور مدة التجربة وثبات صالحٌة الموحؾ، )التثبٌت(وأخٌراً التمكٌن 
 :إجراء

، تتولى الجهة المختصة إصدار ترار التعٌٌن بعد االنتهاء من عملٌة االختٌار إصدار قرار التعٌٌن: -1 
ٌووع األفراد وعادة  لمٌزات األُخرى التً سٌحص  علٌهامع المرشح على مقدار الراتب وا قواالترا

ا لم ٌثبت الموحؾ كراٌته ة أُخرى أذٌجوز تمدٌدها فتروالمعٌنون الجدد تحت التجربة سنة واحدة أوأت  
 .فً عمله

المنحمة تعرٌؾ الموحؾ الجدٌد ب (Orientation) المقصود بالتهٌئة األولٌة التهٌئة األولٌة: -2
بؤهداؾ وٌتم ذلك من خال  تعرٌره بمسإولٌات وسلطات الوحٌرة التً ٌشؽلها و، والوحٌرة والعاملٌن معه

وٌمكن تحقٌق ذلك من خال  عدة وسائ  منها الكتب ، عمله بها ة وعالتةالمنحمة وسٌاساتها الرئٌس
 والنشرات وأدلة العم  واألفالم والتسجٌالت والزٌارات المٌدانٌة لمرافق المنشؤة وأماكن العم  فٌها.

ومن أج  أن تحقق عملٌة ا عداد والتوجٌه نتائجها ا ٌجابٌة واألهداؾ المتوخاة منها ٌجب االبتعاد     
 :راعــاة األمـور والخطوات ايتٌةالة فٌها، ومــن المرو  عند تصمٌم برنامج توجٌه الموحؾ معن المؽا

استقبا  الموحؾ الجدٌد والترحٌب به من تب  رئٌسه المباشر وإعطاإُ فكرة عن العم  الذي سٌقوم به  -أ
 .سئلة التً ٌثٌرهاوا جابة عن األ

 .رٌة تزوٌدُ بهاجب إعطاإها له وكٌتحدٌد المعلومات التً ٌ -ب

 .أج  التعارؾ منالعم   فًزمالئه  تقدٌم الموحؾ الجدٌد الى -ت

تقوٌم ومتابعة نتائج برنامج التوجٌه بعد مدة مناسبة وتد تتم هذُ العملٌة عن طرٌق إجراء مقابلة بٌنه  -ث 
وبعٌدة عن موووعٌة وبٌن رئٌسه المباشر وممث  من إدارة الموارد البشرٌة وٌجب ان تكون المقابالت 

 .التحٌز الشخصً

ٌووع  تلنا سابقا عند إصدار تــرار التعٌٌن أن الرـرد :رد خالل مرحلة التجربــة وتقوٌمهمتابعة الفـ 3
، من تب  رئٌسه المباشر ٌبقى خاللها تحت االختبار والمالححة تص  الى السنة، تحت التجربة لمدة تد

الجدٌد وٌوع فٌه توصٌته بشؤن  ؾكراٌة الموحمدى  ٌحدد فٌهوفً نهاٌة المدة ٌعد الرئٌس تقرٌراً نهائٌا 
  .أو فصله أو تحوٌله لوحٌرة أُخرى تثبٌته فً وحٌرته الحالٌة

بنجاو وٌثبت   بعد أن ٌجتاز الموحؾ الجدٌد المدة التجرٌبٌة المحددة له    :الموظف وتمكٌنهـ تثبٌت  4
تنتهً مدة االختبار وٌصدر القرار بتثبٌته فــً  ،ـً عمله حسب تقرٌر رئٌسه المباشركراٌته وجدارته ف
مــن خال  تخوٌلـــه  ـــن أداء العمـ  المنوط بـه وهنا ٌجب تمكٌن الرــرد م نهائٌة.وحٌرته بصـــورة 

 فــً الكافٌــة ، وتهٌئة الحروؾ المادٌـــة والمعنوٌــة الالزمـــة لتنرٌذ العم  فعملٌة التثبٌتالصالحٌات 
د مبدءاً أساسٌاً من  مـن أدائها ال تكرً، ألن ( (Empowerment  ن التمكٌـنالوحٌرة دو ٌُعَّ التمكٌن 

ترار التعٌٌن، وعلى تدرات الرــرد وأمانته  ٌتوتؾ فقط على مبـادئ التوحٌؾ، وإن ُحُسـن أداء العم  ال
ألداء هذا  للتصرؾ باألمور وتهٌئة الحروؾ المناسبة ب  أٌوا على مدى منحه الصالحٌات الكافٌة

 ٌووح خطوات عملٌة االختٌار والتعٌٌن. (10)العم . والشك  
 



74 

 

 
 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

           (A6) 

 

           (B6) 

 

 

 والتعيين االختيار عملية خطوات( 10) شكل                            

  

 

 

 

 

 

 

  

 العمل طلبات استقبال

 أالولٌة المقابلة

 الطبً الفحص

 رأالختبا

 النهائٌة المقابلة

 األولً أالختبار

 (التجربة فترة)

 هائًالن التعٌٌن

 (لتثبٌتا)

 الرفض

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 
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ااٍف جٌفٛااً ع١ٍّااس جالنط١اا      حٌ ٚعااى٘ح جٌااٍوٓ جٌػااحٟٔ ٌع١ٍّااس جٌطٛظ١ااف ذعااى جالْااطمطحخ ٚذاا١ٓ  ١ّ٘ااس ع 

،  أل١ٌٚااس) جْااطمرحي ٠ٍرااحش جٌعّااً، جٌّمحذـااـٍس ٚ ٘ااىجف ٘ـااـًٖ جٌع١ٍّااس ٚئؾٍجءجضٙااح قٓااد ضٍٓٓااٍٙح ٚ٘ــااـٟ 

 .جٌّمحذٍس جٌٕٙحت١س (ٚجٌفكٙ جٌطرٟ   جالنطرحٌ،

و التعٌٌن وشرو إجاراءات هاذا الاركن ابتاداء وأخٌراً ناتش الرص  الركن الثالث لعملٌة التوحٌؾ أال وه  

من إصدار أمر التعٌٌن فالتهٌئة األولٌة فمتابعة المعٌن وتقوٌمه ثم تثبٌتاه وتمكٌناه مـاـن أداء عملاه وعازز 

 .التعٌٌنالرص  هذا الشرو بمخطط تووٌحً لخطوات عملٌة االختٌار و
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 .ة االختٌارٌار ثم ووح أهمٌة عملٌ: عرؾ االخت1س

 
 .ملٌة االختٌار بسلسلة من الخطوات. اذكرها بشك  متسلس : تمر ع2س

 
 .  الوحائؾ وما الؽاٌة من أجرائها: ماهً أهم أنوا  االختبارات التً تجرى للمتقدمٌن لشؽ 3س
 

 ن فٌم   اوما هً الشروط الواجب توافره ؟ وما الؽاٌة من إجرائها؟ما المقصود بالمقابلة النهائٌة: 4س

 ؟ٌقوم بهذُ المقابلة      

 ؟تمكٌنه من أداء العم  المنوط به ؟ وكٌؾ ٌتم: متى ٌتم تثبٌت الموحؾ الجدٌد5س

 .  خطوات عملٌة االختٌار والتعٌٌن: أرسم مخططا ٌبٌن بشك  متسلس6س
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 أهداف الفصل

 :ركرٌة أن تصبح لدٌه القابلٌة علىلهذا الرص  واستٌعاب موامٌنه ا الطالبمن المإم  بعد دراسة   

 التً ٌمكن لهذا التقوٌم تحقٌقها أهم األهداؾ والؽاٌات ن، وتبٌاتووٌح مرهوم تقوٌم أداء العاملٌن. 

 ،براعلٌة وكٌرٌة تنرٌذ ك  خطوة منها تحدٌد الخطوات العملٌة لتقوٌم األداء. 

 على مستوى المنحمةتقوٌم األداء  شرو المجاالت التً ٌمكن أن تستخدم فٌها نتائج. 

 

   

 

د عملٌة تقوٌم األداء من العملٌات المهمة التً تمارسها إدارة الموارد البشرٌة،      وعن طرٌق القٌاس  ُتعَّ

والتقوٌم تتمكن المنحمة من الحكم على دتة السٌاسات والبرامج التً تعتمدها سواء أكانت سٌاسات 

كما ٌمكن أن ، وتطوٌر ومتابعة لمواردها البشرٌةتدرٌب  أم برامج وسٌاسات استقطاب واختٌار وتعٌٌن،

كوسٌلة جذب للقادمٌن الجدد من الموارد البشرٌة من  إذا ما أجادت المنحمة فً إنجازها،، تستخدم العملٌة

واالجتماعٌة  وتد تعكس عملٌة تقوٌم األداء الصورة القانونٌة، وي التركٌب النوعً الجٌد للمنحمةذ

 .مةواألخالتٌة للمنح

وعلى مستوى العاملٌن أنرسهم تعد عملٌة القٌاس والتقوٌم وسٌلة ٌتعرؾ من خاللها الررد العام  على     

، تائج تقوٌم أدائه من تب  المنحمةنقاط القوة والوعؾ فً أدائه وخاصة عند ا عالن للررد العام  على ن

 ؾ.وعن طرٌقها ٌتمكن الررد من تطوٌر نقاط القوة ومعالجة نقاط الوع

 إن هذُ العملٌة تعد مهمة بجمٌع المستوٌات فً المنحمة ابتداء من ا دارة العلٌا وانتهاء بالعاملٌن فً    
ولكً تحقق العملٌة النتائج المستهدفة منها فٌجب أن ٌتم التعام  معها بشك  ، أتسام ووحدات ا نتا 

 نتائج.النحامً ودتٌق وبمشاركة جمٌع ا طراؾ التً ٌمكن أن تسترٌد من 

ولذلك تسعى المنحمات الى تحقٌق المزاٌا التنافسٌة من خال  التشدٌد على النشاطات والمخرجات     
 .تتحدد وفقا  ستراتٌجٌة المنحمة المرتبطة بؤداء العاملٌن هذُ النشاطات والمخرجات هً فً الوتت نرسه

 :ء العاملٌن ثالثة أوجه رئٌسة وهًٌتومن نحام تقوٌم أدا    

 انزبٍغانفظم 

  العاملين أداء تقويم

Employees’ performance 
evaluation 

 

 تمهٌد
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 .تطلباتها من المهارات والقابلٌاتت األعما  وممكونا -  

 .ٌد درجة الجودة فً أداء العاملٌنتٌاس وتحد -ب

دور أدارة المنحمة فً تحدٌد الوسائ  المستخدمة من تب  المدٌر لومان التوافق بٌن المخرجات  -ت
 .لتنحٌمٌةواألهداؾ ا

 .رص  الحالً سٌركز على هذُ األوجهولذلك إن ال     

 :فهوم تقوٌم أداء العاملٌنم أوال: 

 )تقوٌم األداء( تعددت المصطلحات المستخدمة للداللة على هذُ العملٌة فٌسمى هذا التقوٌـم أحٌاناً بـ    
ألنه ٌهتم بمراجعة أداء ك  فرد خال  مدة معٌنة للحكم  )تخمٌن وتقدٌر األداء(وٌسمى أحٌانا أُخرى بـ 

وهناك من ٌسمٌه  (بنحام تقوٌم األداء)راء التقوٌم المستمرة  جكما تسمى ا جراءات "جودة األداء"على 
 .)تٌاس الكراٌة(أو  )تقوٌم وتقدٌر الكراٌة(أٌواً بـ 

وأما فً ا نكلٌزٌة فالمصطلح ، تخمٌنه أو تقدٌرُ س، ولٌوٌشٌع فً العربٌة حالٌا مصطلح تقوٌم األداء    
ومثلما تعددت المصطلحات تعددت أٌوا ، ٌس التقوٌمول (Appraisal)الشائع حالٌا هو التخمٌن والتقدٌر 
فقد وردت عدة مراهٌم تباٌنت فً مومون هذُ العملٌة والهدؾ من  المراهٌم التً أُعطٌت لوصرها،

 استخدامها .

"عملٌة إدارٌة دورٌة هدفها تٌاس نقاط القوة والوعؾ فً الجهود التً ٌبذلها الررد فقد عدها البعض     
 .ٌمارسها فً موتؾ معٌن وفً تحقٌق هدؾ معٌن خططت له المنحمة مسبقا" والسلوكٌات التً

 "نحام رسمً لقٌاس وتقوٌم والتؤثٌر فً خصائص الررد األدائٌة والسلوكٌة،ووصرها آخرون بكونها    
ومحاولة التعرؾ على احتمالٌة تكرار األداء والسلوك نرسٌهما فً المستقب   فادة الررد والمنحمة 

 .والمجتمع"

وٌذهب البعض ايخر إلى الوصؾ الترصٌلً للعملٌة بتعرٌرها محاولة لتحلٌ  أداء الررد بك  ما ٌتعلق     
وذلك بهدؾ تحدٌد نقاط القوة  أو سلوكٌة، أو فكرٌة، أو مهارات فنٌة، به من سمات نرسٌة أو بدنٌة،

لٌة المنحمة اين وفً ومعالجة الثانٌة كومان أساسً لتحقٌق فاع والوعؾ ومحاولة تعزٌز األولى،
 المستقب ". 

"نشاطا مهما من أنشطة الموارد البشرٌة وٌمٌ  أحد الكتاب إلى اختصار مومون العملٌة بوصرها     
   .ٌستهدؾ التؤكد من مدى كون الررد العام  فً المنحمة ٌإدي عمله بشك  فاع "

عملٌة تٌاس وتقوٌم أداء العاملٌن وبمراجعة التعارٌؾ الواردة نجد أن أؼلب الكتاب ٌترقون على أن  
 :ستهدؾ ا جابة عن األسئلة ايتٌةت

 ؟وى أداء الررد وتصرفاته فً العم ماهو مست -1

 ؟تصرؾ ٌشك  نقطة توة أو وعؾ للررده  أن هذا األداء وال -2

 ؟التصرؾ نرسٌهما فً المستقب ما هو احتما  تكرار األداء و -3

 ؟ٌة المنحمةألداء والتصرؾ فً فاعلما هً انعكاسات ذلك ا -4

العملٌة تمث  إحدى أهم األنشطة الرئٌسة ألداء الموارد البشرٌة التً تعبر  على ما سبق فؤن اعتمادا    
عن عملٌة تنحٌمٌة مستمرة ٌقاس من خاللها أداء األفراد العاملٌن للوتوؾ على نقاط القوة والوعؾ 

المنحمة لذا فان العملٌة لٌست ؼاٌة بحد ذاتها وانعكاساتها السلبٌة واالٌجابٌة على إنتاجٌة الررد وفاعلٌة 
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واألجور والحوافز والتدرٌب وإنما وسٌلة للوصو  إلى عدة أهداؾ منها إعادة النحر بسٌاسات التوحٌؾ 
 من األنشطة الجوهرٌة  دارة الموارد البشرٌة. التً تعد

 :داف تقوٌم األداءأه ثانٌا:  

ألهداؾ تقع على ثالثة مستوٌات داء تستهدؾ تحقٌق عدد من اان عملٌة تقوٌم األفما تقدم على بناء    
 :هً

 :ملون( وتتمث  تلك الؽاٌات بايتً)المنحمة والمدٌرون واألفراد العا

 :على مستوى المنظمة تتمثل باآلتً-1 

دد شكاوى العاملٌن اتجاُ أٌجاد مناخ مالئم من الثقة والتعام  األخالتً الذي ٌبعد احتما  تع - أ
 .المنحمة

م على التقدم والتطور فً ٌساعده اوإمكانٌاتهم، وبمرفع مستوى أداء العاملٌن واستثمار تدراتهم   - ب
 .الوحٌرة

 تقوٌم برامج وسٌاسات إدارة الموارد البشرٌة كون نتائج العملٌة ٌمكن أن تستخدم   - ت
 .هذُ السٌاسات مإشرات للحكم على دتة

 
 .ارٌة دتٌقةً ووع معدالت أداء معٌمساعدة المنحمة ف -ث     

 :على مستوى المدٌرٌن -2

وإنما تعد عملٌة تتمٌز  فمواجهة المدٌر أو المشرؾ للررد العام  والحكم على أدائه التعد عملٌة سهلة،    
بطابع التحدي الذي ٌدفع المدٌرٌن الى تنمٌة مهاراتهم وإمكانٌاتهم الركرٌة وتعزٌز تدراتهم ا بداعٌة 

وهذا ما ٌدفع باتجاُ تطوٌر العالتات الجٌدة مع  ألداء تابعٌهم، للوصو  الى تقوٌم سلٌم وموووعً
 .م للتعرؾ على مشكالتهم وصعوباتهمالعاملٌن والتقرب الٌه

 :على مستوى األفراد العاملٌنـ 3

فزٌادة شعور العاملٌن بالعدالة وبؤن جمٌع جهودهم المبذولة تإخذ بنحر االعتبار من تب  المنحمة بما     
وٌدفعهم إلى العم  باجتهاد وجدٌة وإخالص لٌحصلوا على احترام  شعوراً بالمسإولٌة،ٌجعلهم أكثر 

 .رإسائهم معنوٌا ومكافؤتهم مالٌا وتقدٌر

فؤنها ُتعطى اهتمام خاص من تب  إدارة  وبسبب جوهرٌة األهداؾ التً ٌمكن أن تحققها العملٌة،    
والجهود والوتت لكً تتوص  المنحمة من الموارد البشرٌة فً منحمات الٌوم وتخصص لها األموا  

ودفعهم إلى تحم   وإشعارهم بالعدالة، خاللها الى جنً المزاٌا المتمثلة برفع الروو المعنوٌة للعاملٌن،
 وتوفٌر األساس الموووعً ألنشطة إدارة الموارد البشرٌة كالتوحٌؾ والتدرٌب والمتابعة، المسإولٌة،

وإنما على أداء المدٌرٌن والمشرفٌن  رتابٌة لٌس على أداء العاملٌن فقط،عالوة على اعتماد العملٌة كؤداة 
لعملٌة لتحقٌق ؼاٌات ثالث فً مستوٌات إدارٌة مختلرة ومن تب  ا دارة العلٌا ولهذُ األهمٌة تستخدم ا

 :أساسٌة

ص ( للموارد البشرٌة الجٌدة إلى المنحمة إذ تستخدم العملٌة وتشبه بالخصائAttractionالجذب ) -  
 .الدعاٌة والتروٌج  دارة التسوٌقالنوعٌة للمنتج فً إدارة ا نتا  / العملٌات أو بؤسلوب 

 .تنجز العملٌة بشك  دتٌق وموووعً ( للعاملٌن لتحقٌق األداء األفو  عندماMotivationالتحرٌز ) - خ
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                 ( بالموارد البشرٌة ذات المهارات والمعارؾ والقدرات  Retaining) أالحتراح - ش
 .لتً تستهدؾ المنحمة االحتراح بهاوالقابلٌات ا

 :خطوات عملٌة تقوٌم األداء ثالثا: 

وٌتوخى من ورائها تحقٌق أهداؾ  إن عملٌة تقوٌم األداء عملٌة معقدة تتداخ  فٌها عوام  عدٌدة،    
ٌداً وإتبا  خطوات األمر الذي ٌتطلب من القائمٌن علٌها التخطٌط ج عدٌدة على درجة كبٌرة من األهمٌة،

وعلى الرؼم من اختالؾ خطوات تقوٌم أداء العاملٌن من ة، سلسلة لكً تحقق األهداؾ المنشودمنطقٌة مت
 :مة لهذُ الخطوات على النحو ايتًمإسسة إلى أُخرى لكنه ٌمكن ووع الخطوط العا

 :ات التقوٌم وأهدافهتحدٌد متطلب -1

 تقوٌمها المراد ا نجازات و والنتائج المهارات بتحدٌد ةالخطو بهذُ البشرٌة الموارد إدارة تقوم    
 لقٌاس مخصص نموذ  ومن"الوحٌرة وصؾ" نموذ  من العناصر هذُ استخالص وٌمكن، وتٌاسها
 مدىز، المنج العم  نوعٌة :مث  تقسٌمات عدة فً المتطلبات هذُ تتدر  وتد الموحؾ من معٌنة متطلبات
 لك  وفقا التقوٌم نموذ  تصمٌم ٌتم األحٌان بعض وفً األداء، فً راالبتكا درجة ايخرٌن، مع التعاون
 على فان األمر ٌكن ومهما، متشابهة بؤعما  ٌقومون الموحرٌن من مجموعة أو الوحائؾ من مجموعة

 العناصر هً ما البداٌة ومنذ دتٌق بشك  تحدد أن األُخرى ا دارات مع وبالتعاون البشرٌة الموارد إدارة
 .التقوٌم عملٌة من الهدؾ هو وما للمنحمة، األساسٌة باألهداؾ ارتباطها ومدى اسهاتٌ المطلوب

 :تحدٌد الطرٌقة المناسبة للتقوٌم -2 

إال إن اختٌار الطرٌقة المناسبة أمر  بالرؼم من وجود أكثر من طرٌقة واحدة لتقوٌم أداء العاملٌن،    

، علٌه العالتة بٌن الموحؾ ورئٌسه ر الذي ترتكزجدٌر باالهتمام ألن الطرٌقة المختارة ستصبح المحو

فقد ٌكون لدٌنا ، قوٌم فً إطار المنحمة الواحدةولٌس بمستؽرب أن ٌكون لدٌنا عدة نماذ  وطرق للت

عات أو الموحرٌن نموذ  تقوٌم أداء رجا  ا نتا  ٌختلؾ تماما عن نموذ  تقوٌم أداء رجا  المبٌ

 .ا دارٌٌن

 :تدرٌب المشرفٌنـ 3

ٌجب تدرٌب الرإساء أو المشرفٌن على كٌرٌة تقوٌم األداء بطرٌقة دتٌقة وعادلة وكٌرٌة مناتشة نتائج    

المعنوٌة  ة الحساسة جداً سٌنعكس على الرووذلك ألن أي خل  فً هذُ العملٌ التقوٌم مع مرإوسٌهم،

خطٌط العالوات أو ت آت،والمكاف الرتباطها بمواوٌع عدٌدة كالترتٌة، إنتاجٌتهم نحراً  علىو ٌن،للمرإوس

 .االحتٌاجات البشرٌة مستقبال

 :مناقشة طرق التقوٌم مع العاملٌن -4 

 تب  تنرٌذ عملٌة التقوٌم ٌجب أن ٌناِتش الرئٌس مع المرإوسٌن الطرٌقة المستخدمة فً التقوٌم،   

 حصو  علٌها،وماهٌة العناصر التً سٌركز علٌها التقوٌم والروائد المتوتع ال وأهداؾ هذا التقوٌم،

 وانعكاساته على مستقب  الموحؾ .
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 :وضع معاٌٌر للمقارنة -5

الهدؾ من تقوٌم األداء هو تٌاس مدى التزام الموحؾ بمتطلبات العم  وهذا ٌعنً إن هذُ المتطلبات    

وتٌاس سلوك العام  وأدائه فً العم   أو زمنٌة، أو نوعٌة، ٌجب أن تحدد مسبقا فً شك  معاٌٌر كمٌة،

 هذُ المعاٌٌر بعٌدا عن التحٌز الشخصً أو االنرعالً للرئٌس . فً ووء

 :ناقشة نتائج التقوٌم مع العاملٌنم -6

الزا  الكثٌاار ماان الماادٌرٌن فااً الااوطن العربااً ٌتااردد فااً مناتشااة نتااائج التقااوٌم مااع العاااملٌن وهااذا   

لقاااوة شاااًء ٌجاااب أن الٌحااادث فمااان حاااق الموحاااؾ أن ٌعااارؾ نتاااائج التقاااوٌم وأن ٌعااارؾ جواناااب ا

، ن أجاا  معرفااة ماادى تقدمااه فااً العماا وأن ٌناتشااها مااع رئٌسااه بحرٌااة تامااة ماا والوااعؾ فااً أدائااه،

مااا هااو متوتااع منااه ماان تباا  ا دارة وعنااد ؼٌاااب مثاا  هااذُ المناتشااة سااٌبحث الموحااؾ عاان طاارق و

ألمااار الاااذي ٌااانعكس ا ،وتاااد ٌتوصااا  الاااى نتاااائج ؼٌااار دتٌقاااة، فاااً هاااذا المجاااا  فواااولهأُخااارى  شااابا  

 ه بشك  مباشر.على أدائ

 :اتخاذ القرارات اإلدارٌة -7  

الدرجة ، أو الترتٌة أو تنزٌ   وتتمث  هذُ القرارات بنواحً عدٌدة مث  النق  أو أعادة التكلٌؾ الوحٌرً،  
 أو الرص .... وؼٌر ذلك 

 :وضع خطط تطوٌر األداء المستقبلً -8  

وعلى الرئٌس فً  مسبقا،ملٌة مع ما مخطط لها علنتائج الوتبرز أهمٌة هذُ الخطوة عندما التص  فٌها ا  
دة أو أكثر من متطلبات العم  وتد تتحدد هذُ الجوانب فً واح، ُ المرحلة أن ٌحدد جوانب التطوٌرهذ
 :مث 

 ًالجانب الرن 

 سلوكٌات األداء والتعاون مع الزمالء أو الرإساء 

 رفع كراٌة االتصاالت 

 رفع كراٌة اتخاذ القرارات 

 
 ت استخدام نتائج تقوٌم األداء: مجاال رابعا: 
  

Implication Performance Appraisal of Results      

 :نتائج التقوٌم بايتً وتتمث  أهم استخدامات
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 :تحدٌد صالحٌة الموظف الجدٌد -1 

فان نتائج  تومن الكشؾ عن درجة كراٌة الررد العام  بدتة، لما كانت أسالٌب االختبار المختلرة ال   
حٌث أنها تبٌن درجة صالحٌته من  وٌم األداء تبرز أهمٌتها فً مجا  تحدٌد صالحٌة الموحؾ الجدٌد،تق

حٌرة مما ٌتسنى معه فً نهاٌة مدة االختبار تقرٌر ما إذا كان سٌثبت الوخال  كراٌة تٌامه الرعلً بواجبات 
 .أو ٌتخذ معه أي إجراء آخر هتوحٌر فً

 :ةالسترشاد بها عند النقل والترقٌا -2

فبعد تحدٌد درجة كراٌة الررد العام  تجرى عملٌة المالئمة بٌنها وبٌن متطلبات الوحٌرة أو تد ٌكون    
أو ٌكون بترتٌته الى وحٌرة أعلى إذا  ذلك بنقله إلى وحٌرة أُخرى فً المستوى نرسه أو مستوى أدنى،

ذا ما تستخدمه أؼلب المنحمات وه تستؽ  فً وحٌرته الحالٌة، أسررت عملٌة التقوٌم عن وجود مهارات ال
بعد إجراء عملٌة تقوٌم األداء لكافة عاملٌها حٌث ٌرترض أن تستند علٌها فً اتخاذ ترارات كهذُ فالررد 

لمستوى أعلى أو العام  الذي ٌمتاز بدرجة تقوٌم أداء عالٌة ٌكون هو المرو  واألولى بقرار النق  
 .الترتٌة والترفٌع

 :لوب وتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌةالمطتحدٌد مستوى األداء  -3 

وتستطٌع ا دارة والعام  أن  إن نتٌجة التقوٌم تحدد موتؾ الررد العام  بما فٌه من نقاط توة ووعؾ،    
ٌعمال معا على رسم طرٌق التؽلب على نقاط الوعؾ بالتدرٌب كما تإدي معرفة الررد العام  بنقاط 

 على مستواُ أو تحسٌنه لمستوى أفو   توتــه إلى االستزادة منها للمحافحة
وتحدٌد نقاط الوعؾ لدى العام  هو البداٌة الصحٌحة لتخطٌط برامج التدرٌب حٌث تؤتً على أساس من 

وٌتطلب ذلك أن تكون العناصر التً ٌتم التقوٌم وفقا لها على درجة كافٌة من  الحاجة الحقٌقٌة لها،
 .رة دتٌقةح لتحدٌد نقاط الوعؾ بصوالتروٌ  وبما ٌسم

 
 :بها عند منح المكافآت التشجٌعٌة االسترشادـ 4

ٌتم منح العام  عالوة كمكافؤة له مقاب  فائدة حققها أكثر من تلك التً ترروها علٌه واجبات وحٌرته    
العادٌة وٌإدي هذا األسلوب إلى محافحة الممتازٌن على مستواهم ودفع من هم أت  مستوى إلى بذ  ك  

وبذلك توجد المنافسة ، لذي ٌحصلون فٌه على هذُ المكافؤةلوصو  إلى المستوى األفو  اما فً جهدهم ل
بٌن العاملٌن، ولسالمة الربط بٌن نتائج تقوٌم الكراٌة ومنح المكافآت التشجٌعٌة ٌجب أن تكون تلك النتائج 

حقٌقٌا للعاملٌن موووعٌة ودتٌقة بدرجة كبٌرة حتى الٌحص  علٌها إال من ٌستحقها فعال وتكون حافزاً 
وبالرؼم من أن الرإساء ٌمٌلون الى المؽاالة فً تقدٌرهم لكراٌة العاملٌن فً حالة الربط بٌنها وبٌن 
المكافآت التشجٌعٌة فانه ٌمكن الحد من ذلك بتدرٌبهم على األُسس السلٌمة للتقوٌم وبٌان أهمٌة 

 .ٌترتب على ا هما  فٌه من أورار الموووعٌة وما

 :واإلشراف وتحسٌن مستوى المشرفٌن الرقابةفاعلٌة  -5 

فانهااااا تعكااااس كااااذلك مقاااادرة الاااارئٌس علااااى  إذا كاناااات نتٌجااااة التقااااوٌم تبااااٌن مسااااتوى أداء العاماااا ،   
األشاااراؾ والتوجٌاااه والحكااام السااالٌم إذا خواااعت نتٌجاااة تقاااوٌم الااارئٌس للمراجعاااة مااان مساااتوى أعلاااى 

والشااك أن ذلااك سااٌنعكس علااى دتااة ، دةى تنمٌااة مهاراتااه فااً شااإون القٌاااممااا ٌدفعااه إلااى العماا  علاا
 .عتماد علٌها عند اتخاذ القراراتنتائج التقوٌم فٌوفر ثقة العاملٌن فٌها وٌطمئن الى اال

 :النهوض بمستوى أداء الوظٌفة -6
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ٌتحقق ذلك نتٌجة  لمام الررد العام  بالنحام الذي تقوم كراٌته وفقا له وٌتومن ذلك معرفته بالعناصر    
وتزداد أهمٌة ذلك بالنسبة للعاملٌن حدٌثً التعٌٌن  والنتائج التً تطلب ا دارة منه تحقٌقها،أساس التقوٌم 

الذٌن ٌنصرفون الى القٌام بؤعما  معتقدٌن أنها المطلوبة منهم بٌنما هً فً الحقٌقة لٌست كذلك هذا 
فً ك  وجه من فوال عن تلقً العام  تقرٌرا دورٌا برأي رئٌسه فً درجة كراٌته ومسلكه ومنافسته 

 أوجه العم  تساعد على النهوض بمستوى أداء الوحٌرة ناهٌك عن المنافسة التً ستحدث بٌن العاملٌن .

 :العالقة بٌن الرإساء والمرإوسٌن تقوٌمـ  7

تتطلب عملٌة تقوٌم الكراٌة من الرئٌس الذي ٌقوم بها أن ٌكون على اتصا  مباشر ومستمر بالشخص     
حتى ٌؤتً حكمه موووعٌا وعادال الٌتعرض للنقد ومن ناحٌة المرإوس فانه  الذي سٌقوم كراٌته

 سٌحرص على معرفة رأي رئٌسه فٌه وتقب  نقدُ له ألنه ٌعلم أن ذلك سٌرٌدُ فً تحدٌد مواطن وعره،
وتالفٌها وإتاحة الررصة أمامه للتقدم وتحقٌق مستوى أفو  ولكً تكون نتائج تقوٌم الكراٌة ذات فاعلٌة 

فً هذا المجا  فان األمر ٌتطلب من الرئٌس المباشر أن ٌقوم بحصر وتسجٌ  أداء الررد العام  اكبر 
 أدائه وتصرفاته ومناتشته على فترات اتصر من تلك التً ٌعد عنها التقوٌم النهائً لكً ٌتسنى له تحسٌن

 .عالٌة من الكراٌة فً نهاٌة العامخال  المدة وتحقٌق درجة 

 :المة االختٌار والتعٌٌنعلى مدى سالحكم  -8 

الشخص المناسب فً ترٌد نتائج التقوٌم فً تحسٌن أسلوب االختٌار والتعٌٌن بما ٌحقق مبدأ ووع    
ولكً ٌكون لنتائج التقوٌم تٌمة اكبر فً هذا المجا  ٌجب القٌام بعملٌة التقوٌم شهرٌا ، المكان المالئم

مرٌد فً هذا المجا  تحدٌد نسبة من ٌثبتون فً نهاٌة العام كما ٌكون من ال بالنسبة للعاملٌن تحت االختبار،
 .ارالى من ٌتم تعٌٌنهم فً السنة نرسها واالسترشاد بهذُ النسبة فً الحكم على مدى سالمة أسلوب االختٌ
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رٌن تومن الرص  تووٌح مرهوم تقوٌم األداء وبٌن أهداؾ عملٌة التقوٌم لك  من المنحمة والمدٌ    
واألفراد العاملٌن،كما تتبع خطوات التقوٌم ابتداء من تحدٌد متطلباته وأهدافه،فاختٌار الطرٌقة المناسبة 
للتقوٌم ثم اختٌار وتدرٌب المشرفٌن،فمناتشة طرق التقوٌم مروراً بووع معاٌٌرُ واتخاذ القرارات 

بووع خطط تطوٌر وؼٌر ذلك وانتهاء ا دارٌة المترتبة على نتائجه مث  النق  والترتٌة ومنح المكافآت..
 .األداء المستقبلً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة



85 

 

 

 

 

 

 : أكم  الرراؼات ايتٌة بما ٌناسبها:1س

 ....................... .1ٌتومن نحام تقوٌم أداء العاملٌن ثالثة أوجه رئٌسة هً :  -1

2       .  ..............................3 . ..............  .................. . 

 تستهدؾ عملٌة تقوٌم األداء تحقٌق عدد من الؽاٌات تقع فً ثالثة مستوٌات هً  -2

1. ................... 2.  ...................3 . . ....................... 

 ووح األهداؾ أو )الؽاٌات( التً تسعى عملٌة تقوٌم األداء الى تحقٌقها سواء على مستوى : 2س

 .ستوى المدٌرٌن واألفراد العاملٌنأم على م المنحمة،

ثم  عدد هذُ الخطوات بالتتابع، ة،تنرذ عملٌة تقوٌم األداء بسلسلة مترابطة من الخطوات المهم : 3س

 .ك  مرص أشرو مومون الخطوة األخٌرة منها بش

 -ووح كٌؾ ٌمكن ا فادة من نتائج تقوٌم األداء فً ك  من المجاالت ايتٌة : : 4س

 .وب وتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌةعند تحدٌد مستوى األداء المطل -

 .عند منح المكافآت التشجٌعٌة -

 .زٌادة فاعلٌة ا شراؾ والرتابة فً -

 .سالمة إجراءات االختٌار والتعٌٌنفً الحكم على مدى  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسعأسئلة الفصل 
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  الفصل أهداف

 لمرردات هذا الرص  وأستٌعاب موامٌنه الركرٌة أن ٌصبح  الطالبمن المإم  بعد دراسة  

 :تادرا ًعلى

 مستخدمة فً تقوٌم اداء العاملٌنتووٌح أهم الطرق والمعاٌٌر ال. 

 ٌوب ك  طرٌقة مستخدمة فً التقوٌمبٌان مزاٌا وع. 

 عاملٌن لومان نجاو عملٌة التقوٌماداء ال تحدٌد أهم المعاٌٌر المعتمدة فً تقوٌم  . 

 

 

 

 

لؽرض تقٌٌم اداء  تعد طرق تقوٌم اداء العاملٌن من االمور المهمة التً تعتمد علٌها المنحمات،   

وذلك نتٌجة معرفتها بمستوى سابهم المهارات والقدرات الالزمة، العاملٌن فٌها لكً تتمكن المنحمة من أك

 فٌها. أداء االفراد العاملٌن

 :طرق تقوٌم أداء العاملٌن أوال: 

 :ومن أهم هذُ الطرق ،شائعة االستعما  فً تقوٌم األداءهناك طرق عدة     

 ((٠ٍ٠Graphic Rating Scaleمس جٌطىٌؼ جٌر١حٟٔ  ـ 1

  (٠ٍ٠Ranking Scaleمس جٌطٍض١د  )ـ 2

 (Critical Incident Methodطرٌقة الحوادث الحرجة  ) -3

 (Check list Methodص أو االختبار  )طرٌقة تائمة الرح -4

 (Essay Methodطرٌقة المقالة  )ـ 5

 Behavioral Anchored Rating Scales (BARS)طرٌقة التدر  البٌانً السلوكً ـ 6

 درجة 360التؽذٌة الراجعة )العكسٌة(  طرٌقة تقوٌم األداء الشام ، -7

 Management By Objective طرٌقة ا دارة باألهداؾ ـ8

 

 انؼبشوانفظم 

 طوق رمىَى أكاء انؼبيهٍُ
Employees’ performance 

 Evaluation methods 

 

 

 تمهٌد
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 :ك  طرٌقة من الطرق المذكورة آنرافً أدناُ شرحاً مقتوباً لو

 :(Graphic Rating Scale) طرٌقة التدرج البٌانً  -1

، وٌتم تٌاس أداء الموحؾ هنا وفــق معاٌٌر أتدم وأبسط الطرق وأكثرها شٌوعاً تعد هذُ الطرٌقة من    

، وتحدد وؼٌر ذلك التعاونو المحهر، ،المعرفة بطبٌعة العم  كمٌة األداء، محددة مث  نوعٌة األداء،

أعلى  (3)أو  (5)أت  درجــة للتقوٌــم و  (1)حٌث ٌمث  الرتــم  (3-1)أو  (5-1)الدرجات على أساس 

 .أنموذ  لهذُ الطرٌقة (11)درجة وٌصور الشك  

 

 استمارة تقوٌم أداء الموحرٌن                                 

 التأريخ                                        الموظف ةنوان                             الموظف أس 

 ....................... بالقسم القائم.......................                                        القسم

 
 
 

 العناصر

 درجات التقوٌم

 

 
 ضعيف

(1) 

 
 متوسط

(2) 

 
 جيد
(3) 

 
 جدا جيد
(4) 

 
 متميز

(5) 

 نوعٌة األداء
 ) الدتة / الموووعٌة(

     

      كمٌة األداء

      الحاجة لإلشراؾ والتوجٌه

      االنتحام فً الدوام

      القدرة على ا بدا 

      التعاون مع الزمالء والرإساء

      إتبا  التعلٌمات واألنحمة

 

التؤرٌخ    /   /                                                                   رئٌس القسم                               

 التوقٌع..............

مسإول إدارة الموارد البشرٌة                                                                              

 التوقٌع ..............           

 علىمصادقة الرئٌس األ

 

 ( نموذج لتقوٌم أداء الموظف على طرٌقة التدرج البٌان11ًشكل )
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وعلى الرؼم من سهولة هذُ الطرٌقة وانخراض كلؾ أجرائها أال أنها ترترض أوزان واحدة لك      

كما أن المعاٌٌر المستخدمة فــً ، ائص بعوها عن بعضالخصائص رؼم اختالؾ أهمٌة هذُ الخص

ٌُّز المشرؾ القائم بعملٌة التقوٌم وأخٌرا تد لٌست دتٌقةالتقوٌم خاوعة للجد  و ، الى جانب احتما  َتح

 .د تقوٌمهاالترتبط بعض الخصائص المووحة فً نموذ  التقوٌم بالوحٌرة المرا

 ( :(Ranking Scaleطرٌقة الترتٌب  -2

اد تائمة بؤسماء حٌث ٌقوم رئٌس القسم باعد وهً أٌوا طرٌقة سهلة وتدٌمة فً تقوٌم أداء العاملٌن،    
وذلك باعطاء رتم  وٌقوم بترتٌبهم تصاعدٌاً أو تنازلٌاً اعتمادا على أحسنهم كراٌة واتلهم، العاملٌن معه،

 .أنهاٌة القائمة الذي ٌمث  األسو ثم ٌتدر  حتى ٌص  إلى مثال لألحسن، (1)

وتبدو سلبٌة هذُ الطرٌقة  رة،ولٌس استنادا إلى معاٌٌر الوحٌ وتتم المقارنة هنا بٌن األشخاص أنرسهم،    
لذا ٌرو  اشتراك أكثر من شخص فً عملٌة ، تب  رئٌس القسم فً عملٌة الترتٌبفً احتما  التحٌز من 

 الترتٌب إلى جانب الرئٌس شرٌطة إلمامهم فعال بؤداء الموحرٌن الذٌن سٌتم تقوٌم أدائهم.

 :مثال ذلك  

     فً أحد األتسام )سلمان ، افتخار، بسام ، إٌمان ،   فٌما ٌلً أسماء عدد من األفراد العاملٌن     

 .سعٌد(

 والمطلوب: 

واستنادا إلى تقدٌر وتناعة رئٌس القسم المسإو  عن التقوٌم تام ، م أدائهم باستخدام أسلوب الترتٌبتقوٌ   
 :ٌا من األحسن إلى األسوأ كما ٌلًبترتٌبهم تنازل

 سام أحسن األفراد العاملٌنب -1

 سلمان -2

 نإٌما -3

 افتخار -4

 سعٌد أسوأ األفراد العاملٌن -5

 ( :(Critical Incident Methodطرٌقة الحوادث الحرجة  -3

وٌتم تقوٌم األداء ، ما  التقوٌم على أُسس شخصٌة بحتةالهدؾ من استخدام هذُ الطرٌقة هو استبعاد احت  

ٌس المباشر للموحؾ حٌث ٌقوم المشرؾ أو الرئ، ى سلوكٌات الموحؾ فً أثناء العم بموجبها استنادا إل

)كؤن ٌطلب منه القٌام بتسجٌ  المواتؾ االٌجابٌـة والسلبٌة لسلوك الرـرد فً األحداث والحروؾ الحرجة 

وٌنحر المشرؾ كٌؾ ٌواجه الموحؾ هذا الطلب ه  ٌنجزُ  ،بعم  إوافً تتطلبه حروؾ العم (

ٌتم تسجٌ  موتؾ الررد فً سج  وفً ووء ذلك ، م ٌتذمر وٌوطرب وٌتلكؤ فً إنجازُأ باٌجابٌة وكراٌة،

وعند عملٌة التقوٌم ٌقوم الرئٌس أو المشرؾ بمراجعة ، ا الؽرض ه  كان إٌجابٌا أم سلبٌامخصص لهذ

 .تمهٌداً  صدار حكمه على الموحؾ هذا السج 
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وإن عملٌة التقوٌم مقترنة بؤحداث جوهرٌة حصلت طٌلة  وتتمٌز هذُ الطرٌقة بعدم التحٌز الشخصً،    

إال أنها تتطلب نو  من الرتابة المباشرة والمستمرة على العاملٌن مما تد ٌولد لدٌهم المل   التقوٌم، مدة

المٌ  الرطري للمشرؾ  على احتماالت فوالً  والتصور بان المشرؾ ٌتربص بهم وٌحصً أخطاءهم،

 .وتقلٌ  شؤن ا نجازات ا ٌجابٌة نحو تسجٌ  المواتؾ السلبٌة

 ( :Check list Methodو االختبار )طرٌقة قائمة الفحص أ -4

وٌقوم الرئٌس ، ة وعبارات محددة حو  أداء الموحؾتعتمد هذُ الطرٌقة على تائمة مراجعة بؤسئل   

ثم تقوم بعد ذلك إدارة الموارد البشرٌة باعطاء األوزان ، المشرؾ با جابة عن هذُ األسئلة المباشر أو

 .وفقا ألهمٌة ك  عبارة أو سإا  ()دون علم القائم بالتقوٌملهذُ ا جابات 

رها لتناسب ك  مجموعة من ومن ممٌزات هذُ الطرٌقة بساطتها وابتعادها عن التحٌز وإمكانٌة تحوٌ  

إال أن من أهم عٌوبها عدم معرفة القائم بالتقوٌم باألوزان المعطاة لك  سإا  واوطرارُ ، الوحائؾ

  .ر إجابات تد الٌوافق علٌها جمٌعاالختبا

 

 نموذجا لهذُ الطرٌقة. (12)مث  الشك  وٌ
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 ( أنموذج لقائمة االختبار فً تقوٌم أداء العاملٌن 12شكل )                       

 

 

 

 

     

 

التعلٌمات:واااااااااع عالماااااااااة صاااااااااح )          ( أماااااااااام الرقااااااااارة التاااااااااً تمثااااااااا  مساااااااااتوى أداء   
 الموحؾ .

 أسم الموحؾ ................                                      القسم ....................
 التارٌخ  /   /                       أسم القائم بالتقوٌم ............               

   

وزن األهمٌة    
 للسإا 

 وع العالمة فً المكان المناسب العبارات أو األسئلة

 
)          ( 

 
 

)          ( 
 
 

)          ( 
 
 

)          ( 
 

)          ( 
 
 

)          ( 
 

 
   )        ( 
 

 
ٌقاااااااوم بؤعماااااااا  خاااااااار  أوتاااااااات  .1

 ذلك.ب منه الدوام إذا ُطل

 
حاااااااارٌص علااااااااى تنحااااااااٌم مكااااااااان  .2

 ونحافته.العم  

 
ٌساااااعد زمااااالءُ فااااً العماااا  عنااااد   .3

 الحاجة.

 
 مسبقا.ٌخطط لعمله  .4

 
ٌتباااااااااااع القواعاااااااااااد والتعلٌماااااااااااات   .5

 ا دارٌة.

 
لدٌاااااااااه القااااااااادرة علاااااااااى المباااااااااادأة  .6

 واالبتكار.
 

 مجمو  الدرجة المعطاة
 

                 ال                  نعم       
       

   
 

 

 
        

 

 

 

 
)         ( 

 
 مجمو  الدرجة المعطاة
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 (:Essay Methodطرٌقة المقالة ) -5 

الموحؾ ٌصؾ فٌه نقاط وهً طرٌقة بسٌطة حٌث ٌقوم المدٌر أو المشرؾ بكتابة تقرٌر ترصٌلً عن    

ومدى  ما ٌمتلكه من مهارات ٌمكن تطوٌرها مستقبال، علىالقوة ونقاط الوعؾ التً ٌتمتع بها فوال 

وبالرؼم من ؼزارة المعلومات التً ٌمكن أن ٌتومنها ، دم الوحٌرً والترتٌة لهذا الموحؾإمكانٌة التق

لكن هذُ الطرٌقة التمتلك  كتابة، التقرٌر وعكس ما ٌتمتع به المشرؾ من أفكار وأسلوب وطرٌقة

إن هذُ المقالة  فوالً على ومدى طولها، مواصرات معٌارٌة خاصة بشك  المقالة وما هً مكوناتها،

خرى تعتمد على مهارة القائم باعدادها ولع  هذُ األسباب ترقد المقالة عنصر المقارنة مع المقاالت األُ 

 .التً ٌعدها مشرفٌن مختلرٌن

 :Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) تدرج البٌانً السلوكًطرٌقة ال - 6 

الهدؾ من هذُ الطرٌقة هو التؽلب على المشكالت التً امتازت بها طرٌقة التدر  البٌانً التً تطرتنا    

 .ادخا  العام  السلوكً فً التقوٌمولكن ب الٌها فً البداٌة،

ت المتباٌنة لسلوكٌات الموحؾ من خال  بعض الوتائع السابقة وعلٌه فان هذُ الطرٌقة تعكس المستوٌا   

مدى اهتمامه و طرٌقة تعامله مع الزبائن، )مثال مدى معرفة الموحؾ لطبٌعة واجبات الوحٌرة،فً العم  

 .بالجدٌد فً نطاق عمله..........(

، كحد أتصى (10)أو  (7)أو  (5)كؤت  تٌمة فً التقدٌر الى  (1)وٌتم التقدٌر بشك  متدر  من     

 -التقوٌم فٌما ٌؤتً :ة لهذا وتتمث  ا جراءات المطلوب

 :ٌرة باتخاذ ترار بشؤن جانبٌن هماتقوم مجموعة من الخبراء ممن ٌعرفون الوح  -  

وؼٌر المرإوسٌن..... تدرات  وتطوٌر تحدٌد أبعاد الوحٌرة المختلرة مث  تحدٌد األهداؾ وإنجازها،ـ 1

 ذلك

 السابقة.لسلوك الرعا  وؼٌر الرعا  لك  بعد من األبعاد والمسإولٌات تووٌح وتحدٌد نماذ  ا -1

 -تقوم مجموعة ثانٌة من الخبراء بتقوٌم نتائج المجموعة السابقة من زاوٌتٌن هما : - خ

 ربط نماذ  السلوك المختلرة بؤبعاد ومسإولٌات الوحٌرة المراد تقوٌمها )ك  مسإولٌة   -1

 على  حدة( .       

 أو عدم فاعلٌته، فاعلٌتهر لك  أنموذ  من نماذ  السلوك المحددة من منحور إعطاء درجة تقدٌ -2

 فً إنجاز المسإولٌة المقررة .

تقوم مجموعة ثالثة من الخبراء استنادا على أعما  المجموعة السابقة بتحلٌ  نماذ  السلوك  - ظ

وفً ووء ذلك  المختلرة وتقدٌر ما إذا كانت مرتبطة فعالً بمسإولٌات الوحٌرة مووو  الدراسة،

ٌتم االحتراح بمجموعة السلوكٌات التً ٌتم االتراق علٌها والتجاوز عن السلوكٌات التً الٌتم 

أنموذجا لهذُ الطرٌقة كوحٌرة مبرمج حاسب آلً ومن  (13)وٌووح الشك   االتراق بشؤنها.

 .)مسإولٌة إنجاز المهام( السلوك الوحٌرً 
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لوكً بؤنها طرٌقة دتٌقة فً القٌاس مقارنة بالطرق السابقة فً تقوٌم وتتمٌز طرٌقة التدر  البٌانً الس    

ت بدتة وبا مكان  أداء الموحؾ، وإن مقاٌٌس التقوٌم واوحة ومتعددة وكذلك نماذ  سلوكٌات األداء أُعدَّ

ؼٌر إن لهذُ الطرٌقة بعض  لؽاٌة وعٌؾ( جٌد جدا، )ممتاز،ربط هذُ السلوكٌات بمقاٌٌس معروفة 

أبرزها إن ما ٌعتبر سلوك متمٌز خال  مرحلة معٌنة تد الٌكون كذلك فً مرحلة أُخرى  العٌوب لع 

إنها طرٌقة معقدة وتحتا  الى مجهود كبٌر فً عملٌة التصمٌم والتنرٌذ الى جانب أنها تتطلب  لىفوال ع

 . ك  مجموعة من الوحائؾ المتشابهةعدة نماذ  للتصمٌم ووفقا لك  وحٌرة أو 

  
 القسم ....................                          ...................             أسم الموظف .

 
 التقوٌم ...............                                               التارٌخ   /   /  بأسم القائم 

 
 

 صااااا  عالماااااة ضااااا  ثااااام الموظاااااف لعمااااال التالياااااة السااااالوكيات مجموعاااااة أقااااارأ:التعليماااااات
 . غيرها من أكثر عليه تنطبق التي الحالة أمام)       ( 

  

 
 درجات القٌاس  

 
 
 

- 10 
- 9 

 
- 8 
- 7 

 
- 6 
- 5 

 
- 4 
- 3 

 
- 2 
- 1 

 
 
 
ٌقوم باستخدام ك  مهاراته الرنٌة،وٌنجز ك  المهام  -

 بطرٌقة رائعة .
  
ٌقوم فً معحم األوتات باستخدام جزء كبٌر من  -

 معحم المهام بطرٌقة جٌدة  .المهارات الرنٌة،وٌنجز 
 
المبرمج تادر على أن ٌستخدم بعض المهارات الرنٌة  -

 وٌنجز معحم المهام .
 
ٌواجه المبرمج صعوبة فً استخدام المهارات  -

 الرنٌة،وٌنجز معحم المهام متؤخراً .
 
ٌواجه صعوبات كثٌرة فً استخدام المهارات،وٌنجز  -

 . المهام متؤخراً بسبب هذُ الصعوبات 
 
 
 
 

 
 ممتاز
 
 

 جٌد جدا        
 

 
 جٌد
 
 

 متوسط        
 
 

 وعٌؾ        
 
 

 

 ( أنموذج لطرٌقة التدرج البٌانً السلوكً فً تقوٌم أداء مبرمج حاسب ال13ًشكل )

 ) مسإولٌة استخدام المهارات الفنٌة واالنجاز(                       
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 :درجة 360الراجعة )العكسٌة(  غذٌةطرٌقة تقوٌم األداء الشامل،الت7- 

درجة تتومن تجمٌع أفكار ومعلومات عن سلوك العاملٌن  360 )العكسٌة(إن عملٌة التؽذٌة الراجعة    

 الخارجً،الداخلً و موجمهوره فً مجموعة العم ، موأترانه موزمالئه رإسائهموأثر هذا السلوك فً 

 .معهم ونوكذلك الذٌن ٌتعامل

مٌات أُ  هناك     وإرجا  األثر متعدد  خرى لهذا المصطلح منها: إرجا  األثر متعدد الحاالت،ُمسَّ

 .وعرض األداء الجماعًوالتقوٌم مكتم  الحلقات ،  المصادر،

أصبح مرادفا  رجا  األثر متعدد المصادر حتى لو لم  درجة(360) وعلٌه فؤن مصطلح إرجا  األثر   

ث نتائج أساسٌة جذبت األفراد للتركٌز على تٌمة ٌتم جمع البٌانات من ك  مصدر ممكن وهناك ثال

 :وهً  درجة( 360)إرجا  األثر 

 د عنصراً مهماً فً تنمٌة الررد من الناحٌة الشخصٌة والعملٌةالنتٌجة األولى ٌُعَّ  : إن إرجا  األثر 

 .درجة( 360)

 وإنهم حولوا ك  شًء  داٌة دارسٌن: إن ؼالبٌة القادة والمدٌرٌن األكراء كانوا فً البالنتٌجة الثانٌة

 .حولهم الى تجربة تعلٌمٌة

 المنشآت : إن كثٌراً من األفراد الذٌن ٌعملون فً تطبٌق نحام إرجا  األثر داخالنتٌجة الثالثة  

 . ٌعملون فً بٌئات فقٌرة

ٌُستخدم فً جمع معلومات عن المهارات الرردٌة    أما المعلومات التً ٌتم جمعها  فان نحام إرجا  األثر 

 :مكن إٌواو هذُ المعانً إلى ايتًوكذلك نمط شخصٌة الررد نرسه وٌ المعرفة الشخصٌة،و

 رقان فمثالً  )القدرة على التركٌالمهارة: الكراٌة فً إنجاز المهام، درجة التمرس ، ا ت                 

 .عم ، التؤثٌر، االتصا  المكتوب( ا ستراتٌجً، تروٌض ال

 أو عم (  فمثال )معرفة صناعة ؼم مع مووو  أو نحام،: التوافق والتناالمعرفة. 

   مثالً  الخارجٌـة: النموذ  أو مجموعــة الصرات والطرق التً تحـدد طبٌعة االستجابـة للبٌئة النمط 

 تــرار اختٌار نـــو   ، الثبات االنرعالً( وٌعتمد) الثقة بالنرس، مستوى الطاتة، االستقرار العاطرً

، دور ومستوى وفـرص مناتشتها : مشكالت العم  والقٌادةـدة عناصر منهاالمعلومات على عـ

 .وؼٌرهاثقافة المنحمة  ،العام  الذي ٌتلقى إرجا  األثـــر

 علىوالهدؾ من إرجا  األثر الحصو  على خصائص سلوكٌة محددة ولٌس على أحكام عامة فوال    

لوكٌات المراد استمرارها بدرجة الجهد أكبر تكوٌن صورة واوحة عن السلوكٌات المراد تؽٌٌرها أو الس

  .حانت الررصة ألعداد خطة للتنمٌة أو أت  والسلوكٌات التً تعتبر هامة وحاسمة إذا ما

 النحرٌةوتستخدم الطرق . األثر وتستخدم االستقصاءات والمقابالت الشخصٌة فً جمٌع بٌانات إرجا      

    الوتت لتً أصبحت شائعة فًوا )الحاسب االلكترونً(ة واالستقصاءات االلكترونٌ )الورتة والقلم( 

 .الحاور 

 ٌع ــدرجة على جم  (360)ر ــا  األثــتخدم نحام إرجــٌس ؟درجة( 360)أٌن ٌستخدم نحام إرجا  األثر    
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 ا ــعلٌتوٌات ،إال إنه أكثر استخداما فً األماكن التً توم عدداً من القٌادات خاصة مستوٌات ا دارة الــــالمس

 .دارة الوسطى وا دارة التنرٌذٌةوا 

 360؟ فٌما ٌؤتً أهم تطبٌقات نحام إرجا  األثر )درجة( 360األثر ) كٌؾ ٌتم استخدام نحام إرجا     

 درجة( .

 ٌتم استخدامه فً تنمٌة ا دارة والتطوٌر التنحٌمً . .1

 الشام .تقوٌم األداء  .2

 :ٌةبرعالٌة فً تحقٌق األهداؾ ايتكما ٌستخدم 

انجاز إستراتٌجٌات العم  وتؽٌٌر الثقافات : إذا ما انتهت المنحمة من تحدٌد اتجاهاتها  -  

درجة( ٌمكن أن ٌكون عنصراً  360فان عملٌة إرجا  األثر ) ا ستراتٌجٌة وأهداؾ العم  بها،

ٌر هاماً رئٌساً فً إعادة التركٌز على طاتة العم  وذلك لتطوٌر األهداؾ التنحٌمٌة من خال  تؽٌ

وٌمكن إحداث التؽٌٌر الحقٌقً فً الثقافات فقط إذا ما جعلت األشخاص على جمٌع  السلوكٌات،

 المستوٌات داخ  المنحمة ٌتصرفون بطرٌقة تدعم هذا التؽٌٌر .

: األو  هو تبنً سلوكٌات جدٌدة والثانً تشجٌع أنوا  مختلرة من وٌحتا  القادة ا دارٌون أمرٌن    
وبالنسبة لألشخاص فهم ٌحتاجون إلى أن ٌعرفوا لٌس فقط ماذا ٌنتحر منهم  رٌن،السلوكٌات داخ  ايخ

وما ٌتوتع أن ٌكون علٌه بٌن ما هم علٌه أين فجوة ولكن أن ٌعرفوا الى أي مدى توجد  فً المستقب ،
 .مستقبالً 

فً فرٌــق عم  بوصره عوواً   دعم فاعلٌة الررٌق: إن السلوكٌات التً تعم  على زٌادة فاعلٌة الررد    
 .عم  نمطٌة وتقلٌدٌة المطلوبة فً وحائؾ أو عالتات تختلؾ ك  االختالؾ عن السلوكٌات

 الرعا رجــة ٌركز على اكتساب المهارات المطلوبـة لررٌــق العم  د  360 إن نحام إرجـــا  األثر   
تساعد األفراد على معرفة ما  وكذلك ،والبٌانات التً ٌجمعونها فهً تحدد السلوكٌات األكثر أهمٌة وفائدة

 .ٌقالذي ٌجب علٌهم عمله وفهمه لتحسٌن فعالٌة الرر

بالعم   لومان تطوٌر السلوكٌات المرتبطة ٌستخدم كجزء من نحام إدارة الموارد البشرٌة،  - خ

 .وتقوٌمها وا ثابة علٌها

ٌمكن  جات تنمٌتهم،درجة فً تحدٌد احتٌا (360)وكما ٌقوم األفراد باستخدام نحام إرجا  األثر     
حتٌاجات ومتطلبات التنمٌة للمنحمات أٌوا استخدام التقارٌر المجمعة الشاملة لتكوٌن صورة عن ا

مهام ونصائح...  خطط تدرٌبٌة،، من الممكن ووع خطط وأفكار فعالةهذُ الصورة تجع  ، داخلها
 .هداؾ والقٌم التنحٌمٌةتهم مع األوؼٌرها لتطوٌر أداء العاملٌن أو لمساعدتهم فً توفٌق سلوكٌا

 وهناك اتجاهات حدٌثة تووح تزاٌد استخدام نحام إرجا  األثر متعدد المصادر فً أؼراض ا دارة،    
 .ن معلومات من الزمالء والمرإوسٌنفقد تم تطوٌر نحم تقوٌم األداء بحٌث أصبحت تتوم
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 (:Management by Objectives)طرٌقة اإلدارة باألهداف 8- 

وم طرٌقة ا دارة باألهداؾ على مجموعـــة افتراوات أساسٌة خالصتها إن العاملٌن فً المنحمة تق    
ٌمٌلون الى معرفــة النواحـً المتوتع منهم القٌام بها وفهمها وراؼبٌن فـً المشاركـــة بعملٌة اتخاذ 

أدائهم باستمرار ومما كما ٌرؼبون فً الوتــوؾ على مستوٌــات  القرارات التً تمس حٌاتهم ومستقبلهم،
ٌالحح على هذُ الطرٌقة أنها تتم تب  عرض األداء فً الوتت الذي تقوم فٌه الطرق األُخرى التً 

 .ها سابقا على التقوٌم بعد األداءناتشنا

وبا مكان النحر أو التعام  مع طرٌقة ا دارة باألهداؾ على أساس إنها عملٌة مكافئة تتكون من عدة   
 .(14)الشك  مراح  ٌووحها 

 

              (1)                         (2 )                    (3 )               (4)                     (5)    

 

 

 

  

 

 

 

 ( خطوات اإلدارة بؤالهداف14شكل )

 

هو عملٌة تعاونٌة بٌن الرئٌس والمرإوس  امسة()الخطوة الخٌتبٌن من هذا الشك  أن تقوٌم األداء   

محورها استعراض ومعرفة مدى تحقٌق الموحؾ األهداؾ التً سبق أن أشترك رئٌسه فً تحدٌدها 

واألص  ان ٌقوم المرإوس بنرسه بتووٌح ما أنجزُ من أعما  للوصو  الى األهداؾ المترق على 

ٌُقَِّدم ذلك فً تقرٌر الى رئٌسه المباشر إنجازها ومن مدة محددة مسبقا ومعززاً موتره بحقائ ق رتمٌة وتد 

لمناتشته معاً وٌحددان ُسب  تحسٌن األداء وٌستعروان ما تد ٌكون هناك من مشاك  من أج  ترادٌها ثم 

  ٌترقان على أهداؾ أُخرى وهكذا... 

الموووعٌة  ومن الوروري أن ٌراجع الرئٌس أداء الررد وتقوٌم الرئٌس المباشر له من أج  زٌادة 

 وإعطاء الرئٌس األعلى صورة متكاملة عن تدرات مرإوسٌه المباشرٌن وؼٌر المباشرٌن .

 

 

 نهاٌة المدة داٌة المدةب  

 مجاالت تحدٌد
 والمعاٌٌر  داءاأل

 بٌن باالشتراك
 الرئٌس

 والمرإوس

تحدٌد األهداف 
القابلة للتحقٌق 

خالل المدة 
القادمة 

باالشتراك بٌن 
الرئٌس 

 والمرإوس

 خطط وضع
 وتنفٌذها العمل

 قبل من

 المرإوس

 التقدم مراجعة
 هدافاأل نحو
 بٌن شتراكباال

 الرئٌس

 والمرإوس

 داءاأل تقوٌم
 بٌن  شتراكباال

 الرئٌس

 والمرإوس
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 (15)وكما ترى فان لطرٌقة ا دارة باألهداؾ مزاٌا عدٌدة تمٌزها عن الطرق السابقة وفٌما ٌلً شك      

 .ا دارة باألهداؾ والطرق األخرى ٌمث  جدو  مقارنة بٌن طرٌقة

 

 رق األُخرى المستخدمة فً ( جدول مقارنة بٌن طرٌقة اإلدارة باألهداف والط15شكل )

 تقوٌم أداء العاملٌن                                             

 
 

 
 قارنةعناصر الم

 العاملٌن أداء تقوٌم طرق                         

 األخرى الطرق باألهداف اإلدارة طرٌقة

 
 التركٌز

 
 والمستقبلً السابق األداء

 
 فقط السابق األداء

 
 الهدؾ

 

 
 تدرات وتنمٌة األداء تحسٌن 

 الررد
 

 
 الررد محاسبة

 
 المستخدمة المعاٌٌر

 

 
 معٌنة وحٌرة أو بعم  خاصة 

 

 
 أنوا  جمٌع على تطبق عامة

 الوحائؾ

 
 عنها الررد روا درجة

 
 عالٌة              

 
 منخروة

 
 الرئٌس دور

 

 
 وا رشاد والنصح المساعدة    

 

 
 والتقدٌم الحكم إصدار

 
 المرإوس دور 

 
  التعلم بهدؾ التقوٌم فً المشاركة

 النرس عن والدفا  السلوك تبرٌر
 

 بنتٌجة المرإوس معرفة 
 لتقوٌما

    ٌعرفها مسبقاً     
   

 

 ٌعرفها الحقاً 

المساهمة فً تطوٌر الرئٌس 
 والمروإس

 عالٌة 
                  

 

 منخروة
 

 
 الرئٌس بٌن التماسك  

 والمرإوس

 
 المستمرة المناتشات بسبب توي

 النحر وجهات  وتباد 

 
 وعٌؾ
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لكنهاا تعاانً مان بعاض  ولكن على الرؼم مان هاذُ المزاٌاا التاً تتمٌاز بهاا طرٌقاة ا دارة باألهاداؾ،    
نى أنها تعجاز عان إعطااء بمع مثال أنها تقٌس أداء الموحؾ فً وحٌرته الحالٌة فقط، المشكالت من بٌنها،

كمااا أن هااذُ الطرٌقااة التصاالح لجمٌااع الوحااائؾ باا  ٌرواا   مإشاار لنجاحااه فااً وحااائؾ أُخاارى مسااتقبال،
استخدامها فقط فً األعما  التً تتطلب تدراً كبٌراً من التركٌر وحرٌة التصرؾ وإبداء الارأي وتاد ٌكاون 

إن هاذُ الطرٌقاة فاً فشالها فاً التطبٌاق،  با مباشاراً عدم المقدرة على التعبٌر عن األهداؾ بشك  كمً سب
كما ٌعرؾ الحدود التً تحٌط بتلك السلطات  ترترض إن الرئٌس أو المشرؾ ٌرهم واجباته وسلطاته جٌداً،

والواجبات وأخٌراً فان هذُ الطرٌقة ٌصعب تطبٌقها فاً األنشاطة المتداخلاة الساٌما عنادما ٌصاعب فصا  
 .ٌد درجة المساهمةء المجموعة لتحداألداء الرردي عن أدا

 معاٌٌر أداء العاملٌن:ثانٌا:  

عن السإا  المطلوب من أدارة الموارد البشرٌة عند ووعها نحاما لتقوٌم أداء العاملٌن أن تجٌب     

 :التالً بموووعٌة عالٌة

 ً؟نقوم بتقوٌمها فً أداء العاملٌن ما هً الجوانب الت 

د أمراً  ٌد معاٌٌر تقوٌم األداء،إن تحدٌد هذُ الجوانب هو الذي ٌسمى بتحد     ٌُّعً وإن تحدٌد هذُ المعاٌٌر 

والسٌما  ألنها تشك  المركز األساس الذي ٌنطلق منه أصحاب العالتة،، ورورٌاً لنجاو نحام تقوٌم األداء

العاملون ورإساإهم وفائدة هذُ المعاٌٌر أنها تسهم فً تعرٌؾ الررد بما هو مطلوب منه بخصوص 

نها توجه المدٌر أو المشرؾ الى النقاط التً ٌجب أن ٌؤخذها بصدد تطوٌر األداء ولذلك كما إ األهداؾ،

والبد من مشاركة العاملٌن فً ووعها لما لذلك  نقو  ٌجب عدم صٌاؼة هذُ المعاٌٌر بؤسالٌب ؼاموة،

 .التزامهم ووالئهم للعم  والمنحمةمن انعكاس إٌجابً فً رفع درجة 

ً تحدٌد هذُ المعاٌٌر ومجاالت تطبٌقها، فرٌهم من لجؤ الى تخصٌص مجموعة لقد أختلؾ الباحثون ف    

م مجموعة معاٌٌر توصؾ بامكانٌة تطبٌقها على جمٌع  معاٌٌر لك  مستوى تنحٌمً أو إداري، ومنهم من تدَّ

 ومن األمثلة على هذُ المعاٌٌر: األعما  أو الوحائؾ ا دارٌة،

عاون، القدرة على اتخاذ ، التا بدا ، نوعٌة األداء، حجم العم  معرفة العم ، القٌادة، المبادأة،    

 .، وتروٌض السلطاتاهات نحو العم ، االتجالقرارات، القدرة على ح  المشكالت

 :ناو  أو تإكد على جانبٌن أساسٌٌنومهما ٌكن من َتعُدد هذُ المعاٌٌر، فالبد لها أن تت    

ٌُعبِّر عن المقومات األو / الموووعً  األساسٌة التً تستلزمها طبٌعة العم  مث : كمٌة ا نتا ،: و

 .وتت العم  استثمار لررد من أهداؾ،المهارة ومدى ما حققه ا السرعة، النوعٌة،

 من ا فادة الثانً/ ذاتً أو سلوكً : وٌكشؾ عن سمات الررد الشخصٌة كالقابلٌة والسرعة فً التعلٌم،

إساء وعالتته مع الر والتعاون، وإمكانٌة االعتماد علٌه، ب  للنقد،والقدرة ا شرافٌة ومدى التق التدرٌب،

 .والمرإوسٌن

والبد من تكام  هذٌن العاملٌن فً عملٌة تقوٌم األداء للعاملٌن مع وجوب تٌام ا دارة بشرو أهمٌة هذُ     

 .ارتباطها بتقدمهم وتقدم المنحمة المعاٌٌر وتعرٌرها للعاملٌن ومدى

 :وٌم ٌشترط أن ٌتوافر فٌها أمرانقأن عملٌة الت    

 .(Reliabilityموثوتٌة التقوٌم أو ثباته ) -1
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 .(Validityصدق التقوٌم وسالمة إجراءاته ) -2

إذا ما أُعٌد تقوٌم أدائه  مدى ثبات النتائج المترتبة على تقوٌم أداء الررد، والمقصود بموثوتٌة التقوٌم،    

شٌر الدراسات إلى أن مناتشته أسلوب التقوٌم أو طرٌقته مع وت مرات عدٌدة من تب  أشخاص عدٌدٌن،

 :د كثٌراً على تحقٌق هذُ الصالحٌةالعاملٌن ونتائجه تساع

 فتشٌر إلى ورورة ارتكاز التقوٌم على معدالت أداء محددة، أما صدق تقوٌم األداء ودتة إجراءاته،    

ص  إلى معاٌٌر أداء موووعٌة ومحددة بحٌث ومقارنتها باألداء الرعلً للررد وٌتطلب ذلك أن ٌتم التو

 .وما ٌرافق ذلك من تحٌز لشخصٌة،األحكام ا تجنب إدخا 

ٌجب أن  لٌن،أو السالمة فً تقوٌم أداء العام والصدقومن الواوح أنه لكً ٌتوافر عنصري الثبات 

 :تتوافر خمسة عوام  هً

 وصؾ مكتوب لك  وحٌرة. 

 ٌالٌها ات أداء محددة ٌمكن الرجو وجود مستو. 

 لرعلً فً ووء النقطتٌن السابقتٌنمقارنة األداء ا. 

 ،( فعلٌه أن 2عام  فاذا لم ٌص  الررد إلى مستوى األداء المحدد مسبقا )ال تحدٌد درجات السماو

 .ٌذكر أسباب ذلك

 ،من أج  ترصٌن الموووعٌة  التؤنً فً اختٌار الشخص الذي ٌقوم بعملٌة تقوٌم أداء الررد 

 .لتحٌز والمحاباة فً هذُ العملٌةاواالبتعاد عن 

 

 

وحاادد  اسااتعرض الرصاا  أهاام الطاارق المسااتخدمة فااً تقااوٌم األداء وذكاار مزاٌااا وعٌااوب كاا  طرٌقااة،     

 ككمٌاة ا نتاا  ، )العما (المعاٌٌر التً تعتمد علٌها عملٌة التقوٌم سواء ما ٌتعلق منهاا بالجاناب الموواوعً 

 القدرة ا شرافٌة، كسرعة التعلم، )السلوكً(ما ٌتعلق بالجانب الذاتً  اأم وجودته والكلرة والوتت...وؼٌرها،

وأكدَّ الرص  على أهمٌة أن ٌتوافر شارطان   .برإسائه ومرإوسٌه...... وؼٌر ذلكعالتته  تحم  المسإولٌة،

  إلاى أساسٌان فً عملٌة التقوٌم هما موثوتٌة التقوٌم أو ثباته وصدق التقوٌم وسالمة إجراءاته وذلك للوصو

 .ٌحقق األهداؾ المتوخاة من إجرائهتقوٌم موووعً 

 

 

 

 

 

 الخالصة
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 :كم  الرراؼات ايتٌة بما ٌناسبها: أ1س

الرؼم من تعدد المعاٌٌر المستخدمة فً تقوٌم أداء العاملٌن أال أنها ٌجب أن تتناو  أو تإكد على ب -1

 .......  ....................2 .........................1جانبٌن مهمٌن هما 

األهداؾ أو الؽاٌات التً وجدت مان اجلهاا ٌشاترط أن ٌتاوافر فٌهاا  االداءتحقق عملٌة تقوٌم  لكً -2

 . ........................  2.. ..........................1أمران مهمان هما 

  المزاٌااذاكارا  ملٌاة تقاوٌم األداء،: أشرو بالترصٌ  ك  طرٌقة من الطرق ايتٌاة المساتخدمة فاً ع 2س

 .  ك بمثا ومعززاً إجابت والعٌوب،

 طرٌقة الحوادث الحرجة -       

 طرٌقة المقا  -       

 360طرٌقة تقوٌم األداء الشام  )التؽذٌة الراجعة(  -       

 طرٌقة ا دارة باألهداؾ -       

تخدمة فً تقوٌم أداء لمس: نحم جدو  مقارنة بٌن ك  من طرٌقة ا دارة باألهداؾ والطرق األُخرى ا 3س

 .العاملٌن

مساة عواما  مهماة : لكً ٌتحقق عنصرا الموثوتٌة والصادق فاً تقاوٌم أداء العاملٌن،ٌجاب تاوافر خ 4س

 .أذكر هذُ العوام 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 العاشر أسئلة الفصل 
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 أهلاف انفظم 

 :ٝلحوٌج  عٍ   ْ ْ ٠ىٛ ، ٚجْط١عحخ ِٟح١ِٕٗ جٌع١ٍّس ذعى وٌجْطٗ ٌّكط٠ٛحش ً٘ج جٌفًٛ، جٌطحٌدٔأًِ ِٓ 

 ض١ٞٛف ِعٕٝ جٌّٕٙس ٚضٗه١ٙ ِططٍرحضٙح. -1

 ٚضكى٠ى ِٚططٍرحش ئعىجو جٌهطس ج١ٌّٕٙس. ٚفٛجتىٖ، ٚضر١حْ  ١ّ٘طٗ، ِعٍفس ِفَٙٛ جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ، -2

 .ٚوٌٚ وً ؾٙس فٟ ً٘ج جٌطهط١١ضكى٠ى جٌؿٙحش جٌطٟ ضمع ع١ٍٙح ِٓإ١ٌٚس جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ  -3

 

 

 

     

ِآ ناالي ٠َاحوز  ئوجٌز جٌّٙآ ٌط١ّٕاس جٌاىٚجفع ج١ٌّٕٙاس ٌاىٜ جٌعاح١ٍِٓ،جٌطٍو١ُ ِٓ لرً جٌّٕظّحش عٍاٝ   َوجو

لااىٌجضُٙ ٚجْااطعىجوُ٘ ٌٍطى١ُّااف ِااع جٌّٗااىالش جٌّااإغٍز فااٟ ٚظااحتفُٙ ِٚٓااط٠ٛحش  وجتٙااُ ٌٙااح ٚعٍااٝ ضطااٌُٛ٘ 

 جٌّٓطمرٍٟ.

حش ٚفاٟ ِططٍرحضٙاح ِآ ِٓاط٠ٛ ِٚح ضرعٙح ِٓ ضغ١ُّاٍجش فاٟ جٌٛظاحتف ٌمى  ّْٙص جٌططٌٛجش جٌطىٌٕٛٛؾ١س،    

ااى ِٓااإ١ٌٚس  فااٟ جٌطٍو١اُ عٍااٝ جٌْٛااحتً ٚجألْاح١ٌد جٌّٕحْاارس ٌٍطهطا١١ ٚجٌطااى٠ٌد جٌّٕٙااٟ،ز جٌؿاٛو ٚجٌاًٞ ٠ُع 

٠ٚهطٍاف جٌططا٠ٍٛ عآ جٌطاى٠ٌد ، ّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فاٟ ِهطٍاف جٌّٕظّاحشٚٔٗح٠ح  ٠ؿد  ْ ضّحٌْٗ ئوجٌجش جٌ

ٍوُ جٌطى٠ٌد عٍٝ ِٕكُٙ فٟ جْ جٌطط٠ٍٛ ٠ٍوُ عٍٝ ض١ْٛع ِإ٘الش جألفٍجو ٌٗغً ٚظحتف  عٍٝ فٟ ق١ٓ ٠

 ِعحٌف ِٚٙحٌجش ٌطك١ٓٓ  وجتُٙ ٌٛظحتفُٙ جٌكح١ٌس.

ضٙطُ فم١ ذطاى٠ٌد جٌعاح١ٍِٓ ٌطكٓا١ٓ  وجتٙاُ  )فٟ جٌىٚي جٌٕح١ِس(ٌمى وحٔص جٌّٕظّحش فٟ جٌٓحذك ِٚح َجٌص     

جٌططا٠ٍٛ  ٌٚىٓ يٌه ٌُ ٠عى وحف١ح  ذحٌٕٓرس ٌٍّٕظّحش جٌّعحٍٚز جٌطاٟ ضكطاحؼ جٌاٝ فٟ جٌٛظحتف جٌطٟ ٠ٗغٍٛٔٙح،

 جٌّٓطٍّ ٌٍعح١ٍِٓ.

)قحؾاس ِحْاس   فاٟ ِؿاحي ِٙإُٙ( ) ٞ جٌطهطا١١ ٌطماىَ جألفاٍجو،٠ٟحف جٌٝ يٌه  ٔٗ  ٚرف جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ 

قطٝ ال٠اإوٞ ئٔٗاغحٌُٙ ذّٙاحُِٙ ج١ِٛ١ٌاس جٌاٝ ئّ٘احٌُٙ ٌّٓاأٌس ضماىُِٙ فاٟ ِؿاحي  قطٝ ًٌٚٞ جٌطأ١ً٘ جٌعحٌٟ(

و جٌر٠ٍٗس ذكحؾس ِحْاس ٌال٘طّاحَ ذاحٌطط٠ٍٛ ٚجٌطاى٠ٌد ِٚٓ ًٖ٘ جٌّٕطٍمحش  ٚركص ئوجٌز جٌّٛجٌ ضهُٛٛٙ

 ٚجٌطهط١١ جٌّٕٟٙ ٚٚٞع ذٍجِؽ نحٚس ٌىً ِٕٙح ٚجوجٌضٙح.

 ِٓ ض١ٞٛف ِفَٙٛ جٌّٕٙس. ٚال   الذى  ذّفَٙٛ جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ، جإلقح٠سٌغٍٜ     

 

  رًهُل 

 ؾبكٌ ػشو انفظم ان

  انزقطُظ انًهٍُ 

Career planning 
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 يؼًُ انًهُخ: أوال: 

فااٟ()جٌّٕٙااس ذااحٌّعٕ٘ااح ذّعٕااٝ نااح٘ ٠ٗااًّ وااً ِاآ "جٌّٕٙااس" ٔٓااطهىَ وٍّس     ٍَ فااس(ٚوااًٌه  ٕٝ جٌِك ٍَ   )جٌِك

"جٌّٕٙاس" ١ٓ ٠ٚفأٚكحخ جٌّٙٓ ٚجٌكٍف ٠هطٍفْٛ عٓ جألٖاهح٘ جٌا٠ًٓ ٠عٍّاْٛ واأؾٍجء ِٚاٛظف١ٓ ئعط١احو

ٚ  (Profession)فااٟ جٌٍغااس جٌعٍذ١ااس ٘ااٟ ضٍؾّااس ٌّٛااطٍك١ٓ فااٟ جالٔى٠ُ١ٍااس ِهطٍفاا١ٓ ٔٛعااح ِااح ّٚ٘ااح 

(Career) ّٕٙح.ٚف١ّح ٠ٍٟ ض١ٞٛف ٌىً ِٓ جٌّٛطٍك١ٓ ٚجٌعاللس ذ١ 

َُِ (Profession) ٚ ِح جٌّٕٙس وطٍؾّس ٌـ   : ٘اٟ عّاً ٠ططٍاد ضهٛاٙ عٍّاٟ عاحٌٟ ٚضأ١٘اً ٌٓإٛجش ٠ٍُّا

٘اٟ ِٙآ ذٙاًج  فحٌطد ٚجٌٕٙىْس ٚج١ٌٛىٌس ٚجٌّكحِاحز..ٚغ١ٍ يٌاه، ٚحقرٙح ذأْ ٠إو٠ٗ ذّٓطٜٛ  وجء عحٌٟ،

 عٍّٗ ذّٓاطٜٛ عاحي،٘ٛ ِطهٛٙ ِطحٌد ذأْ ٠إوٞ  (Professional)ٚجالٔٓحْ جٌّٕٟٙ ، جٌّعٕٝ جٌىل١ك

 ِٚٓ وْٚ  ْ ٠طٍد ِٕٗ يٌه ِٓ ٠ٓطع١ٓ ذهىِحضٗ.

 فظبئض انًهُخ: صبَُب:

 ِح ٠أضٟ: (Profession)ضططٍد جٌّٕٙس ذّعٕٝ     

)ِّحٌْس وّح ضططٍد ضى٠ٌد  ألٔٙح ضٓطٕى عٍٝ ِعٍفس ع١ٍّس عح١ٌس، وٌجْس الضمً عٓ جٌرىح٠ٌٌِٛٛ: -  

 ُ  ٚكحخ ِٙٓ.فحٌّٕٙىِ ٚجٌطر١د ٚجٌّكحْد ٚغ١ٍُ٘ وٍٙ ع١ٍّس(

ٌٚىٟ ٠ٍضمٟ جٌّطهٛٙ فٟ ضىٌؾٗ ٠كطحؼ  ٕ٘حن وٌؾحش ِهطٍفس ِٓ جٌطهٛٙ ذ١ٓ  عٟحء وً ِٕٙس، - خ

 ٌّطحذعس ضمىِٗ جٌعٍّٟ فٟ ِؿحي ضهٛٛٗ.

ْ يٌه أل فحٌّٕٙىِ ِػال ال٠غ١ٍ ِٕٙطٗ ذعى ْٕٛجش جٌٝ جٌّكحِحز، غحٌرح ِح ٠رمٝ جٌطهٛٙ ٌّىٜ جٌك١حز، -ش

 .جألٚي ئٞحعس فٍ٘ جٌطمىَ فٟ ِؿحي ضه٠ٗٛٛططٍد ِٕٗ جٌرىء ذىٌجْس ؾى٠ىز ٚ

ٚضىْٛ ٟ٘ جٌكىُ عٍٝ  وجتُٙ  ٠هٟع ضٕظ١ُ جٌّٕٙس جٌٝ ٔمحذس  ٚ ؾّع١س ع١ٍّس ضُٟ  عٟحء جٌّٕٙس، -ظ

 جاللطٛحو١٠ٓٚ ٓـوٕمحذحش جأل٠رحء ٚجٌّٕٙى١ْ، ٚضكى٠ى ضىٌؾُٙ ف١ٙح ُ ِّحٌْس جٌّٕٙس،ــٚئؾحَضٙ

 .ٚجٌّكحْر١ٓ

 ف ٠ٍف١ٓ ّ٘ح ٔمحذطٗ ٚجٌّٕظّس جٌطٟ ٠عًّ ف١ٙح.٠هٟع جٌّّطٙٓ ٌٟٛجذ١ ٚئٍٖج -ؼ 

ضكطحؼ  ْ  ح ضٓطعٍُ ؾٙس ِح ذّٕٙىِ ِػال فالفعٕىِ " وجء عحي جٌّٓطٜٛ" ٠ىْٛ جٌّٕٟٙ ِطحٌرح ذطمى٠ُ -ـ

 ضكىو ٌٗ ضفح١ًٚ عٍّٗ ٚو١ف ٠إو٠ٗ.

 نفبهق ثٍُ "انًهُخ" و "انؾوفخ":ا صبنضب:  

ٌٚاًٌه  ِّحٌْس جٌكٍفس الضٓطٕى جٌاٝ لحعاىز ع١ٍّاس ور١اٍز فم١ ذىْٛ (Craft)عٓ "جٌكٍفس"  "جٌّٕٙس"ضهطٍف   

فحٌٛااحتغ ٚجٌٕؿااحٌ ٚجٌّْٛاا١مٟ  الضططٍااد وٌجْااس ع١ٍّااس ٠ٛ٠ٍااس ذااً ِؿااٍو ضااى٠ٌد ٚضٍّااًز عٍااٝ ٠ااى ِطهٛااٙ

ٚقطاٝ عٕااىِح  ٌٚىاٟ ٠طمٕااْٛ قاٍفُٙ ٠كطاحؾْٛ ٌٓإٛجش ِآ جٌطاى٠ٌد، ٚجٌه١اح٠ ٚغ١اٍُ٘ ٘اُ  ٚاكحخ قاٍف،

فٟ" ِع١ٓ عٍٝ ٖٙحوز ع١ٍّس ٍَ ٌٚا١ّ إلضماحْ قٍفطاٗ ألْ ض١ّاُٖ فاٟ جوجء  ٗآفحلافاًٌه ٌطْٛا١ع  عح١ٌاس، ٠كًٛ "ِق

  .قٍفطٗ ٠هٟع ٌٍّٛ٘رس ٚجٌطفٍو ١ٌّٚ ٌططر١ك لٛج١ٔٓ ع١ٍّس

ذىٛٔٙح ضإظُ ِآ لراً ٔمحذاس  ٚ ؾّع١اس ٌٍكاٍف١١ٓ ٠كاىوْٚ ِٓاط٠ٛحش  "جٌّٕٙس"ضٗحذٗ  "جٌكٍفس"ٚذعىّ يٌه     

 جألوجء ٠ّْٕٟٚٛ ٖإْٚ قٍفطُٙ.
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 ؼًم فٍ ؽُبح انًهٍُ وانؾوفٍ:يكبَخ ان هاثؼب: 

فألٔٙح ضططٍد ْٕٛجش ٠ٛ٠ٍس ِٓ جٌطأ١ً٘  جٌّٕٙس  ٚ جٌكٍفس ضىْٛ ِّٙس ؾىج فٟ ق١حز جٌّٕٟٙ  ٚجٌكٍفٟ،    

 ٚجٌّّحٌْس ٚجٌطىٌؼ ٚضعٍُ ِٙحٌجش ِٚعح١٠ٍ ٍْٛن ِعمىز ًٌٌه ضٛرف ِّٙس ذحٌٕٓرس ٌٍفٍو ِٚكٌٛ ق١حضٗ،

كىو ٌٗ ٠ٛ٘طٗ جٌطٟ ض طٍد جإلٔطّحء ئٌٝ ؾّحعس جٌّٕٙس،وّح ضط، كٛٛي عٍٝ جٌىن١ًٌّٚ فم١ ِٛىٌج  ٌٍ

ِػٍّح ٠ٕطرك عّٓ  فًٙج ٠ٕطرك عٍٝ جٌطر١د ٚجٌّٕٙىِ ٚجٌّكحْد ٚجالْطحي جٌؿحِعٟ،، ٚئٌضرح٠حضٗ ج١ٌّٕٙس

 ٠هطحٌ  ْ ٠ىْٛ ُِّٛ  ٠َحء  ٚ ِهٍؼ ئيجعٟ ذىْٛ عًّ ٘إالء ٖٟء ُِٙ فٟ ق١حضُٙ.

: ٟ٘  ٞ ِؿحي ٠هطحٌٖ جٌفٍو ١ٌىْٛ عٍّٗ عٍٝ ِىٜ ق١حضٗ (Career)ٚ ِح جٌّٕٙس ذّعٕٝ ٚظ١فس ِٚؿحي عًّ    

 ٞ ئْ  ز٠ٚىْٛ ِٛىٌ ونٍٗ جًٌٞ ٠عطّى ع١ٍٗ فٟ ئٖرح  قحؾحضٗ جإلٔٓح١ٔس ٚجإلؾطّحع١س جٌّطعىو جٌع١ٍّس،

جٞ ِؿحي ٠عطرٍٖ جٌفٍو ِؿحي ضهٛٛٗ عٍٝ ِىٜ  ٍٝع فٟال   ٠ًّٗ وً جٌّٙٓ ٚجٌكٍف، (Career)ِٛطٍف 

فٟ ق١ٓ ٠ٍوُ  وُ عٍٝ  ١ّ٘س ِؿحي ضهٛٙ جٌفٍو ٚعٍٝ وٛٔٗ ِؿحي عٍّٗ ٌّىٜ ق١حضٗ،فٙٛ ذًٌه ٠ٍ، حضٗق١

 ج١ٌّٙح. جالٔطّحءعٍٝ نٛحتٙ جٌّٕٙس ٚجٌكٍفس ٠ٍٖٚٚ  (Craft)ٚجٌكٍفس  (Profession)ِٛطٍكح جٌّٕٙس 

 (:Planning Careerيفهىو انزقطُظ انًهٍُ ) فبيَب:  

جٌطٟ ٠كطحؾٙح ِؿحي ضهٛٛٗ جٌّٕٟٙ ٚضكى٠ى جٌٕٗح٠حش ٘ٛ ع١ٍّس ضكى٠ى جٌّٕٟٙ أل٘ىجفٗ جٌٗه١ٛس فٟ   

ٚ٘ٛ  ٠ٟح جٌع١ٍّس جٌطٟ ٠ؿٍٞ ِٓ نالٌٙح ٠َحوز ٚعٟ ٚئوٌجن جألفٍجو ١ٌٌُّٛٙ ج١ٌّٕٙس ، ٌطكم١ك ًٖ٘ جأل٘ىجف

ٚل١ُّٙ ٚٔمح٠ لٛضُٙ ٚٞعفُٙ ِٓ نالي ِح ضٛفٍٖ جٌّٕظّس ِٓ ِعٍِٛحش قٛي جٌفٍ٘ جٌٛظ١ف١س جٌّطحقس 

  ِحُِٙ.

عح١ٍِٓ ِٓ جإل٠ال  عٍٝ جٌّعٍِٛحش جٌّطٛجفٍز قٛي ٠ر١عس جٌٛظحتف ٚجٌّٛجلع فٟ جٌّٕظّس ئْ ضّى١ٓ جٌ   

٠ٚعطرٍ ئ٘طّحَ عٍّحء جإلوجٌز ، ١ٌد جٌّٕحْرس ٌطكم١ك ًٖ٘ جأل٘ىجف٠ٓحعىُ٘ فٟ ضكى٠ى  ٘ىجفُٙ ج١ٌّٕٙس ٚجألْح

٠حش جٌطط٠ٍٛ ٚذأوجء ٚجٌّهط١ٛٓ ذّٛٞٛ  جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ قى٠ع ٔٓر١ح ذعى  ْ  وٌوٛج  ١ّ٘طٗ ٚعاللطٗ ذٕٗح

 ِح فٟ جٌىٚي جٌٕح١ِس ف١ىحو ً٘ج  فأوجء جٌفٍو جًٌٞ ٠هط١ ٌططٌٖٛ جٌّٕٟٙ ٠ىْٛ  فًٟ ٚ وػٍ ضٛؾ١ٙح، جٌفٍو،

  جٌٕٗح٠  ْ ٠ىْٛ ِّٙال و١ٍح عٍٝ جٌٍغُ ِٓ  ١ّ٘طٗ ٌإلفحوز ِٓ جٌّهط١ٛٓ فٟ ً٘ج جٌّؿحي.

 فىائل انزقطُظ انًهٍُ: ٍبكٍب:

 ِٚٓ  ُ٘ ًٖ٘ جٌفٛجتى ِح ٠أضٟ: جتى جٌعى٠ىز ٌىً ِٓ جٌّٕظّس ٚجألفٍجو جٌعح١ٍِٓ،٠كمك جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ جٌفٛ    

 ٠ٓحعى جألفٍجو فٟ ض١ّٕس ٚضٛؾ١ٗ ١ٌُِٛٙ ج١ٌّٕٙس ِٚٙحٌجضُٙ. -  

٠ُٓٙ فٟ ٌفع وٌؾس ٌٞح جٌعح١ٍِٓ عٓ ٠ٍ٠ك ئضحقس جٌفٍ٘ جٌّٕحْرس  ِحُِٙ ٌٗغً جٌٛظحتف جٌطٟ  - خ

 ضكمك  ٘ىجفُٙ ٚنططُٙ.

 ذأفًٟ جٌىفح٠حش ٚذحٌٍٓعس جٌّطٍٛذس. ًِء جٌٗٛجغٍ جٌٛظ١ف١س، ٠ٓحعى جٌّٕظّس عٍٝ -ؼ

ٚجٌطمحعى  جٌعًّ  ْجٌٗٛجغٍ جٌٕحؾّس عٓ ِعىالش وٌٚج ٞ ًِء  ٠ٓحعى جٌّٕظّس عٍٝ جٌطهط١١ جٌطعحلرٟ، -و

 ٚغ١ٍ يٌه.... ...ٚجالْطمحٌس

 ٠ٓحعى جإلوجٌز فٟ ضٗه١ٙ جٌعح١ٍِٓ يٚٞ جٌّٛج٘د ٚجٌمحذ١ٍحش جٌّطعىوز. -٘ـ 
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ٚذّح ٠كمك  جٌهط١ ٌٍٛٚٛي جٌٝ ضٍه جأل٘ىجف، ٚٚٞعجٌعح١ٍِٓ فٟ ضكى٠ى  ٘ىجفُٙ جٌّٓطمر١ٍس  ٠ٓحعى -ٚ

 ضمىُِٙ فٟ ِؿحي ُِٕٙٙ.

ًٚ٘ج ٠ُٓٙ ذحٌطحٌٟ  ذ١ٓ جأل٘ىجف جٌهحٚس ٌألفٍجو جٌعح١ٍِٓ ٚج٘ىجف جٌّٕظّس، ٚجالٔٓؿحَفك ج٠كمك جٌطٛ -َ

 فٟ ٚٞع ٚضٕف١ً ذٍجِؽ ضى٠ٌد ٚضط٠ٍٛ فحعٍس.

 ػلاكهب:اويزطهجبد  انًهُُخانقطخ  ٍبثؼب:  

ٚوًٌه  ٚجًٌٞ ٠ًّٗ وً ِٓ جٌّٕٙس ٚجٌكٍفس، جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ ٘ٛ جٌطهط١١ ٌّؿحي جٌعًّ ذحٌّعٕٝ جالْٚع،    

  ٞ ِؿحي عًّ آنٍ ٠هطحٌٖ جٌفٍو ١ٌىْٛ ِؿحي ضهٛٙ ٠ٚططٍد ِّحٌْس ٠ٛ٠ٍس وّح ٠هٟع ٌٍطىٌؼ.

 جٌفٍو جٌّٕٟٙ عىز  ٌُِٛ ِٕٙح:ٚضططٍد  ْ ٠كىو  ٚٚٞع جٌهطس ج١ٌّٕٙس ع١ٍّس ِعمىز،    

 ل١ّس جٌمٟح٠ح جٌطٟ ٠فٍٟٙح ٠ٚر١عطٙح. ـ 

 ٔمح٠ لٛضٗ ٚٞعفٗ.خ ـ          

 جٌعٛجًِ جٌّّٙس ٌطمىِٗ جٌّٕٟٙ.ؼ ـ          

 ِططٍرحش ٔؿحقٗ جٌّٕٟٙ.و           

 جٌّٓحٌ  ٚ جٌّٓحٌجش جٌّّىٕس ٌطكم١ك  ٘ىجفٗ.٘ـ ـ           

 ٌطٟ ٠كطحؾٙح عٓ ِططٍرحش وً ٍِقٍس فٟ ضمىِٗ.جٌّعٍِٛحش جٚ ـ           

 جٌرىء ذحٌكٛٛي عٍٝ جٌّٓحعىز ٚجٌطأ١ً٘ جٌٌٍٟٚٞ ٌطكم١ك  ٘ىجفٗ.َ ـ       

 ٠ططٍد ٚٞع جٌهطس ج١ٌّٕٙس ِح ٠أضٟ:    

 ضٗه١ٙ  ُ جًٌجشـــ٠مٛى ذطم٠ٛ لاف انًهُُخ:ـل األهــٍ رؾلَــى نهناد َكىٌ األٍبً فـــاعواء رمىَ . أ

 ٚوًٌه ضكى٠ى جٌم١ُ ٚجٌمىٌجش جًٌجض١س. ضؿح٘حش ج١ٌّٕٙس ٚجٌٍٓٛو١سج١ٌّٛي ٚجإلِٚعٍفس 

ٚغ١ٍ٘ااح ِاآ  ٚئنطرااحٌجش جٌطَى١ُّااف ِااع جٌّٛجلااف، وحنطرااحٌجش ج١ٌّااٛي ج١ٌّٕٙااس، جٌٓااٍٛو١س، ٚضٓااُٙ جالنطرااحٌجش

غاُ ضكى٠اى جأل٘اىجف ج١ٌّٕٙاس  ٚيٌاه ئْ جٌطهطا١١ جٌّٕٙاٟ ٠راى  ذفٙاُ جٌاًجش، جإلنطرحٌجش فٟ ضم٠ُٛ ٚضكى٠اى جٌاًجش،

 :ًٚ٘ج ٠ططٍد  ْ ٠مَٛ جٌفٍو ذح٢ضٟ، ١ع ضىْٛ ٚجلع١س ِّٚٙس فعال ٌٍفٍوذك

 ِطااٛضٍج ، وااأْ ٠ىااْٛ عٛاار١ح ، ئعااىجو ِٛجَٔااس ٌٕمااح٠ جٌمااٛز ٚجٌٟااعف: فمااى ٠ٍّااه جٌفااٍو ٔمطااس ٞااعف ِع١ٕااس، *

لاس فايج ِح قىو ِػاً ٘اًٖ جٌٓاّحش ٠ّىٕاٗ  ْ ٠كاىو  ٘ىجفاٗ ذى ٌٚىٕٗ ؾىٞ ٚول١ك فٟ عٍّٗ... ال٠ٓطط١ع جٌّؿحٍِس،

٠ٚطؿٕد جٌعًّ   ورٍ ذك١ع ٠ٓطػٍّ ًٖ٘ جٌهٛحتٙ ذأفًٟ ٠ٍ٠مس وأْ ٠هطحٌ جٌعًّ جًٌٞ ٠ططٍد جٌىلس ٚجٌؿٙى،

 . جًٌٞ ٠ططٍد جٌطعحًِ جٌّٓطٍّ ِع ج٢ن٠ٍٓ

 ئعىجو ِٓف ٌٍطف١ٟالش )ِح ٠كد ِٚح٠ىٍٖ(: عٍٝ جٌفٍو  ْ ٠ٍجؾع يجضٗ ١ٌكىو ِح ٠كد ذٛعٟ ٍٚٚجقس،*

فمى ٠ىٌن ذعى ئؾٍجء ٘ىًج ِٓف ٍِٚجؾعس  ٔٗ ، جٌطهط١١ ٌّٓطمرٍٗ جٌّٕٟٙ الش عٕىٚذك١ع ٠ٍجعٟ ًٖ٘ جٌطف١ٟ

 جٌعًّ ِع ؾّحعحش ور١ٍز جٌعىو. ٠ٚكد  ْ ٠ىْٛ آٍِ ٔفٓٗ ٠ٚىٍٖ ٠كد جٌٓفٍ ٠ٚىٍٖ ٌرّ جٌّالذّ ج١ٌٍّْس،
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فّٓ  ٚغ١ٍ يٌه،ًٖ٘ جٌّعٍِٛحش ِف١ىز ٌٛٞع نطس ضّٟٓ ٌٗ جالذطعحو عٓ  ٘ىجف ضططٍد جٌم١حَ ذّح ٠ىٍٖ،

 ْطك١س.ٍٜٚ جْ ٠ٓحعى ضم٠ُٛ جًٌجش فٟ ضكى٠ى جأل٘ىجف ج١ٌّٕٙس ذٗىً ِىٌِٚ ِٚطعّك ١ٌّٚ ذط٠ٍمس جٌّف

٠ؿد  ْ ضٍجعٟ جٌهطس ج١ٌّٕٙس نٛحتٙ  :رؾلَل األهلاف انًوؽهُخ فٍ ضىء انؼىايم انًهًخ وانًؤصوح -  

 ١ٌٚس،جٌفٍو ٚظٍٚفٗ جٌهحٚس فهط١ جٌٗهٙ جٌّٓإٚي عٓ عحتٍس ور١ٍز ضهطٍف عّٓ ١ٌّ ٌى٠ٗ ٘ىًج ِٓإ

ِٚٓ قًٛ عٍٝ ٖٙحوز  ٚجٌٗهٙ جٌػٍٞ جًٌٞ ٠ٍّه ِٛجٌو ِح١ٌس نططٗ ضهطٍف عّٓ ٠عحٟٔ ِٓ جٌعَٛ،

 ٚغ١ٍ يٌه.. جٌىوطٌٛجٖ غ١ٍ ِٓ ٌُ ٠كًٛ ئال عٍٝ جٌرىح٠ٌٌِٛٛ...

يٌه ع١ٍٗ  ْ   ٓـفٟال ع وً ًٖ٘ جٌعٛجًِ ضٕعىّ عٍٝ جأل٘ىجف جٌٍّق١ٍس فٟ نطس جٌفٍو ٌّٕٙطٗ ٚعٍّٗ.    

فّططٍرحش ٍِقٍس جٌٗرحخ ضهطٍف  س ٌٙح ِططٍرحضٙحـألْ وً ٍِقٍس ع٠ٍّ ، ٓ عٍّٖــح  ٌىً ٍِقٍس ِــىو  ٘ىجفــ٠ك

 ٚ٘ىًج. عٓ ِططٍرحش ٍِقٍس جألٌذع١ٕحش  ٚ جٌٓط١ٕحش...

نحٚس ٌٗهٙ ٠رى  ذاعىجو نططٗ ج١ٌّٕٙس فٟ ٍِقٍس  ف١ّح ٠أضٟ ذعٝ ِططٍرحش جٌٍّجقً جٌع٠ٍّس جٌّهطٍفس،    

 جٌٗرحخ:

٠ٛ٘طٗ ذٗىً  ئٌٝ  ْ ٠ػرص : ففٟ ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٠كطحؼ جٌفٍو(ضػر١ص ج٠ٌٛٙس ج١ٌّٕٙس) ْٕس ِٓ ع٠ٍٗٓجٌعٍّ  لً ــ 

فٟٙ ٍِقٍس جالنط١حٌ جٌىل١ك ٚجٌٛجعٟ ٌٍّٕٙس ِٚؿحي جٌعًّ جًٌٞ ٠ٓحعىٖ فٟ ضػر١ص  ِٕٚٙح ٠ٛ٘طٗ ج١ٌّٕٙس، عحَ،

١س ٌطغ١١ٍ٘ح ئيج ِح ٚؾى ذأْ ئنط١حٌٖ ضٍه ج٠ٌٛٙس ٠ٚططٍد ضكى٠ى جٌّٕٙس جْ ٠طُ ذ١ٛغس ضٛفٍ ٌٍفٍو جٌٍّٚٔس جٌىحف

 ٌٙح ٌُ ٠ىٓ ِٛفمح.

: ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٟ٘ ٍِقٍس جٌّٕٛ ٚضػر١ص جٌّىحٔس فٟ ( جٌّٕٛ ٚضػر١ص جٌّىحٔس ج١ٌّٕٙس)ْٕس  40-20جٌعٍّ ِٓ ــ 

ٚ ْ  فف١ٙح ٠ؿد  ْ ٠ىْٛ جٌفٍو لى لٌٍ ِؿحي ضهٛٛٗ ٚجٌّٓحٌجش جٌطٟ ١ْعطّى٘ح، ِؿحي جٌعًّ ٚجٌّٕٙس،

ِوُ عٍٝ  ٍ ء جٌّٕٙس ِٛجٍٚس ضمىِٗ جٌّٕٟٙ ٚ ْ ٠كمك ٌٕفٓٗ ِىحٔس فٟ ِؿحي ضهٛٛٗ ٠عطٍف ذٙح َِال ٠ُ

عٍٝ ئِْ ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٟ٘  ٠ٟح ٍِقٍس ضى٠ٛٓ  ٍُْز ، ططٍد ِٕٗ ذًي ِؿٙٛو ور١ٍ فٟ عًٍّٗٚ٘ج ٠، ٚج٢نٍْٚ

ٚلى ٠هٍٓ  ش جالٍْز،ًٌٌه غحٌرح ِح ٠عحٟٔ جٌفٍو ف١ٙح ِٓ ٍٚج  ذ١ٓ ِططٍرحش جٌعًّ ِٚططٍرح ٚضٍر١س ِططٍرحضٙح،

ى ذحالٖطٍجن ِع  ٍُْضٗ ٌطىعّٗ ٚضٓحٔىٖ فٟ ضكم١ك  جقى جالغ١ٕٓ، ع  ُِ  . ٘ىجفٗجيج ٌُ ٠ىٓ ضهط١طٗ ٚجع١ح ذً 

: ٠ٚؿد  ْ ضٍجعٟ جٌهطس ج١ٌّٕٙس ذأٔٗ عٕىِح ٠ًٛ جٌفٍو جٌٝ (١ٚحٔس جٌّىحْد ج١ٌّٕٙس)60 -40جٌعٍّ ِٓــ 

فٙٛ  ٚجٌّىحٔس جٌطٟ قممٙح فٟ جٌٍّقٍس جٌٓحذمس، لمكاسبا ًٖ٘ جٌٍّقٍس ِٓ عٍّٖ ١ْٕكٍٛ ئ٘طّحِٗ ذ١ٛحٔس

 ذأْ ٠رمٝ فٟ ِٛلع ِطمىَ فال ٠طٍجؾع ِٛلعٗ ذٓرد ضمحوَ ِعحٌفٗ ِٚٙحٌجضٗ. ٠ٍوُ عٍٝ جإل٘طّحَ،

: فٟ ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٠ٕكٍٛ ئ٘طّحَ جٌفٍو ذحٌطى١ُّف ِع (جٌطى١ف ِع ِططٍرحش جٌك١حز) ْٕس 60 جٌعٍّ ذعى جٌـــ 

 كحفظس عٍٝ جٌٛكس ٚقٓد ظٍٚفٗ جٌهحٚس.ِططٍرحش جٌك١حز ٚجٌّ

١ٌااطّىٓ  ٞ فااٍو ِاآ ضكم١ااك  ٘ىجفااٗ ج١ٌّٕٙااس فٙااٛ ٠كطااحؼ جٌااٝ  رؾلَددل كػبيددخ انزمددلو انًهُددٍ ويزطهجبردده:ط ـ 

َ جألْحْاٟ  ِٓطٍُِحش ِع١ٕس َُ ٓاطٍ ُّ ًٌٌه فاْ جٌعٍٕٛ ج٢نٍ فٟ جٌطهط١١ جٌّٕٙاٟ ٘اٛ  ْ ٠كاىو جٌفاٍو جٌعحِاً جٌ

ٌىٛٔاٗ ٠ّػاً وعحِاس  ْحْا١س ٞا٠ٌٍٚس ٌٍطماىَ  )ذحٌىعحِاس(٠ّىآ  ْ ٔٓا١ّٗ ٚ٘اٛ ِاح  ٚجٌٌٍٟٚٞ ٌطمىِاٗ ١ِٕٙاح،

 ضأو١ىج عٍٝ  ١ّ٘طٙح.

 ٚف١ّح ٠أضٟ ذعٝ جأل٘ىجف ج١ٌّٕٙس جٌّّىٕس ِٚططٍرحش جٌطمىَ ٚوعحِطٗ ٌىً ِٕٙح:    

جٌطمىَ ئوج٠ٌح  ِٚططٍرٗ نٛاحتٙ ٖهٛا١س ِكاىوز: ئْ جٌٗا٠ٍ جألْحْاٟ ٌطكم١اك جٌٙاىف جٌّٕٙاٟ ٌفاٍو ٠ٗاغً  ــ 

فحٌىعحِاس جالْحْا١س ٌطمىِاٗ فاٟ ٘اًج جٌّؿاحي ٘اٛ  ْ ،  ْ ٠ّطٍه نٛحتٙ ِٚٙاحٌجش ٞا٠ٌٍٚس عح ئوج٠ٌح ِ٘ٛٛل

 ٠ّٕٟ ٠ُ٠ٚى ِٙحٌجضٗ ٚلىٌجضٗ فٟ جٌطعحًِ ٚجٌطفحعً ِع جالن٠ٍٓ ٚفٟ جٌطك١ًٍ ٚفٟ جٌطكىُ ذحضٛحالضٗ.
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 ٙ:جٌطمىَ ف١ٕح  ٚضم١ٕح  ِٚططٍرٗ ئِطالن جٌّعحٌف جألْٚع ٚجألقىظ فٟ ِؿحي جٌطهٛــ 

ؾعح فٟ ِؿحي ضهٛٛٗ.فحٌىعحِس جألْح١ْس ٌطكم١ك ِػً ً٘ج     ٍْ َِ ئيج ِح وحْ ٘ىف جٌفٍو  ْ ٠ٛرف نر١ٍج  ٚ

فأِػحي ٘إالء ال٠ٓعْٛ إلٖغحي ِٛجلع  )ِٛجٍٚس ض١ّٕس ِعحٌفٗ ِٚٙحٌجضٗ فٟ ِؿحي ضهٛٛٗ(جٌٙىف ٘ٛ 

 ئوج٠ٌس ذً  ْ ٠ٛركٛج "نرٍجء" ٠ٍؾع ج١ٌُٙ ِٓ ٠كطحؼ ٌهرٍضُٙ.

ِٚططٍرٙح نىِس  ٘ىجف جٌٛظ١فس عٕىِح ٠هطحٌ فٍو ِع١ٓ ٘ىف جٌكٛٛي عٍٝ  س ِّٟٛٔس،ئٖغحي ٚظ١فــ 

)نٍك ففٟ ًٖ٘ جٌكحٌس ضىْٛ جٌىعحِس جألْح١ْس ٌطكم١ك ً٘ج جٌٙىف ٟ٘  ٚظ١فس ِّٟٛٔس ِٚٓطمٍز ٠ٍِٚكس،

ىِس ف١ٙطُ ذه  ٞ  ٔٗ ٠مَٛ فٟ ِػً ًٖ٘ جٌٛظ١فس ذّح ض٠ٍىٖ ِٕٗ جإلوجٌز، ،جإلْطمٍجٌ فٟ ِٛلعٗ جٌٛظ١فٟ(

 جالْطمٍجٌِٛحٌف جٌّٕظّس جٌطٟ ٠عًّ ف١ٙح ٌطكم١ك ِططٍرحش ئوجٌضٙح ذك١ع  ٔٙح ضطّٓه ذٗ ف١ّٟٓ ذًٌه 

 جًٌٞ ٠ّٙٗ.

فــً  : تــد ٌختار الررد هــدؾ ا بـــدا ا بدا  فــً مجـا  تخصصه، ومستلزمات إٌجاد راٍ  لهــ 

، العلمً وا بدا  ٌاء أن ٌتررغ للبحث، كـــؤن ٌقرر المحاسب أو المهندس أو مصمم األزمجــا  عمله

الررص لٌقوم بنشاطه االبداعً  فٌوفرلــه )أن ٌجد مــن ٌرعاُ(فالدعامـة األساسٌة لهكذا شخص هــً 

 .ن أن ٌكون مكبال بمتطلبات الحٌاةبدو

ذــٗ :  يج ِح جنطحٌ جٌفٍو ٘ىف جٌعًّ ٌكٓحسـٛجٌو ِح١ٌس ِٚٙحٌجش ئوج٠ٌــجٌٗهٟٛ ِٚططٍرٗ ِ  الْطمالي ــ

ضمىَ نىِحش ف١ٕس  ٚ ئْطٗح٠ٌس فٟ  ، وــأْ ٠م١ــُ ٍٖوـــس نحٚـسهٟٛ ١ٌّٚ وّٛظف ٌــىٜ ج٢ن٠ٍـــٓجٌٗ

س ــــــحٌس ضىْٛ جٌىعحِــًٖ جٌكـــففٟ ٘ ِؿحي ضهٛٛٗ ٌٍغرطٗ ذأْ ٠رمٝ قٍج  ِٚٓطمال  عٓ  ٠س ل١ٛو ِٕظ١ّس،

ْ ٠ٛفٍ ٌٕفٓٗ جٌّٛجٌو جٌّح١ٌس غُ جٌّٙحٌجش ) ٛ ـــٟ ٌطكم١ك ً٘ج جٌٙىف جٌّٕٟٙ ٘ــجٌٍت١ٓس ٚج٠ٌٍٗ جالْحْ

 إللحِس ِٕظّس نحٚس ٠ّىٕٗ  ْ ٠ى٠ٍ٘ح ذٕؿحـ ٚوّح ٠ٍغد. ٚجٌّعحٌف جٌف١ٕس ٚجإلوج٠ٌس ج٠ٌٌٍٟٚس(

ٌتطلب التخطٌط المهنً حالٌا أن ٌحدد الررد مسارُ المهنً الذي ٌستطٌع أن  تحدٌد المسار المهنً:ج ـ 
، وهذا مطلوب ألن هناك بدائ  عدة علٌه االختٌار من بٌنها،  (Career Path)ٌحقق فٌه تقدما مهنٌا 

 وفٌما ٌؤتً أهم هذُ البدائ : 

 )ككاتب حسابات(ً فالمحاسب مثال ٌبدأ من أسر  الُسلَّم ــً الُسلُّم الوحٌرــو التقدم فــالمسار التقلٌدي: وه
حسابات أو مدٌر تنرٌذي )مدٌر ً مراح  متقدمة من عمله بمستوى ــثم ٌترتى تدرٌجٌا حتى ٌصبح ف

ونسمً هذا المسار )بالمسار التقلٌدي( النه كان مسار التقدم الوحٌد تقرٌبا على مدى لشإون الحسابات( 
إال أن التؽٌرات التً طرأت فً العم  والمهن واالنسان جعلت هذا المسار محروؾ  القرن العشرٌن،

 تخطٌط له بطرٌقة مؽاٌرة.بالمخاطر وتبٌن بؤن ومان التقدم فً الوحٌرة ٌستدعً ال

ٌخطط الررد ألن ٌتحرك  ، (Network of Path)تحدٌد شبكة مسارات: عند اعتماد شبكة مسارات 
كؤن ٌتقدم  وٌتقدم أُفقٌاً وعمودٌاً عبر شبكة من المواتع المختلرة حتى ٌصبح مرجعا فً مجا  تخصصه،

)ٌخطط ألن ٌصبح فمثالً تد ٌقرر محاسب كن ٌنتق  أُفقٌا فً مواتع مختلرة، عمودٌا فً مجا  تخصصه ول
الى  لالنتقا ثم ٌسعى  أن ٌبدأ العم  ككاتب حسابات فً شركة صناعٌة، مرجع فً القواٌا المحاسبٌة(
ثم الى مدٌر حسابات فً شركة تجارٌة أو حكومٌة وتد ٌسعى للتحرك بٌن  محاسب فً شركة خدمٌة،

وق محلٌة ثم ٌسعى لالنتقا  الى شركة إستٌراد وتصدٌر أي أنه ٌعم  أوالً فً س أعما  محلٌة ثم دولٌة،
دولٌة أو شركة متعددة الجنسٌات... وهكذا بمرور الزمن فتتوافر له بذلك خبرة واسعة جدا فً مجا  

 العم  المحاسبً.

الْا١ّح ذحٌٕٓارس  ٘اًٖ جٌكحٌاس  ناًش ضٛارف ٖاحتعس،:ِٕٙط١ٓ ِٚٓح٠ٌٓ ٌٍطمىَ(  جِطالنِٓحٌ غٕحتٟ جٌّٕٙس )  -

وّاح ئٔٙاح  ٚاركص ِّىٕاس ألْ جٌىػ١اٍ ِآ جٌّٕظّاحش  جٌّٙٓ جٌهى١ِاس جٌطاٟ ٕ٘احن ٠ٍاد ٚجْاع ع١ٍٙاح، ًٌٚٞ
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ففاٟ جإلوجٌز جٌطم١ٍى٠اس وحٔاص جٌّٕظّاحش  ٠عًّ فٟ ِؿاحي آناٍ غ١اٍ ٚظ١فطاٗ ف١ٙاح، ِحعحوش ضٍَُ جٌفٍو ذأْ ال

قطاٝ  ح ٌٙاح،ضٍٛ عٍٝ ٠ٍٖ عىَ ِّحٌْس جٌّٛظف ألٞ عًّ آنٍ غ١ٍ جًٌٞ عٕى٘ح ذك١ع ٠رمٝ جٌفاٍو ٍِىا

 ْحعحش جٌعًّ ج١ٌٍّْس. جٔطٙحءذعى 

 عًغ انًؼهىيبد ػٍ يزطهجبد انًواؽم انًقزهفخ نهًهُخ:ك ـ 

اٍُ  جٌاىٌؾحش جٌٛظ١ف١اس ٌ ٗ، ع١ٍا)وٛظ١فس فٟ ِٕظّاس ِاح(ئيج جنطحٌ جٌفٍو ِٕٙطٗ    ُْ طٍاه جٌّٕٙاس جٌطعاٍف عٍاٝ 

ٝ ٚواحْ ٘ىفاٗ  ْ ٠طٍلا ِاػال، فاحيج وحٔاص ِٕٙاس جٌفاٍو ٚضهٛٛاٗ ٘اٛ جٌّكحْارس، ٚض١ٚٛف وً ٚظ١فاس ف١ٙاح

ٚؾد ع١ٍٗ  ْ ٠ىٌِ جٌىٌؾحش جٌٛظ١ف١اس جٌّكحْار١س فاٟ جٌّٕظّاس جٌطاٟ ، ١ٌٛرف ِى٠ٍ قٓحذحش فٟ جٌّٓطمرً

ٚض١ٚٛف وً ِٕٙح ٚجًٌٞ ٠طّٟٓ جٌّإ٘الش ٚجٌٗا٠ٍٚ جٌّطٍٛذاس  ) ٚ جٌطٟ ٠طّف  ْ ٠ٕطمً ج١ٌٙح(٠عًّ ف١ٙح 

 ٚيٌه ١ٌرى  ذط١ٙثس ٔفٓٗ ٌٍطٍلٟ. فٟ ٖحغٍٙح،

 رؾلَل انىٍبئم انزٍ َؾزبعهب نهزطىه يهُُب: هـ ـ

ِٓ ذٍجِؽ جٌّٕظّس ٌطط٠ٍٛ جٌعح١ٍِٓ  ذحإلفحوزٚلى ٠ىْٛ يٌه  ٠كطحؼ جٌفٍو  ْ ٠كىو و١ف ٠مَٛ ذطط٠ٍٛ يجضٗ،   

 :  ٚ ذٕٗح٠حش  ُنٍٜ ئٞحف١س ٚف١ّح ٠أضٟ ّٔحيؼ ألٔٗطس ٠ّىٓ جإلفحوز ِٕٙح فٟ ً٘ج جٌّؿحي

جٌىٚي جٌّطمىِس قح١ٌح ِإْٓحش نى١ِس ِّٙطٙاح ضماى٠ُ ئٌٖاحو ِٕٙاٟ  ضطٛجفٍ فٟ جٌكٛٛي عٍٝ ئٌٖحو ِٕٟٙ: -

(Career Counseling) ،ٗ٠ٚمَٛ ذًٌه ِهطٛاْٛ ٠ماىِْٛ ٘اًٖ جٌهاىِحش ٌماحء ئؾاٌٛ ِع١ٕاس، ٌّٓ ٠طٍر 

 . ف١كًٛ جٌفٍو عٍٝ جإلْطٗحٌز ج١ٌّٕٙس ضّحِح وّح ٠كًٛ عٍٝ ئْطٗحٌز لح١ٔٛٔس ِٓ ِىطد ِكحِحز

فكطاٝ  ًٚ٘ج ِّىٓ ئيج وحْ ٌٍّٕظّس ذاٍجِؽ ضطا٠ٍٛ ٚضاى٠ٌد، مىِٙح جٌّٕظّس:جإلفحوز ِٓ ذٍجِؽ ضط٠ٍ٠ٛس ض -

فا١ّىٓ ٌٍفاٍو جإلفاحوز ِآ جٌّاٛجو جٌطاٟ ضٛفٍ٘اح جٌّٕظّاس ١ٌطاٌٛ  ئيج ٌُ ٠ٗطٍن فٟ ذٍٔحِؽ ضط٠ٍٛٞ ِعا١ٓ،

 يجضٗ.

ضمىِاٗ  جٌاًٞ ٠كطحؾاٗ جٌفاٍو ١ٌىاْٛ ضّػً جٌعٕحٍٚ جًٌّوٌٛز ف١ّح ضمى َ جٌٍوٓ جألُ٘ فاٟ جٌطهطا١١ جٌّٕٙاٟ،    

ٌٚا١ّ نحٞااعح ٌعٛجِاً عٗااٛجت١س ِػٍّاح ضكطحؾااٗ جٌّٕظّاحش ألْ ذاِىحٔااٗ جْ ٠ٓاحعى٘ح فااٟ  جٌّٕٙاٟ ِٕٟاارطح،

 ضكم١ك  ٘ىجفٙح جٌطط٠ٍ٠ٛس.

 يَؤونُخ انزقطُظ انًهٍُ: صبيُب: 

 ضطَٛ  ِٓإ١ٌٚس جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ عٍٝ وً ِٓ جألفٍجو جٌعح١ٍِٓ ِٚى٠ٍ٠ُٙ ٚجٌّٕظّحش جٌطٟ ٠عٍّْٛ ف١ٙح:    

٠طّػً وٌٚ جألفٍجو جٌعح١ٍِٓ فٟ ع١ٍّس جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ فٟ ْع١ُٙ إلغٍجء ل١ّطُٙ  انؼبيهٍُ: األفواكوه ك -1  

ال١ّْح فٟ ظً جٌطغ١ٍجش  ف٠ُحوز ل١ّس جٌفٍو ضإوٞ جٌٝ ٠َحوز فٍ٘ جٌعًّ جٌّطحقس  ِحِٗ، فٟ جٌّٕظّس،

   .جٌطىٍٕٛؾ١س جٌطٟ ضإغٍ فٟ جٌطََغ١ٍُّ فٟ ض١ٚٛف جٌٛظحتف ٚ ٔٛجعٙح

ًّ جٌّٓإ١ٌٚحش جٌىر١ٍز ٠َٚحوز جٌطفحعً جٌرٕحء ذ١ٓ جألفٍجو جٌعح١ٍِٓ فٟ جٌّٛجلع جٌٛظ١ف١س جٌّهطٍفس ِٓ ئْ    ضَكُّ

ؾٙس ٚضفحعٍُٙ ِع جألفٍجو جإلن٠ٍٓ فٟ جٌّٕظّحش جٌّٕحفٓس ٠ُٓٙ ذىٌؾس ٚجٞكس فٟ ٠َحوز فٍ٘ جٌعًّ 

 ٚوًٌه فٍ٘ جٌطط٠ٍٛ جٌّٕٟٙ.

ئي ٠طٛلع ِعظُ جٌعح١ٍِٓ ِٓ ، ٠ح فٟ ع١ٍّس جٌطهط١١ جٌّٕٟٙق١ٛ ٠إوٞ جٌّى٠ٍ وٌٚج   :اإلكاهحكوه  -2  

ِى٠ٍ٠ُٙ ضٛؾ١ُٙٙ ٚئٌٖحوُ٘ ِٓ نالي ع١ٍّس ضم٠ُٛ جإلوجء جٌطٟ ضرٕٝ ع١ٍٙح جٌىػ١ٍ ِٓ جٌمٍجٌجش وطٍه 

ٚغ١ٍ٘ح ًٌٌٚه ئْ جٌّى٠ٍ ٠طكًّ جٌّٓإ١ٌٚس جٌىرٍٜ .. جٌّطعٍمس ذحٌطٍل١س ٚجٌٕمً ٚجٌطى٠ٌد ٚجٌطط٠ٍٛ..

 فٟ جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ ِٓ نالي جألوٚجٌ ج٢ض١س:ذّٓحعىز جٌعح١ٍِٓ 
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: ئْ ضٛؾ١ٗ ؾٙٛو جٌٍّؤ١ْٚٓ ٠ىْٛ ِٓ نالي وعُّٙ ٚئٌٖحوُ٘ ٚض١ٞٛف جأل٘ىجف جٌىٌٚ جٌطٛؾ١ٟٙ - 

 جٌّطٍٛخ ُِٕٙ ئٔؿحَ٘ح.

ضكى٠ى ئؾٍجءجش   جٌىٌٚ جٌطم٠ّٟٛ: ٠ٚطّػً ذطكى٠ى ِعح١٠ٍ جٌطم٠ُٛ ِٕٚحلٗطٙح ِع جألفٍجو جٌعح١ٍِٓ ِٚٓ غُ  -خ

 ١ً جٌّالتّس.جٌطٕف

جٌىٌٚ جالْطٗحٌٞ: عٓ ٠ٍ٠ك ضمى٠ُ جٌٕٛف ٚجٌٌّٗٛز ٌالفٍجو جٌعح١ٍِٓ ِٚٓحعىضُٙ فٟ قً جٌّٗىالش  .  

جٌطٟ ضعطٍٜ  وجءُ٘ ٚض١ٙثس جٌط١ٙٓالش جٌّٕحْرس ٌطط٠ٍٛ جالوجء فٟ جٌّٛجلع جٌٛظ١ف١س جٌّهطٍفس فٟ 

 جٌّٕظّس.

 

ف١ٍ جٌْٛحتً ٚجٌّٛحوٌ جٌّٓحعىز فٟ ضطكًّ جٌّٕظّس جٌّٓإ١ٌٚس جٌىرٍٜ فٟ ضٛ كوه انًُظًخ: -3   

 جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ،ًٖ٘ جٌّٛجٌو ضطّٟٓ ِح ٠أضٟ:

ٔ ج١ٌّٕٙس -   ٌَ ِٛ    : ِػً جٌكٍمحش جٌىٌج١ْس قٛي جٌّططٍرحش ٚجٌّعٍِٛحش يجش جأل١ّ٘س فٟ  جٌ

 ٔؿحـ جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ.      

  د ِعٍِٛحش قٛي جٌٛظحتف جٌٗحغٍز ٚذٍجِؽ جٌطى٠ٌ ض١ٙةجٌطٟ   ٔظّس جٌّعٍِٛحش: -خ 

 ٚجٌطط٠ٍٛ جٌّٕحْرس.      

 ئٚىجٌجش قٛي جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ فٟ جٌّٕظّس. -ش

ِىٌذ١ٓ ِٚطه١ٛٛٓ فٟ جٌعًّ ِع جٌعح١ٍِٓ ج٠ًٌٓ  جْطٗح١٠ٌٓج١ٌّٕٙس: ِٓ نالي   الْطٗحٌجش -ظ

 ٠كطحؾْٛ جٌٝ ِٓحعىز ٌِٚٗٛز فٟ جٌؿٛجٔد جٌٛظ١ف١س.

ى جٌّٙحٌجش جٌّطٍٛذس ٌٍطمىَ فٟ جٌٛظ١فس  ٚ جٌّٓحٌجش جٌٛظ١ف١س:  ٞ جٌطهط١١ ٌٍطىٌؼ جٌٛظ١فٟ ٚضكى٠ -ؼ 

 ٚجألٔطمحي ِٓ جٌٛظحتف جإلوج٠ٌس جٌٝ جٌف١ٕس ٚذحٌعىّ. عٕى ضغ١١ٍ جٌّٓحٌجش جٌٛظ١ف١س،
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تومن الرص  تعرٌراً للمهنة وحدد خصائصها وبٌن الرارق بٌنها وبٌن الحرفة وووح أهمٌاة العما        

كما تطرق الرص  إلى مرهوم التخطٌط المهنً وفوائدُ وحدد بوووو  والحرفً، ومكانته فً حٌاة المهنً

والمتطلبات الواجب مراعاتها لمن  وتحدٌد األهداؾ، كاجراء تقوٌم للذات، خطوات ووع الخطة المهنٌة،

 ثم استعرض األدوار المختلرة التً توطلع ٌرٌد البدء باألعداد لخطته المهنٌة فً مراح  عمرُ المختلرة،

)التاااوجٌهً والتقاااوٌمً بهااا الجهاااات التاااً تقاااع علااى عاتقهاااا مساااإولٌة التخطاااٌط المهنااً كااادور ا دارة 

 )فاً تااوفٌر الوساائ  والمصااادر المسااعدة فااً التخطاٌط المهنااً كااالورش،ودور المنحمااة  واالستشااري(

 المسارات الوحٌرٌة....وؼٌر ذلك( أنحمة المعلومات،
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 :ما ٌؤتً: عرؾ ك  م1ِ

 (، التنشئة االجتماعٌة التخطٌط المهنً ،)المهنة، الحرفة       

 :: أكم  الرراؼات بما ٌناسبها2ِ

ئْ ل١اااحَ جٌفاااٍو ذااااؾٍجء ضمااا٠ُٛ ٌٍاااًجش ٠ىاااْٛ جألْاااحِ فاااٟ ضكى٠اااى  ٘ىجفاااٗ ج١ٌّٕٙاااس ٠ططٍاااد ِٕاااٗ :   ـ 

1 ........................2. . ......................... 

 رد الذي ٌرٌد تطوٌر ذاته مهنٌاً إلى االستعانة بعدد من الوسائ  أو األنشطة منها ٌحتا  الرب ـ 

1 . ........................... 2      .  ........................... 

ذاحألوٚجٌ ج٢ض١اس:  ٠ٓطط١ع جٌّى٠ٍ ِٓحعىز جألفٍجو جٌعح١ٍِٓ فٟ ع١ٍّاس جٌطهطا١١ جٌّٕٙاٟ ِآ ناالي ل١حِاٗ  -ؼ

1...................2........................3. .....................  . 

 : ِح ٟ٘  ُ٘ جٌفٛجتى جٌطٟ ٠كممٙح جٌطهط١١ جٌّٕٟٙ ٌىً ِٓ جٌّٕظّس ٚجألفٍجو جٌعح١ٍِٓ؟3ِ

 :  يوٍ ذعٝ جأل٘ىجف ج١ٌّٕٙس جٌطٟ ٠ّىٓ  ْ ٠كىو٘ح جٌفٍو وأْحِ ٌطمىِٗ جٌّٕٟٙ ِع 4ِ

 ِس( جٌٛجؾد ضٛجفٍ٘ح ٌطكم١ك وً ِٓ ضٍه جأل٘ىجف.ض١ٞٛف جٌّٓطٍُِحش جألْح١ْس )جٌىعح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انؾبكٌأٍئهخ انفظم 
  ػشو
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 أهلاف انفظم 

 :لحوٌج  عٍٝ ذعى وٌجْطٗ ٌّفٍوجش ً٘ج جٌفًٛ ٚجْط١عحذٙح  ْ ٠ٛرف جٌطحٌدٔأًِ ِٓ   

 ٚجٌطط٠ٍٛ جٌطى٠ٌد جٌط١١ُّ ذ١ٓ ِفِٟٙٛ -1

 .ٚفٛجتىٖٚجٌطط٠ٍٛ جٌطى٠ٌد  وً ِٓض١ٞٛف  ١ّ٘س  -2

 .فٟ ضى٠ٌد ٚضط٠ٍٛ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس  ضرحعٙحجٌطٟ ٠ّىٓ جٌطٍق   ُْ٘طعٍجٜ   -3

ْااطهىجَ جٌّعااح١٠ٍ جٌّٕحْاارس ٌطماا٠ُٛ ذااٍجِؽ جٌطااى٠ٌد ٚضكى٠ااى وٌؾااس ٔؿااحـ ضٍااه جٌرااٍجِؽ فااٟ ضكم١ااك   -4

 .   ٘ىجفٙح

 

 

ى جٌطى٠ٌد ٔٗح٠ ضع١ٍُ ِٓ ٔاٛ  ناح٘ ضّحٌْاٗ ئوجٌز جٌّاٛجٌو جٌرٗا٠ٍس ذٙاىف ض١ّٕاس جٌماىٌجش جٌع١ٍّاس      ٠ُع 

ذحٌٗىً جًٌٞ ٠ّىُٕٙ ِٓ ضك١ٓٓ  وجتُٙ فٟ جٌٛظحتف جٌطٟ ٠ٗغٍٛٔٙح ٠ّٚٙى جٌط٠ٍك ٔكٛ  ١س ٌٍعح١ٍِٓ،ٚجٌٍٓٛو

ّٔٛ جٌّٕظّس ٚجَو٘حٌ٘ح ٚضٍر١اس ئقط١حؾحضٙاح ٌّٛجوراس جٌططاٌٛ جٌعٍّاٟ ٚجٌطىٍٕاٛؾٟ ِٚٛجؾٙاس جٌطغ١اٍجش عٍاٝ 

اى جٌطاى٠ٌد ٚجقاىج  ِآ  ٘اُ ْٚاحتً ، ِٓطٜٛ جٌر١ثس جٌىجن١ٍاس ٚجٌهحٌؾ١اس ضطا٠ٍٛ جٌعاح١ٍِٓ ذاً لاى ٠ىاْٛ ٌاًج ٠ُع 

ٚفاٟ  ج١ٌٍْٛس جٌٛق١ىز جٌطٟ ضعطّى٘ح جٌّٕظّس ٌطط٠ٍٛ جٌعح١ٍِٓ ف١ٙح جيج ٌُ ٠ىآ ٌاى٠ٙح ذاٍجِؽ  ُناٍٜ ٌٍططا٠ٍٛ،

 ًٖ٘ جٌكحٌس غحٌرح ِح ٠طْٛع ٔٗح٠ جٌطى٠ٌد ١ًٌّٗ ٔٗح٠حش ضط٠ٍ٠ٛس ِع١ٕس.

ى جٌطى٠ٌد ّْس قٟح٠ٌس ال٠ّىٓ ألٞ ِٕظّس ِّٙح وحْ ٔٛ     عٙاح  ْ ضٓاطغٕٟ عٕاٗ ٚفاٟ جٌّٕظّاحش ًٌٌه ٠ُع 

ّحٌْاس ٘اًج جٌٕٗاح٠ جٌك١اٛٞ ّذااوجٌز جٌّاٛجٌو جٌرٗا٠ٍس ِطفٍغاس ٌجٌىر١ٍز ٔؿى ج١ٌَٛ  لٓاحَ  ٚ وٚجتاٍ ٍِضرطاس 

 ٚذىٌؾحش ِهطٍفس ِٓ جٌٓعس ٚجأل١ّ٘س قٓد ٠ر١عس ٔٗح٠ جٌطى٠ٌد جًٌٞ ضمَٛ ذٗ جٌّٕظّس ٚ ذعحوٖ.

 يفهىو انزلهَت وافزالفه ػٍ انزطىَو: أوال: 

لى ال١ّ٠ُ ذعٝ جٌرحقػ١ٓ ٚجٌّهط١ٛٓ فٟ ِؿاحالش ضاى٠ٌد ٚضطا٠ٍٛ جٌّاٛجٌو جٌرٗا٠ٍس ذا١ٓ ِفٙاِٟٛ واً     

فحٌطااى٠ٌد ذااٍ ٠ُٙ ٘ااٛ  ذ١ّٕااح ٠ااٍٜ جٌاارعٝ ج٢نااٍ  ْ ٕ٘ااحن فٍلااح ذاا١ٓ جٌّفٙاا١ِٛٓ، ِاآ جٌطااى٠ٌد ٚجٌططاا٠ٍٛ،

 ْاٍٛو١حضُٙ جٌّٓاطمر١ٍس،جٌّعٍفس ٚجٌفٕاْٛ جٌٕظ٠ٍاس ٚجٌّٙاحٌجش جٌع١ٍّاس جٌّاإغٍز فاٟ  ئوٓحخ جألفٍجو جٌعح١ٍِٓ،

)ٍِضرطااس ٌٚااًٌه ئْ جٌطااى٠ٌد عٍااٝ ٚفااك ٚؾٙااس جٌٕظااٍ ٘ااًٖ ٠ٍوااُ عٍااٝ ئوٓااحخ جٌعااح١ٍِٓ ِٙااحٌجش ِكااىوز 

  ٚ ِٓحعىضُٙ عٍٝ ضٛك١ف جالٔكٍجفحش فٟ ؾٛجٔد  وجتُٙ ٌطٍه جٌٛظحتف. ذٛظحتفُٙ جٌكح١ٌس(

ٌطاٟ ٠كطحؾٛٔٙاح ِٓاطمرال ٚعٍاٝ ٚفاك جٌطط٠ٍٛ ف١طّػً ذحٌؿٙٛو جٌّرًٌٚس إلوٓحخ جٌعاح١ٍِٓ جٌمحذ١ٍاحش ج ٚ ِح    

ًٌٌٚه ئْ ع١ٍّس جٌططا٠ٍٛ ِاح ٘اٟ ئال ع١ٍّاس ئْاطٍجض١ؿ١س الضاٍضر١  جٌطٌٛٛجش ٌٍطغ١ٍجش جٌر١ث١س ٚجٌطىٍٕٛؾ١س،

ٚال ضطٛلاف عٍاٝ جوٓاحخ ِٙاحٌجش ٌٍٛظاحتف جٌكح١ٌاس فما١ ٚ ّٔاح  فم١ ذحٌّٛلف جٌكحٌٟ جٚ جالقط١حؾحش ج١ٔ٢س،

 انضبٍَ ػشوانفظم 

 Trainingانزلهَت 

 

 رًهُــل
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ٚالذاى ِآ جٌٕظاٍ جٌاٝ  إلْاطٍجض١ؿ١س ٌٍٛظاحتف جٌطاٟ ْاطىْٛ ِٓاطمرال،الذى ِٓ جإلعطّاحو عٍاٝ ٌؤ٠اس جٌّاى٠ٍ ج

 جٌّٕظّس وف٠ٍك عًّ ِطىحًِ ٠ططٍد جألنً ذحٌٕظٍز ج١ٌٌّٛٗس ٚجٌط٠ٕٛع فٟ جٌّٙحٌجش ٚجإلِىح١ٔحش.

  :(16)ٚفٟ ٞٛء يٌه ٠ّىٓ ضكى٠ى جالنطالفحش ذ١ٓ جٌطى٠ٌد ٚجٌطط٠ٍٛ فٟ جٌٗىً جٌطحٌٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( علول يمبهَخ ثٍُ انزلهَت وانزطىَو16شكم )                           

فأاٗ ال٠ّىآ ٔىاٍجْ جٌٛاٍس جٌٛغ١ماس ذا١ٓ ِفٙاِٟٛ جٌطاى٠ٌد ٚجٌططا٠ٍٛ  ٚعٍٝ جٌٍغُ ِٓ ًٖ٘ جالنطالفحش،    

عٍٝ ئعطرحٌ  ّٔٙح ٠ٙىفحْ جٌٝ ئوٓحخ جٌّٛجٌو جٌرٗا٠ٍس جٌّٙاحٌجش ٚجٌّعاحٌف ٌطغ١١اٍ جضؿح٘احضُٙ ْٚاٍٛو١حضُٙ 

ذّح ٠ٕٓؿُ ِع ئْطٍجض١ؿ١س جٌّٕظّس عِّٛح ٚئْطٍجض١ؿ١س ئوجٌز جٌّاٛجٌو جٌرٗا٠ٍس نحٚاس  س ٚجٌّٓطمر١ٍس،جٌكح١ٌ

 ِٚع جٌّطغ١ٍجش جٌر١ث١س جٌىجن١ٍس ٚجٌهحٌؾ١س.

 رؼوَف انزلهَت: صبَُب: 

 ِٚٓ ذ١ٕٙح: ٌىٕٙح ضٍطمٟ فٟ جٌٙىف ٚجٌّّْٟٛ، ضطعىو ضع٠ٍفحش جٌطى٠ٌد ٚضطٕٛ  فٟ ١ٚحغطٙح،      

 جٌّٕظّاس جٌطاٟ ِآ نالٌٙاح ٠اطُ ضغ١١اٍ ْاٍٛو١حش ِٚٗاحعٍ جٌعاح١ٍِٓ ِآ  ؾاً ٠َاحوز ٚضكٓا١ٓ  ٔٗ جٌع١ٍّاسج

 فحع١ٍطُٙ ٚ وجتُٙ.

ٚ٘ٛ جإلؾٍجء جٌّإظُ جٌاًٞ ٠ٓاطط١ع جألفاٍجو ِآ نالٌاٗ ئوطٓاحخ ِٙاحٌز ئٚ ِعٍفاس ؾى٠اىز ضٓاحعىُ٘ عٍاٝ    

 ضكم١ك  ٘ىجف ِؿىوز.

٠ٍ ٚض١ّٕاس جٌماىٌجش جٌع١ٍّاس ٚجٌٓاٍٛو١س ٌٍعاح١ٍِٓ ٚ٘ٛ  قاى جٌْٛاحتً جٌطاٟ ضٓاطهىِٙح جالوجٌز ِآ  ؾاً ضطاٛ  

ِٚٛجؾٙس جٌطغ١اٍجش عٍاٝ ِٓاطٜٛ جٌر١ثاس جٌىجن١ٍاس  ذحٌٗىً جًٌٞ ٠ّٙى جٌط٠ٍك ٔكٛ ّٔٛ جٌّٕظّس ٚجَو٘حٌ٘ح،

 ٚجٌهحٌؾ١س.

 

 انًمبهَخ أثؼبك

 

 انزلهَت

 

 ىَوانزط

 

 جٌطٍو١ُ

 

 جٌٛظحتف جٌكح١ٌس

 

 جٌٛظحتف جٌكح١ٌس ٚجٌّٓطمر١ٍس

 

 جٌٕطحق

 

 جٌعح١ٍِٓ جألفٍجو

 

 ِؿّٛعحش ٚفٍق جٌعًّ )ؾّحعٟ(

 

 جٌُِٕٟ جإل٠حٌ

 

 ل١ٍٛ جألِى

 

 ذع١ى جألِى

 

 جأل٘ىجف

 

ْى جٌٕمٙ فٟ 

 جٌّٙحٌجش جٌكح١ٌس

 

جٌّٓطمر١ٍس فٟ  ٌالقط١حؾحشجٌط١ٙثس 

 جٌّٙحٌجش
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ِّح ضمىَ ٠طٟف  ْ جٌطى٠ٌد ٠ٍُوُِّ عٍاٝ ئوٓاحخ ِعاحٌف ِٚٙاحٌجش ؾى٠اىز ٚضغ١١اٍ ئضؿح٘احش ِآ  ؾاً     

 طٍٛخ فٟ ٍْٛن جٌفٍو ٚضك١ٓٓ  وجتٗ فٟ جٌعًّ.ئقىجظ جٌطغ١١ٍ جٌّ

 أهًُخ انزلهَت: صبنضب: 

 ضطٟف  ١ّ٘س جٌطى٠ٌد ذحٌٕٓرس ٌٍّٕظّحش ِٓ عىز ؾٛجٔد  ّ٘ٙح:

 ٚجإلوج٠ٌس، ٌطىٌٕٛٛؾ١سجٔٗ ّْس جٌّٕظّحش جٌكى٠ػس جٌطٟ ضكٍ٘ عٍٝ ِٛجورس وً ضغ١١ٍ فٟ جٌّؿحالش ج -  

 طغ١١ٍ ٌٓ ضٓطط١ع جٌّٕظّس ضكم١ك  ٘ىجفٙح.فرىْٚ ِٛجٌو ذ٠ٍٗس ِطٌٛز ٚلحوٌز عٍٝ ئْط١عحخ جٌ

ٓ ِٓ لىٌجش جٌفٍو ٠ّٕٟٚ ِٙحٌجضٗ،ق - خ ِٓ فحٔٗ ذًٌه ٠ٓحُ٘ ِرحٍٖز فٟ ضك١ٓٓ  ١ع ئْ جٌطى٠ٌد ٠ُك 

 ٠ُ٠ى ِٓ وٌؾس  ِحٔس جٌٛظ١فٟ. جٌّٓطٜٛ جإللطٛحوٞ ٚجإلؾطّحعٟ ٌٍفٍو،

محٔٗ ٌؿى٠ى ٠كطحؾٗ ٌّٟحْ ئضفحٌّٛظف ج ( فٟ جٌّٕظّس ٠كطحؾْٛ ٌٍطى٠ٌد، ضم٠ٍرح   ئْ وً جٌعح١ٍِٓ ) -ش

 عٍّٗ ذٗىً  فًٟ. ٚئوجٌزِػٍّح ٠كطحؾٗ جٌّٛظف جٌمى٠ُ ٠ٌُحوز ِٙحٌجضٗ  ،ٌٍٛظ١فس جٌؿى٠ىز جٌّىٍف ذٙح

 فىائل انزلهَت نهًُظًخ: هاثؼب: 

 ٠كمك جٌطى٠ٌد ٌٍّٕظّس فٛجتى عى٠ىز ِٓ ذ١ٕٙح ِح ٠ٍٟ:

 جٌّٓحّ٘س فٟ ضهف١ٝ وٍف جٌعًّ ٚضك١ٓٓ ٌذك١س جٌّٕظّس. -  

 ٠ٕٛحش جٌعح١ٍِٓ ٚضهف١ٝ ِعىالش ضٍن جٌعًّ.ٌفع ِع - خ

 ضك١ٓٓ ٔٛع١س جالٔطحؼ ٠َٚحوز و١ّطٗ. -ش

 ضٛف١ٍ ِٕحل ِٕحْد ٌٍّٕٛ ٚجالضٛحالش ذ١ٓ جٌعح١ٍِٓ فٟ جٌّٕظّس. -ظ

 ضهف١ٝ جٌكٛجوظ ٚئٚحذحش جٌعًّ. -ؼ

ِآ    ذاىال ضم١ًٍ جٌكحؾس ٌالٖاٍجف ٚوٍفاٗ ٚئضحقاس جٌّؿاحي  ِاحَ جٌّٗاٍف١ٓ ألوجء ِٙاحَ جناٍٜ ِّٙاس، -ـ

 ذطع١ٍُ جٌعح١ٍِٓ ٚضٛؾ١ُٙٙ. جالٔٗغحي

 طوق رلهَت انؼبيهٍُ: فبيَب: 

فمى ٠ىْٛ جٌطى٠ٌد ٌّىز  ضطعىو ٠ٍق ضى٠ٌد جٌعح١ٍِٓ ِٚىوٖ ذطعىو جال٘ىجف جٌّطٛنحز ِٓ ع١ٍّس جٌطى٠ٌد،    

ٚيٌاه  ٚلاى ٠ططٍاد جالِاٍ ئعطراحٌ جٌطاى٠ٌد ِٓاطٍّج   ٚ ِإلطاح ،ٍٚلى ٠ّطى ٌططؿحَٚ جٌٗاٙ ضطؿحَٚ جإلْرٛ ، ال

 ئعطّحوج عٍٝ ٠ر١عس جأل٘ىجف جٌٍّجو ضكم١مٙح ِٕٗ.

 ٠ّٚىٓ ض١ٕٛف ٠ٍق جٌطى٠ٌد ئٌٝ ِؿّٛعط١ٓ  ْح١ْط١ٓ ّ٘ح:    

 جٌطى٠ٌد فٟ ِٛلع جٌعًّ. -1

 جٌطى٠ٌد نحٌؼ ِٛلع جٌعًّ. -2

 ٚف١ّح ٠أضٟ ض١ٞٛف ٌّىٛٔحش وً ِٓ جٌّؿّٛعط١ٓ:      

 

 :(On-The-Job trainingانزلهَت فٍ يىلغ انؼًم )-1

٠ُّعى جٌطى٠ٌد فٟ ِٛلع جٌعًّ  ٚ فٟ  غٕحءٖ ِٓ  لاىَ  ْاح١ٌد جٌطاى٠ٌد ٚ وػٍ٘اح ئٔطٗاحٌج  قطاٝ ٠ِٕٛاح ٘اًج    

الْاا١ّح فااٟ جٌّؿااحي جٌٕٛحعٟ.ْٚاارد يٌااه  ْ جٌٛاإحعس ضطٛااف ذٓااٌٙٛس ضعٍّٙااح فااٟ ِااىز لٛاا١ٍز.ِٚٓ 
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ٓ ئوجٌز جٌّاٛجٌو ١ُِّجش ً٘ج جالٍْٛخ ئْ ِٓإ١ٌٚس جٌطى٠ٌد ضطٍوُ فٟ ٖهٙ ٚجقى ذىال  ِٓ ض٠َٛعٙاح ذا١

جٌرٗاا٠ٍس ٚجٌّٗااٍف عٍااٝ جٌعحِااً،جألٍِ جٌااًٞ ٠ُ٠ااى ِاآ فحع١ٍااس جٌطااى٠ٌد.وّح ئْ ٘ااًج جٌطٍو١ااُ ٠ااإوٞ ئٌااٝ 

جاللطٛحو فٟ جٌٕفمحش ٚجألفٍجو جٌال١َِٓ إلوجٌز ذٍٔحِؽ جٌطى٠ٌد.٠ٟٚحف ًٌٌه،ئْ ِىحْ جٌطى٠ٌد ٘ٛ يجضاٗ 

ٍ جًٌٞ ٠ٍذ١ جٌفٍو ِحو٠ح ٚ ُِ ٔف١ٓح ذؿٛ جٌعًّ ذعىّ جٌكحي عٕاىِح ٠ؿاٍٞ ِىحْ ِّحٌْس جٌعًّ جٌكم١مٟ،جأل

 ضى٠ٌرٗ نحٌؼ ِٛلع جٌعًّ.

 ،ٟ٘:جألٍْٛخِٚٓ ذ١ٓ جوػٍ جٌطٍق ضؿ١ٓىج ًٌٙج        

 ٌطًٍّز جٌٕٛحع١س.ج -  

 ٌطى٠ٍٚ جٌٛظ١فٟ.ج -خ

 ٌطى٠ٌد جٌٛظ١فٟ جٌّرٍِؽ.ج -ؼ

 .ٌط١ْٛع جٌٛظ١فٟج - خ

 

 (:Apprenticeshipانزهًنح انظُبػُخ ) -أ

٠ٚطٟآّ ذٍٔاحِؽ جٌطٍّاًز  ٝ ضكٓا١ٓ ِٙاحٌز جٌفاٍو ٚئعاىجوٖ ٌٍعّاً فاٟ ِٕٙاس ِع١ٕاس،ضٙىف ًٖ٘ جٌط٠ٍمس جٌا   

جٌٕٛحع١س ضع١ٍّح  ٔظ٠ٍح  ٚع١ٍّح  ٌّىز ِع١ٕس ٠عمرٗ ضى٠ٌد عٍٝ جٌعًّ يجضٗ ذأقى جٌّٛاحٔع ٠َُٚعاٍف ٘اًج جٌٕاٛ  

ػ١اٍ ِآ ٚلاى  ٚارف نحٞاعح ٌٍطٕظا١ُ ٚجٌطٗا٠ٍعحش جٌكى١ِٛاس فاٟ جٌى  ٠ٟح، (ذحٌطى٠ٌد جٌّٕٟٙ)ِٓ جٌطى٠ٌد 

ٚيٌه ٌّٕع جإلْطغالي جًٌٞ لى ٠ّحٌْٗ ٚحقد جٌعًّ ٌألقىجظ فٕظّص جإلؾٌٛ ْٚحعحش جٌعّاً وّاح  جٌىٚي،

 قىوش جألعّحي جٌطٟ ٠ٍّٗٙح جٌطى٠ٌد.

 :(Job Rotationانزلوَو انىظُفٍ ) -ة

 عٍٝ  ْحِ ً٘ج جإلْاٍٛخ ٠ٕطماً جٌّٛظاف ِآ عّاً ئٌاٝ آناٍ وجناً جٌمٓاُ جٌٛجقاى  ٚ ذا١ٓ  لٓاحَ جٌّٕظّاس  

 ٚ جٌطاٟ ٠ىّاً ذعٟاٙح ذعٟاح  ٚجٌغٍٜ ِٓ ً٘ج جٌطٕمً ٘ٛ  ْ ٠طمٓ جٌّٛظف عاىوج  ِآ جٌع١ٍّاحش جٌّطٗاحذٙس،

 ٚ  ٚلى ٠ىاْٛ جالٔطماحي ذا١ٓ ٘اًٖ جٌٛظاحتف ناالي ٠اَٛ ٚجقاى، ِٓ  ؾً ضى٠ٛٓ ٌٚٛز ٖحٍِس عٓ ٠ر١عس عٍّٗ

ضٗاغ١ً آٌاس ِع١ٕاس  ٚ وّاح لاى ٠طٍاد ِآ جٌّٛظاف جٌطاى٠ٌد عٍاٝ و١ف١اس ، نالي  ْحذ١ع  ٚ  وػٍ ٚفماح ٌٍكحؾاس

٠ٚكىو ذعى يٌه ِٛلع جٌعًّ جٌىجتُ فاٟ ٞاٛء ئؾاحوز جٌّٛظاف ألٞ  ئعىجو ضم٠ٍٍ  ٚ ئونحي ذٍٔحِؽ ٌٍكحْٛخ،

 عًّ ِٓ جألعّحي جٌطٟ ضىٌخ ع١ٍٙح.

 :(Training Job Instructionنزلهَت انىظُفٍ انًجويظ )ا -د

ٚفاٟ ٘اًٖ جٌط٠ٍماس ِآ  ٟ ٌٍع١ٍّاحشضكطاحؼ ذعاٝ جٌٛظاحتف جٌاٝ ئضراح  نطاٛجش ِطالقماس ٚذطٍض١اد ِٕطما   

غُ ٠طٍد ِٕٗ ذعى يٌاه  وجء٘اح ٠ٚاطُ  جٌطى٠ٌد ٠مَٛ جٌٍّٗف ذّّحٌْس ًٖ٘ جٌهطٛجش  ِحَ جٌّٛظف جٌّطىٌخ،

ضٛك١ف جألنطحء ف٠ٌٛح قطٝ ٠طأواى جٌّاىٌخ ِآ  ْ جٌّطاىٌخ ٠ٓاطط١ع جٌم١احَ ذحٌّّٙاس ذٗاىً ٚاك١ف ٚوْٚ 

  ِٓحعىز ِٓ  قى

 : (Job Enlargementانزىٍُغ انىظُفٍ ) -س

ٚق٠ٍاس  وراٍ فاٟ  فماى ضٓإى ئ١ٌاٗ ٚجؾراحش ئٞاحف١س، ِٓ  ؾً ئوٓحخ جٌّٛظف نرٍز  ْٚع فٟ ِؿحي عٍّٗ،  

٠ااطُ ئْااطهىجَ ٘ااًٖ جٌط٠ٍمااس ِااع جٌّااى٠ٍ٠ٓ  ٚ يٚٞ جٌّٙاآ جٌٍف١عااس  ٚ جٌّااٛظف١ٓ  ٚغحٌرااح ِااح، ئضهااحي جٌمااٍجٌجش

 . جٌٍّٙز فٟ ِؿحي ِع١ٓ
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 : (off –The -Job Trainingانزلهَت فبهط انؼًم ) -2  

لاى ضماَٛ جٌّٕظّاس ذاٌْاحي ِٛظف١ٙاح ٌٍطاى٠ٌد فاٟ  ِاحوٓ ذع١اىز عآ عٍّٙاُ جٌكاحٌٟ عٕاىِح ضمطٟاٟ ذعااٝ        

 ٚ ٌعاىَ   ِاح ٌٟا١ك جٌٛلاص، جالعّحي ِٓط٠ٛحش عح١ٌس ِٓ جٌّٙحٌز ال٠ّىٓ ضٛف١ٍ٘اح عآ ٠ٍ٠اك ِالوٙاح جٌّطماىَ،

٠طٍضاد ع١ٍاٗ  ٞ ضعط١اً ٌع١ٍّاس  ئْ جٌطاى٠ٌد ال ِٚآ ُِج٠اح ٘اًج جالْاٍٛخ ضٛجفٍ جٌؿٙحَ جٌطى٠ٌرٟ جٌىفٛء ٌاى٠ٙح.

ٌٚىٓ ٠عحخ ع١ٍٗ ئٔٗ ذح٘ٝ جٌطىح١ٌف ٠ٚكطحؼ ئٌٝ وٌؾاس عح١ٌاس ِآ جٌّٙاحٌز ٚجٌىفح٠اس وّاح  جالٔطحؼ فٟ جٌّٕظّس،

 . ٠كطحؼ جٌٝ ضؿ١ُٙجش نحٚس فٟ ذعٝ جألق١حْ

١اأضُٙ ألعّاحي ِٚٛجلاف ِاح ٠طراع فاٟ ضاى٠ٌد ٚض١ّٕاس جٌّاى٠ٍ٠ٓ ٚضٙ ِٚٓ  ٖىحي جٌطى٠ٌد نحٌؼ ِٛلع جٌعًّ،    

 . ِٓطمر١ٍس

 : ٠ّٚىٓ ضكم١ك ً٘ج جٌٕٛ  ِٓ جٌطى٠ٌد عٓ ٠ٍ٠ك    

 ضّػ١ً جٌىٌٚ -ظ                                     ٌّكحٍٞجشج –  

 جإلوج٠ٌس    ٌّرح٠ٌحش ج - ؼ                          ٌٕىٚجش ٚجٌّإضٍّجشج -خ

                    سٌْٛحتً جٌّٓع١س ٚجٌر٠ٍٛج -ـ                                   وٌجْس جٌكحٌس -ش

 جٌطٍق ، ِٚٓ  لــــىَ ١ٛعح  ـــــٟٚ٘ ِٓ  وػٍ  ٔٛج  جٌطى٠ٌد جٌهحٌؾٟ ٖ : (Lecturesانًؾبضواد ) .  

ٟ جٌفٍٓاف١س ـاـجٌٕٛجق  ٠ّٚىٓ جٌمٛي ذأْ ًٖ٘ جٌط٠ٍمس ِف١ىز ٚٔحؾكس عٕىِح ٠ططٍاد جٌّٛٞاٛ  وٌجْاس ذعاٝ  

ٚجٌٕظ٠ٍاحش  ٚ ض١ّٕاس جٌماىٌجش    ٟ جإلوجٌز ـاـحش فـاـس  ٚ جالضؿح٘ـاـحٌ ٚجٌّفاح١ُ٘ جٌّٓطهىِــاـٚضك١ٍٍٙاح ٚجألفى

 جٌع١ٍّس عٍٝ ِٛجؾٙس جٌّٗحوً ٚقٍٙح.

 ٘ٛ  ٔٙح ال فَعحي فٟ جٌكمٛي جإلوج٠ٌس ٚجٌف١ٕس جٌعى٠ىز ئال  ْ  ُ٘ ٔمى ٠ٛؾٗ ج١ٌٙح،  ٍْٛخفحٌّكحٍٞجش    

ؾٍجء جٌّٕحلٗس ٚضمى٠ُ جٌّمطٍقحش فٟ ذعٝ ؾٛجٔد جٌّكحٍٞز ضّٕف جٌىجٌِ فٍٚس ٌٍطعر١ٍ عٓ ٌ ٠ٗ  ٚ ئ

٠ّٚىٓ  ْ ضُوجو فحع١ٍس ، ِحَ جٌّطىٌذ١ٓ ٌٍّٕحلٗس جٌّفطٛقسٌىٓ ذحإلِىحْ ضؿحَٚ ًٖ٘ جٌكحٌس ذافٓحـ جٌّؿحي  

 . نٍٜ جٌّكحٍٞجش واٍْٛخ ضى٠ٌرٟ ئيج وحٔص ؾُءج  ِٓ ٠ٍ٠مس ضى٠ٌر١س 

 :(Seminar& Conference & Symposium) وانؾهمبد انلهاٍُخ انُلواد وانًؤرًوادة. 

ضّٓف ًٖ٘ جٌط٠ٍمس فٟ جٌطى٠ٌد ذحٌكٍوس ٚجٌطفحعً ٚضرحوي ج٢ٌجء ٚٚؾٙحش جٌٕظٍ ْٛجء ذ١ٓ جٌّىٌخ 

ضُطٍـ فٟ ًٖ٘ جٌٍمحءجش  ٚغحٌرح ِح ًٌج فٟٙ ١ٍْٚس ِطعِىوز جإلضٛحالش، ٚجٌّطىٌذ١ٓ  ٚ ذ١ٓ جٌّطىٌذ١ٓ  ٔفُٓٙ.

س ٚج١ٌٓحْحش جإلوج٠ٌس ٚجٌعاللحش جٌعحِس  ٚ  ٠س ِٛٞٛعحش جنٍٜ ِٛٞٛعحش ضطعٍك ذحٌّٗىالش جٌطٕظ١ّ١

 . ٌٙح ٍٚس ذطر١عس عًّ جٌّٕظّس ٚج٘طّحِحضٙح جٌّٓطمر١ٍس

جٌّإضٍّ  ٚ جٌكٍمس  ْ ٠ىْٛ عٍٝ وٌؾس عح١ٌس ِٓ جٌّٙحٌز ٚجٌّعٍفس ٚ ٠ٚطٛؾد عٍٝ ِى٠ٍ جٌٕىٚز     

 ٙىف جٌٍَّْٛ ًٌٖٙ جٌٍمحءجش.ٚجٌىٌج٠س ذحٌّٛج١ٞع جٌّطٍٚقس ٌّٟحْ ضكم١ك جٌٕؿحـ جٌؿ١ى ٚجٌ

 ٚجٌْٛطٝ، ًٖ جٌط٠ٍمس ٌطى٠ٌد جٌم١حوجش جٌع١ٍح ـــىَ ٘ـــضٓطه : (Case Studyخ )ــخ انؾبنـــكهاٍ -د 

فّٓ ُِج٠ح٘ح ئٔٙح ضّٕٟ عٕى جٌّطىٌخ جٌمىٌز عٍٝ جٌركع ٚجٌطمٟٛ ٚجٌمىٌز عٍٝ جٌطفى١ٍ ٚجٌطك١ًٍ ٚجإلْطٕطحؼ 

ٌٗ ضعىو جإلضؿح٘حش ٚج٢ٌجء قٛي قً جٌّٗىٍس جٌّطٍٚقس ِٓ  وّح  ٔٙح ضٛٞف جٌّٕطمٟ ٚقً جٌّٗىالش.

 . ذم١س جٌّطىٌذ١ٓ
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ئٔٗ ٠ٍٗـ ذعٝ جٌّرحوٞء  ٚ جٌمٛج١ٔٓ  ٚ  ئي ْطحي فٟ جٌؿحِعس  ٚ جٌّىٌْس،ِٚػحي يٌه: ِح ٠مَٛ ذٗ جألُ   

غُ ٠عطٟ جٌطحٌد ضّح٠ٌٓ ضطر١م١س ٌٍٛلٛف عٍٝ ِىٜ فّٙٗ ٌطٍه  جٌٕظ٠ٍحش ج٠ٌٍح١ٞس  ٚ جٌّكحْر١س،

 . ّٛج١ٞعجٌ

 ضمَٛ ًٖ٘  طكىجظ ِٛلف ِع١ٓــضمَٛ ٘ـًٖ جٌط٠ٍمس فــٟ جٌطى٠ٌد عٍٝ جْ (:Role Playرًضُم انلوه ) -س

 ٚ قحٌس  ٚ ِٗىٍس ِٓ جٌّٗىالش جٌٗحتعس جٌكىٚظ فٟ  جٌط٠ٍمس فٟ جٌطى٠ٌد عٍٝ ئْطكىجظ ِٛلف ِع١ٓ،

وٌٚج  ِع١ٕح َٛ جٌّىٌخ ذاعطحء جٌّطىٌخ غُ ٠م جٌّٕظّحش ٔط١ؿس ٌٍعاللحش جٌطٕظ١ّ١س  ٚ جإلوج٠ٌس  ٚ جإلٔٓح١ٔس،

٠ٚطٍد ِٕٗ ضّػ١ً يٌه جٌىٌٚ ٚجضهحي وً جٌمٍجٌجش جٌّطعٍمس ذٗ ٚفٟ جٌٛلص ٔفٓٗ ، فٟ جٌّٗىٍس جٌّطٍٚقس

ٍْ وٌٚج  آنٍ ضططٍد جٌّٗىٍس ٚؾٛوٖ وأْ ٠ّػً جٌّطىٌخ جالٚي وٌٚ جٌٍّٗف جًٌٞ ٞر١  ٠عطٟ ٌّطىٌخ غح

ِٚٓ نالي  ف١ّح ٠مَٛ جٌّطىٌخ جٌػحٟٔ ذىٌٚ جٌّٛظف، ٗ ج١ٌِٟٛ،٠طرك ضع١ٍّحش جإلوجٌز فٟ عٍّ ِٛظفح ال

ٍك ع١ٍٙح جٌّىٌخ ٚجٌّطىٌذْٛ  . جٌٕمحٔ ضرٍَ ٍْٛو١حش ٚجضؿح٘حش ِطعىوز ٠ُعِّ

ٚضعطّاى ٘اًٖ جٌط٠ٍماس عٍاٝ جْاطهىجَ ِٛلاف ضاى٠ٌرٟ  (:Managerial Games) اإلكاهَدخانًجبهَدبد  -ط

٠ٚماَٛ واً ِطاىٌخ ذاىٌٚ ِعا١ٓ فاٟ  ٠عّاً ف١ٙاح جٌّطاىٌذْٛ،٠ٗحذٗ ئٌٝ قى ذع١ى ِٛجلف جٌعًّ جٌطر١ع١س جٌطٟ 

ضهطاحٌ  يٌه جٌّٛلف وأْ ٠ٕمُٓ جٌّٗطٍوْٛ ذحٌىٌٚز ئٌٝ ِؿّٛعط١ٓ ِطٕحفٓط١ٓ ٠ّػاً واً ِّٕٙاح لٓاّح ِع١ٕاح،

وً ِؿّٛعس ِى٠ٍج  ٌٙح ٠ّػً ِى٠ٍ جٌمُٓ وّح ضكىو ٍِجوُ ذم١س جألعٟحء ٚضكىو جٌّؿّٛعطحْ جٌّٗىٍس جٌٍّجو 

فٓااحْ ذىٌجْااس ٚضك١ٍااً جٌّٛٞااٛعحش جٌّطٍٚقااس فااٟ ٚااٌٛز ٔمااحٔ ِفطااٛـ ٚقااٛجٌ ٚؾااىي ِٕحلٗااطٙح غااُ ضطٕح

ٚذعى جالٔطٙحء ِٓ جٌّٗىٍس ٠مَٛ جٌّاىٌخ ذٕماى ٚضك١ٍاً ٌىاً ِاح ، ًٌٞ ٠إوٞ ئٌٝ ئضهحي لٍجٌجش ِع١ٕسذحٌٗىً ج

 ؾٍٜ فٟ جٌّرحٌجز ذّح فٟ يٌه وفح٠س ٚفحع١ٍس جٌمٍجٌجش جٌطٟ  ٚىٌضٙح وً ِؿّٛعس ٌطكى٠ى ِٓ واحْ ٚاحقد

 . جألوجء جألفًٟ

   ضٓااااطهىَ ٘ااااًٖ جٌط٠ٍمااااس جٌْٛااااحتً جٌٓااااّع١س  : (Audio-Visualانىٍددددبئم انَددددًؼُخ وانجظددددوَخ ) -ػ

ٍماس ٚواًٌه جٌْٛاحتً جٌطم١ٍى٠اس ِػاً جٌٓارٌٛز ٚجألفاالَ جٌّغ ٚجٌر٠ٍٛس جٌكى٠ػس ِػً جٌفى٠ٛ ٚجٌىٚجتٍ جٌطٍف١ٔٛ٠ُس

 ٚغ١ٍ٘ح. عٍٜ جٌٍٗجتف.. ٚآالش

ٍٛخ جٌطااى٠ٌرٟ عٕااى ئْااطهىجِٗ ؾٕرااح ئٌااٝ ؾٕااد ِااع ٠ااٍق جٌطااى٠ٌد جألُنااٍٜ ٠ٚطأوااى ٔؿااحـ ٘ااًج جالْاا      

 وحٌّكحٍٞجش ٚجٌٕىٚجش ٚغ١ٍ٘ح.
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 (:Evaluation Trainingتقوٌم التدرٌب )  سادسا: 

البد لها من تقوٌمه ومتابعته لتحدٌد  التدرٌب كؤي وحٌرة من الوحائؾ األُخرى  دارة الموارد البشرٌة،    

ٌومن حدوث الاتعلمُّ لادى  ن وجود المالك التدرٌبً أو مجموعة من المحاورات الذلك أل مدى فاعلٌته،

با  تمتاد  تنحصر فً تحدٌد من ٌحتا  إلاى التادرٌب ونوعاه، وعلٌه إن مسإولٌة هذُ ا دارة ال المتدرب،

 .لبٌتها بواسطة البرنامج التدرٌبًتد تمت ت بؤسالٌب علمٌة أن هذُ االحتٌاجاتلتثبت 

 :بالتدرٌتعرٌف تقوٌم  -

ومادى نجاحاه فاً تحقٌاق  أ جراءات التً تستخدمها ا دارة من أجا  تٌااس كراٌاة البرناامج التادرٌبً،   

وتٌااس كراٌاة المادربٌن الاذٌن  ودرجة التؽٌٌر الذي أحدثه التادرٌب فاٌهم، وتٌاس كراٌة المتدربٌن، أهدافه،

 تاموا بتنرٌذ برنامج التدرٌب .

 أسباب عدٌدة للقٌام بعملٌة التقوٌم من أبرزها ماٌلً:  هناك :أسباب تقوٌم التدرٌب - 

 التؤكد من أن البرنامج التدرٌبً ٌعم  وفقاً لألهداؾ الموووعة له . -  

 معرفة مدى تلبٌة البرنامج لالحتٌاجات السلوكٌة للمشاركٌن فٌه . - خ

 معرفة مدى تلبٌة البرنامج لالحتٌاجات المادٌة لبٌئة العم  . -ت    

تمثٌ   )محاورات،لٌة ومالئمة أسالٌب التدرٌب وموادُ المعتمدة والمستخدمة تحدٌد مدى فاع - ش

 .وسائ  سمعٌة وبصرٌة..... وؼٌر ذلك( الدور،

 :ٌم مدى فاعلٌة البرنامج التدرٌبًمعاٌٌر تقو - 

 هناك عدة معاٌٌر ٌمكن لإلدارة استخدامها فً تقوٌم مدى فاعلٌة البرنامج التدرٌبً ومن أهمها:    

وٌمكان تٌااس ذلاك بواساطة اساتمارة  وٌقصد به مدى رواهم عن البرنامج، د أفعال المتدربٌن :وأ. رد

وأي الجوانااب  مثا  مادى شاعور المتادرب با فاادة مان البرناامج، استقصااء تحتاوي علاى أسائلة عدٌادة،

إال  سه،ومٌزة هذا المعٌار سهولة تٌا ،ٌعتبرها أكثر فائدة من ؼٌرها وأٌها أكثر صعوبة أو سهولة وهكذا

أن صدق البٌاناات التاً ٌوفرهاا ٌعتماد علاى تصاور المشااركٌن وإدراكهام ليثاار التاً تركهاا البرناامج 

 التدرٌبً فٌهم ولٌس على ايثار الرعلٌة لذلك البرنامج فً معلوماتهم ومهاراتهم فً العم  .

تعلمهاا أو أدركهاا  وهاً المباادئ والحقاائق والطارق واألساالٌب التاً التعلم الذي أكتسبه المتةدرب :ب.

ورؼاام أن هااذا ، وٌمكاان تٌاسااها بواسااطة االختبااارات الموحااؾ نتٌجااة اشااتراكه فااً البرنااامج التاادرٌبً،

المعٌار أكثر موووعٌة ودتة من المعٌار السابق ألناه ٌقاٌس التؽٌار المباشار الاذي أحدثاه التادرٌب لادى 

 المتدرب لكنه ٌقٌس ما فً ذاكرة الررد ولٌس سلوكه فً العم  .

اار الحاصا  فااً ساالوك الموحااؾ فااً العماا  نتٌجااة  سةلوك المتةةدرب فةةً العمةةل: .ج ٌُّ أي تٌاااس ماادى التؽ

كاؤن تالحاح ا دارة أو المشارؾ  اشتراكه بالبرنامج التدرٌبً مقارنة مع سلوكه تب  اشتراكه بالبرنامج،

 . األخطاء التً ٌرتكبها المتدرب أو ؼٌاباته أو عالتاته مع زمالئه ورإسائه..... وهكذا

كؤن تالحاح الُكلاؾ  أي تقاس آثار التدرٌب وفوائدُ فً المنحمة كك ، النتائج على مستوى المنظمة :د.

شاكاوى الزباائن.... وؼٌار  معاد  دوران العما ، المبٌعاات والربحٌاة، مستوى الجودة، أو كمٌة ا نتا ،
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ٌة على ماا ٌمكان أن ٌحققاه لكنه ٌوع أعباء ؼٌر واتع ذلك وهو ٌمث  االختبار النهائً لراعلٌة التدرٌب،

نحااراً لتاادخ  العواماا  الخارجٌااة العدٌاادة التااً تااد ٌرشاا  كاا  ماان المتاادرب وإدارة  أي برنااامج تاادرٌبً،

 التدرٌب من التحكم فٌها .

 

 

أووح الرص  مرهوم ك  من التدرٌب والتطوٌر وتطرق إلى أهمٌة التادرٌب وطرتاه ساواء فاً موتاع     

ؾ مر هوم تقوٌم التدرٌب وأسباب القٌاام باه والمعااٌٌر التاً ٌمكان اساتخدامها مان العم  أم خارجه كما َعرَّ

تٌااس  ردود أفعاا  المتادربٌن، لبرناامج التادرٌبً وفاعلٌتاه كقٌااستب  إدارة المنحماة لقٌااس مادى كراٌاة ا

 .وتٌاس النتائج على مستوى المنحمة تٌاس سلوك المتدرب، التعلم،
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 ٠أضٟ :: عٍف وً ِّح  1ِ

 ) جٌطى٠ٌد ، ضم٠ُٛ جٌطى٠ٌد (         

 : ذ١ٓ جٌفٍق ذ١ٓ ِفَٙٛ وً ِٓ جٌطى٠ٌد ٚجٌطط٠ٍٛ .2ِ

        ِفًٛ. يوٍ٘ح ذٗىً  : ضطٟف  ١ّ٘س جٌطى٠ٌد ٚفٛجتىٖ ذحٌٕٓرس ٌٍّٕظّحش ِٓ عىز ؾٛجٔد.3ِ

عاىو٘ح  ِٛلاع جٌعّاً؟: ِح ٟ٘  ُ٘ جٌطٍق جٌّعطّىز ِٓ لرً ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌرٗا٠ٍس ٌطاى٠ٌد جألفاٍجو فاٟ 4ِ

 ٚجٍٖـ ٚجقىز ِٕٙح فم١ .

ٛلاع جٌعّاً، ِ : ف١ّح ٠ٍٟ ذعٝ جٌطٍق جٌطٟ ضطرعٙح ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فـــٟ ضاى٠ٌد جألفاٍجو ناحٌؼ 5ِ

 ضٛجفٍش   ٠ٍمس ِٕٙح ٚع١ٛذٙح ِع جألِػٍس ئْٚٞف ذا٠ؿحَ ِّْٟٛ ُِٚج٠ح وً ٠

 ، ضّػ١ً جٌىٌٚ() جٌّكحٍٞجش، وٌجْس جٌكحٌس     

 ٟ٘ جألْرحخ جٌىجع١س ئٌٝ ضم٠ُٛ ذٍٔحِؽ جٌطى٠ٌد ؟ : ِح6ِ

ض١ٞٛف ِٛؾُ ألُْاّ واً ِع١احٌ : ٕ٘حن  ٌذعس ِعح١٠ٍ ٖحتعس ٌطم٠ُٛ فحع١ٍس ذٍجِؽ جٌطى٠ٌد.جيوٍ٘ح ِع 7ِ

 ِٕٙح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانً عشر أسئلة الفصل 
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 انضبنش ػشو انفظم 

 كوافغ انؼبيهٍُ 

Employees’ Motivations 

 

 

 

 

 

 أهداف الفصل 

          صا  واساتٌعاب مواامٌنه الركرٌاة أن ٌكاون   ، بعاد دراساته لهاذا الرالطالابما  أن مان المإ 

 :باستطاعته

 رهوم ك  من دوافع العم  وحوافزُتووٌح م. 

  العاملٌن وسب  أشبا  تلك الدوافعاستعراض النحرٌات التً تناولت بالبحث دوافع. 

  المنحمة للعاملٌن فٌهاتبٌان أهم أنوا  الحوافز التً ٌمكن أن تقدمها. 

 طتها أدارة نحام للحوافز براعلٌةتً ٌمكن  دارة الموارد البشرٌة بوساتحدٌد المبادئ ال. 

 

 

تد أنجزت نشاطاتها الخاصة بتحلٌ  وتوصٌؾ الوحائؾ وتخطٌط  إذا كانت إدارة الموارد البشرٌة،    

أمام فانه الٌزا  أمامها و الموارد البشرٌة واختٌار األفراد المناسبٌن وتعٌٌنهم بؤسالٌب علمٌة وموووعٌة.

إدارات المنحمة عموما مسإولٌة االحتراح بالعاملٌن متحرزٌن وراؼبٌن بالعم  وجعلهم ٌإدون المهام 

 والواجبات المكلرٌن بها بوتائر عالٌة.

ومـــااااااااـن الواوااااااااح إن هاتٌـااااااااـن المسإولٌتٌـااااااااـن مرتبطتٌـااااااااـن بشااااااااك  مباشااااااااـر بالدوافـااااااااـع     

فاان المادٌرٌن علاى اخاتالؾ مساتوٌاتهم ووحاائرهم  لذا( (Motivations and Incentivesالحوافـــــزو

بحاجة ماسة إلى إطار نحري وعملً ٌستطٌعون بوساطته ترهم سلوكٌات العاملٌن من خال  فهم حاجاتهم 

حمااس والعم  علاى إشاباعها وتحقٌقهاا باألسالوب الاذي ٌحارك تادراتهم وٌحرازهم للمشااركة ب ورؼباتهم،

  .عا  فً تحقٌق أهداؾ المنحمة

 :( sationMotiv) الدوافع أوال:

 :مفهوم الدافعٌة وخصائصها -1

ٌمث  ترسٌر الدافعٌة عند العاملٌن أكبر تحاد لاإلدارة ألن ماا ٌثٌار أحاد العااملٌن فاً وتات معاٌن وتحات    

ٌمكاان القااو   ٌكرااً  ثااارة عاماا  آخاار فااً الوتاات نرسااه والحااروؾ ذاتهااا ولااذلك ال تااد ال حااروؾ معٌنااة،

ٌمكان تٌااس  توجٌه جمٌع العااملٌن ومماا ٌزٌاد األمار صاعوبة إن الدافعٌاة البوجود طرٌقة واحدة تصلح ل

و مالححااة أثرهااا فااً ساالوك وكاا  مااا ٌمكاان فعلااه هاا أثرهااا بطرٌقااة مباشاارة بساابب صااعوبة مالححتهااا،

 .العاملٌن

 تمهٌد 
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)هً دراسة للحاجات ا نسانٌة مان حٌاث نشاوئها واتجاههاا ودورهاا لذا إن دراسة الدوافع فً جوهرها   

 .ا(وآثاره

ؾ الدافع بشك  عام بؤنه: حالة داخلٌة جسمٌة أو نرسٌة تثٌار السالوك فاً حاروؾ معٌناة وتواصاله     ٌُعرَّ

رؾ أٌوا بؤنه: حالة داخلٌة لدى الررد ُتولِّد عندُ الطاتة والحركاة وتوجاه  ٌُعَّ حتى تنتهً إلى ؼاٌة معٌنة.و

 سلوكه نحو الهدؾ .

علااى إن مااا ٌهاام هنااا هـااـو تعرٌااؾ  قااً جمٌعهااا فــااـً المعنااى،وهناااك تعااارٌؾ أُخــااـرى كثٌاارة تلت        

ٌالحح إن  وعند األخذ بالمرهوم العملً لدوافع العم ،، أي الرؼبة بالعم  واالستمرار فٌه، )دوافع العم (

    :دراستها وتحلٌلها ٌستند إلى عاملٌن هما

اان المنحمااة ماان ترؼٌااب   - أ فااراد األكراااء واختٌااار األٌتمثاا  فااً الوسااائ  العلمٌااة والرنٌااة التااً تمكِّ

 .لاللتحاق بالمنحمة

هو الحوافز المادٌة والمعنوٌة التً تستطٌع ا دارة تطبٌقها لإلبقاء علاى العااملٌن فٌهاا   وكساب   - ة

 .حقٌق أهداؾ المنحمة بكراٌة عالٌةوالئهم وترؼٌبهم بت

تلك الدوافع فاً سالوكهم أو  ولكً تدرك دوافع العاملٌن بشك  جٌد البد من ترهم الطرٌقة التً تإثر فٌها  

وخالصة القو  أن هناك عالتة وثٌقة باٌن دوافاع العااملٌن وباٌن  )بالعملٌة الدافعٌة عند العاملٌن(مانسمٌه 

 فالدوافع هً التً تدفعهم إلى سلوك معٌن ٌتجسد بنشاط أو أداء عما  معاٌن، إشبا  حاجاتهم أو رؼباتهم.

 (17)ؼباتهم وأهدافهم وكما مووح فً المخطط ايتً : شك  األمر الذي ٌإدي إلى إشبا  حاجاتهم أو ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغذية عكسية

 

 

 المنظمة في العاملين لألفراد األساسية الدافعية العملية يوض ( 17) شكل               

 

 الررد وكسل

 (نشاط)

  ا فراد دوافع       

 (ورؼبات حاجات)     

 الهدؾ                

 ( والرؼبات الحاجات إشبا )   
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"فقااد ٌالحااح أن أحااد المااوحرٌن وبامكاننااا إعطاااء مثااا  ٌووااح عملٌااة الدافعٌااة للموحااؾ فااً المنحمااة:   

لكً ٌصبح رئٌسا للقسم الاذي ٌعما  فٌاه حالٌاا )حاجاة( ولاذلك ناراُ ٌعما  بهماة  ٌطر علٌه رؼبة توٌة،تس

ونشاااط عااالٌٌن )نشاااط( رؼبااة منااه فااً جااذب انتباااُ االدارة بهاادؾ ترشااٌحه لرئاسااة القساام )الهاادؾ( فاااذا 

ذ القاارارات شااراكه فااً عملٌااة اتخاااإعااززت ا دارة هااذا الساالوك عاان طرٌااق المكافااؤة وزٌااادة الراتااب أو 

فااان ذلااك بمثاباة )تؽذٌااة عكسااٌة( أو واوء أخواار لاه بااؤن تصاارفه مقباو  ماان تباا   المهماة داخاا  القسام،

ؼٌر أن عملٌة الدافعٌة لٌست بهذُ البساطة فً واتع الحٌاة فلك  إنسان حاجات ورؼبات متعاددة  .ا دارة"

ٌشابعون حاجااتهم بطارق مختلراة كماا ٌالحاح أن األفاراد  وتد تتوارب ببعواها أحٌاناا. تتؽٌر باستمرار،

ب  هناك عوام  بٌئٌة أُخارى تساهم فاً ذلاك  ٌتحدد بدوافعهم الذاتٌة فقط، وأن سلوكهم  شبا  حاجاتهم ال

ومن هنا أن رأٌنا موحراا  األمر الذي ٌصعب أو ٌعقِّد من إمكانٌة الوتوؾ على دوافعهم الحقٌقٌة. السلوك،

أناه ٌحاب ذلاك العما  كثٌاراً أو أناه ٌساعى لٌكاون رئٌساا للقسام  فلاٌس شارطاً  ٌبذ  جهداً متمٌزاً فً عمله،

أو رؼبته  ب  تد تكون وراء ذلك أسباب أُخرى كرؼبته فً الهروب من مشاك  عائلٌة، ، )المثا  السابق(

ولكاً ٌتارك مكاان العما  تبا  نهاٌاة  فً إنجاز العم  تب  الموعد المحدد لكً ٌحص  علاى مكافاؤة نقدٌاة.

إذ بالمالححة  ٌعنً أننا عاجزون عن دراسة دوافع العاملٌن تماما، على إن ذلك ال هكذا.الدوام الرسمً و

التنبإ بدوافعه وسلوكه المباشرة والدراسة العلمٌة لسلوك الررد فً موتؾ معٌن أو مجموعة مواتؾ ٌمكن 

 .المستقبلً

 : (Motivation Theories) نظرٌات الدوافع -2 

اسات حو  دوافع العاملٌن إلى ورورة فهم العملٌات والترااعالت الداخلٌاة تشٌر أؼلب األبحاث والدر    

 :التً تؤخذ اتجاهٌن حرٌات الدوافع،لألفراد من خال  ن

أي العواما  الماإثرة فاً السالوك  ،(Motivation content): ٌركز على محتوى الادافع االتجاُ األو 

 .انت هذُ العوام  ذاتٌة أم خارجٌةسواء أك

أي أنهاا تحااو  تحدٌاد المتؽٌارات  ،(Motivation Process): ٌركاز علاى عملٌاة الادافع ثاانًاالتجااُ ال

 .ة التً ترسر السلوك وتووحهلرئٌسا

 :(Content)نظرٌات المحتوى  - أ

د نحرٌة  رٌات من أهم نح وماكٌالند لالنجاز، وهوزبر ، للحاجات إلى جانب نحرٌات الدلرر، )ماسلو(ُتعَّ

 .كؤنموذ  لهذا النو  من النحرٌات )ماسلو(ٌح موجز لنحرٌة وفٌما ٌلً توو، المحتوى

 :(Maslow's Theory) نظرٌة ماسلو

ر ماسلو نحرٌته فً ُسلَّم الحاجات فاً بداٌاة    إذ ٌوواح باؤن هنااك خماس مجموعاات مان  ،(1935)طوَّ

الرساٌولوجٌة  التً ساماها بالحاجاات )األساسٌة(الحاجات لدى األفراد تتدر  تصاعدٌا من الحاجات الدنٌا 

وبعدها حاجات  ثم الحاجات االجتماعٌة، الى الحاجات المتعلقة باألمان، النوم...وؼٌرُ( ،العطش، )الجو 

ٌووااح ُساالَّم ماساالو  (18)والشااك  التااالً  )التطااور والنمااو(وفااً القمااة الحاجااة لتؤكٌااد الااذات  التقاادٌر،

 .للحاجات
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 ( سلم ماسلو للحاجات18شكل )                                              

أن الادوافع المحركاة للسالوك ا نساانً مصادرها الحاجاات و الفتراض األساساً لهاذُ النحرٌاة هاإن ا    

وعلاى أسااس هاذا االفتاراض تساتطٌع ا دارة ترساٌر دوافاع السالوك لألفاراد العااملٌن مان  ؼٌار المشابعة،

با  وحتاى فاً إٌجااد ماا ٌحراز رباط السالوك  كهم المساتقبلً،ومن ناحٌاة أُخارى ٌمكنهاا توتاع سالو ناحٌة،

المرؼااوب ماان تبلهااا بااؤنوا  ا شاابا  الممكاان أن تحققااه لحاجاااتهم ا نسااانٌة ماان خااال  اسااتجابتها لتلااك 

 .(19)الحاجات باألسالٌب المبٌنة بالشك  ايتً 

 التحفيزية الوسائل   الحاجة نوع

 الفسيولوجية
 او 

 االساسية

 واألجور والرواتب الدفع أنظمة -
 (إفطار،غداء) والطعا  التغذية برامج -
 اإلسكان وصدما  برامج -

 العينية والمزايا الفوائد صطط - أالمان
 التقاةدية الرواتب -
 باألطفال العناية برامج -
 ةالصحي البرامج -

 االستراحة فترا  - االجتماةية
 الرياضية الفرق -
 العائلية ألسفرا  -
 العمل فرق -

 أالستقاللية - والتقدير االحترا 
 المسلولية -
 للموقع كرمز الدفع -
 وتأثيثه المكتب نوةية -

 (العلمية المهارا ) المتحدية الوظيفة - الذا  تحقيق
 القيادية المواقع -
 واالستقاللية الصالحيا  -

 

          ماسلو سلم يف المحددة للحاجات المنظمة استجابة أساليب( 19) شكل                     
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 :Process Theories))نظرٌات العملٌة  -ة

د نحرٌة العدالة يدمز،   ونحرٌة التوتع لرروم من أبرز النحرٌات فً هذا المجاا  وفٌماا ٌلاً توواٌح  ُتعَّ

 :لعدالةموجز لنحرٌة ا

 :(Adam's Theoryنظرٌة العدالة آلدمز )ج ـ 

وٌمٌا   الررد وشعورُ بعدالة المقاب  الذي ٌتسلمه كحاافز لاألداء،تووح هذُ النحرٌة العالتة بٌن أداء     

فااذا  الررد إلى مقارنة أدائه بؤداء ؼٌرُ من الازمالء والحاافز الاذي ٌتسالمه ماع الحاافز الاذي هام ٌتسالموُ،

والعكاس  وجد أن هناك عدالة فً منح الحوافز سٌرترع مساتوى روااُ عان العما  وتازداد دافعٌتاه نحاوُ،

أو  إذ سٌتبنى سلوكٌات معٌنة منها تقلٌ  الجهود المبذولة من تبله، ٌشعر بالؽبن وبعدم العدالة،عادة عندما 

التررٌط فً نوعٌة المنتج الذي ٌنتجه أو االنساحاب مان المنحماة إلاى مكاان عما  آخار ٌحقاق لاه الشاعور 

 بالعدالة والروا.

رواتااااب واألجااااور والحااااوافز إن نحرٌاااة العدالااااة توجااااه ا دارة بواااارورة ووااااع أنحماااة عادلااااة لل    

ٌر مان ولتحقٌاق ذلاك الباد للماد والتعوٌوات األُخرى لتحقٌق وتائر عالٌة مان الادوافع ومساتوٌات األداء،

 :ا جابة عن األسئلة ايتٌة

 ؟و مدخالت ك  فردما هً مساهمات أ -

 ؟مستوى تعلٌم الررد وخبرته وجهودُما هو  -

 ؟ته لهذُ الروائدها الررد وتروٌالما هً الروائد التً حص  علٌ -

 ؟                         هو مستوى التعقٌد فً عم  ك  فرد ما -

 ؟المخرجات المتحققة الى المدخالت ما هً نسبة -

 (: Work Incentivesحوافز العمل ) ثانٌا: 

  :مفهوم حوافز العمل -1 

 :إن أحد األسئلة المهمة التً ٌجب إثارتها هو

نشاٌطهم وزٌاادة دافعٌاتهم للعما  وتحساٌن إنتااجٌتهم فاً المنحماة؟ وتبا  كٌؾ ٌمكن تحرٌاز العااملٌن وت   

: مجموعة العوام  أو القوى التً الذي ٌعنً ا جابة عن هذا السإا  البد من تووٌح مرهوم حافز العم ،

تثٌر دوافع الررد العام  وتحركه نحو ممارسة سلوك معٌن أو هو الوسٌلة التً تستطٌع ا دارة بوساطتها 

 .ٌن على أداء واجباتهم بصورة أفو لعاملحث ا

وعلى الرؼم من الصلة الوثٌقة بٌن الحافز والدافع على اعتبار أن األو  ٌحرك وٌنشط الثانً وٌوجهاه    

إال أنه مع ذلك تختلؾ   للحصو  على السلوك المطلوب من تب  العاملٌن مقاب  إشبا  حاجاتهم األساسٌة،

بعة مان داخا  ناٌؤتً: دوافع العم  هً القوى ال تً تحدثنا عنها سابقا بماحوافز العم  عن دوافع العم  ال

بٌنما حوافز العم  هً القوى أو العوام  المحركة الموجودة فً البٌئة  وتثٌر فٌه الرؼبة فً العم . الررد،

أي أنهااا كاا  األدوات والخطااط  التااً تحثااه علااى تحسااٌن مسااتوى أدائااه فااً المنحمااة، المحٌطااة بااالررد،

 .ملٌن على أداء عم  محدد بشك  جٌدوسائ  التً تهٌئها ا دارة لحث العاوال
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 :أنواع حوافز العمل -2 

م بعض الباحثٌن الحوافز      طورة إلى العاملٌن فٌها كما التً ٌمكن أن تقدمها المنحمات المت )العوائد(ٌقسِّ

 :ٌؤتً

 :حوافز مادٌة : وتقسم بدورها الى  - أ

المكافاآت  المشاركة فاً األربااو، توزٌع أسهم على العاملٌن، الراتب،حوافز نقدٌة مث  زٌادة فً  -

 .للٌلٌة والعم  ا وافً.... وؼٌرُمخصصات عن المناوبات ا الخاصة فً المناسبات،

ساكن  تخصاٌص ساٌارة للتنقا ، مزاٌا وفوائد إوافٌة مث  التؤمٌن الصاحً والتاؤمٌن علاى الحٌااة، -

 رجٌاة مدفوعاة األجر،عواوٌة ناوادي اجتماعٌاة،رحاالت خا إجاازات طوٌلاة براتاب، مجانً،

 الحقوق التقاعدٌة... وؼٌرها.  نحام االدخار ومساعدات التعلٌم لألبناء،

واارورٌة داخاا  تااوفٌر الخاادمات ال تخصااٌص سااكرتارٌة، رمااوز المكتااب مثاا  موتااع المكتااب، -

 .المكتب.... وؼٌر ذلك

توجٌااه الاادعوات لحوااور  مثاا  توجٌااه كتااب الشااكر والتقاادٌر، :ماعٌةةة ومعنوٌةةةتحةةوافز أج - خ

ن باااااالمجالت تزوٌاااااد العااااااملٌ طلاااااب اتتراحاااااات مااااان العااااااملٌن، الماااااإتمرات والحراااااالت،

 .والجرائد....وؼٌر ذلك

 نقا  الموحاؾ إلاى وحٌراة مث  إحساس الموحؾ بقٌمة االنجااز، :حوافز تنبع من العمل نفسه - ش

 .التدوٌر بٌن الوحائؾ... وؼٌرُ بر،ذات مسإولٌات أك

ون فردٌة مث  تقدٌم مكافؤة ألفو  موحؾ أو تكون جماعٌة كمانح جاائزة ألفوا  إدارة والحوافز تد تك  

تكاون سالبٌة كخصاام نسابة ماان  كماا أنهااا تاد تكااون حاوافز إٌجابٌاة مثاا  المكافاآت والتقاادٌرات أو أو تسام،

افز السلبٌة فؤنها تحتا  أٌوا للحو والمنحمة مثلما تحتا  للحوافز االٌجابٌة لدفع العاملٌن لإلنتا ،، الراتب

 لردعهم أو تحرٌزهم على عدم تكرار األخطاء والسلوك ؼٌر المرؼوب فٌه.

 :فاعلٌة نظام الحوافز -3 

فما تراُ ا دارة  إن ووع نحام للحوافز بشك  فّعا  وإدارته لٌس باألمر الهٌن أو الٌسٌر ألسباب عدة،    

ن كمٌاة أو مقادار الحاافز الاذي تناوي ا دارة كماا إ قادم لاه الحاافز.ٌزاً تاد الٌكاون كاذلك بالنسابة لمان حاف

 والوتات الاذي تاراُ هاً مناساباً لتقادٌم الحاافز تاد ال تقدٌمه تد تراُ كثٌراً بٌنما ٌراُ الطرؾ المقاب  تلاٌالً،

 ٌناسب من ترؼب بتكرٌمه...وهكذا.

س ٌحتاا  مما تقدم ٌخلص القو  الى إن ووع نحام لحوافز العم  وإدارته فً المنحمة مووو  حسا    

وهااذا ٌتطلااب ماان إدارة ، لٌحقااق األهااداؾ التااً ووااع ماان أجلهاااالااى درجااة عالٌااة ماان الحاادس والمهااارة 

وأهم هذُ المبادئ  الموارد البشرٌة األخذ ببعض المبادئ األساسٌة لكً تنجح فً إدارتها للحوافز براعلٌة،

 ما ٌؤتً :

موارد البشرٌة كاالستقطاب واالختٌار أن تتكام  سٌاسة الحوافز مع السٌاسات األُخرى  دارة ال  -  

 والتعٌٌن والتدرٌب وتقوٌم األداء وؼٌرها .
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 جهة نحرهم .والتعرؾ بشك  جٌد على دوافع العاملٌن وتحدٌد أولوٌاتها من   - خ

 اختٌار نو  الحوافز التً تتوافق مع دوافع العاملٌن .  - ش

علاى أن ترتكاز علاى  العااملٌن،تحدٌد المعااٌٌر والشاروط التاً ٌادفع فٌهاا الحاافز وإعالنهاا باٌن   - ظ

 أُسس ومستوٌات واوحة ومناسبة لكسب ثقة العاملٌن .

 .سرعة تقدٌم الحافز حا  استحقاته مراعاة  - ؼ

 مراعاة العدالة فً تطبٌق نحام الحوافز واالبتعاد عن التحٌز والمحاباة واالعتبارات الشخصٌة.  -ـ 

ااار حاجاااات العااااملٌن ودوامتابعاااة نحاااام الحاااوافز ووااامان اساااتمرارُ وتعدٌلاااه تبعاااا لتؽ  - ل فعهااام ٌُّ

 .والتطورات الحاصلة فً العم 
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اشتم  هذا الرص  على تووٌح لمرهوم الدافعٌة وخصائصها باعتبارها المحرك الرئٌس لسلوك األفراد     

لادافع وناتش بعض نحرٌات الدوافع التً تؤخذ اتجاهٌن األو  ٌركز علاى محتاوى ا العاملٌن فً المنحمة،

)أي المتؽٌارات والثانً ٌركز على عملٌاة الادافع  )أي العوام  الذاتٌة او الخارجٌة التً تإثر فً السلوك(

 .الرئٌسة التً ترسر السلوك وتووحه(

نابعاة مان العما   اجتماعٌاة، )مادٌاة،كما تومن الرص  تووٌحا لمرهوم حوافز العما  وباٌن أنواعهاا     

 .األساسٌة لووع نحام فعا  للحوافز،وحدد المبادئ سلبٌة( ابٌة،جماعٌة(، )إٌج نرسه(، )فردٌة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة
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 .ثم بٌن الررق بٌنهما حوافز العم ،و : ووح مرهوم ك  من دوافع،1س

ولماااذا تحتااا  المنحمااة إلااى كااال النااوعٌن  : أن هناااك حااوافز اٌجابٌااة وأُخاارى ساالبٌة؟: لماااذا ٌقااا 2س

 المذكورٌن من الحوافز؟

 .ارة منها فً ترسٌر سلوك العاملٌنأشرو مومون نحرٌة ماسلو للحاجات مبٌنا كٌرٌة استرادة ا د :3س

 .؟ عددها مع شرو موجز لك  منهاٌن:الى كم تسم ٌمكن تقسٌم الحوافز التً ٌمكن تقدٌمها للعامل 4س

م لحاوافز العما  : ماهً أهم المبادئ التً ٌجب على إدارة الموارد البشرٌة األخذ بها عند وواع نحاا5س

 ؟وٌحقق األهداؾ التً ووع من أجلهالٌكون فعاال  وإدارته فً المنحمة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػشو انضبنشأٍئهخ انفظم 
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 أهلاف انفظم 

 :راً على، ٌصبح تادسته لهذا الرص  واستٌعاب موامٌنهبعد درا طالبمن المإم  أن ال

 ،األجور ووع هٌك  نحامواألُسس والعوام  التً ٌجب مراعاتها عند  تبٌان مرهوم األجر وأهمٌته. 

 لتقااوٌم لكاا  ماان المنحمااة تووااٌح مرهااوم تقااوٌم الوحااائؾ واسااتعراض المزاٌااا التااً ٌحققهااا هااذا ا

 .والعاملٌن

 للعااملٌن فاً المنحماات  تطبٌق أهم الطرق التً ٌمكن إتباعها فً حساب الرواتب واألجاور ودفعهاا

  .الخاصة

 

 

أهم العناصر التً تجذب االفراد للعما  فاً منحماة دون  تمث  أجور ورواتب العاملٌن داخ  المنحمة     

إوااافة الااى وتتوااح أهمٌااة االجااور والرواتااب  تمثاا  عاماا  إسااتقطاب مهاام للراارد العاماا ،ؼٌرهااا حٌااث 

المكافؤت التً ٌحص  علٌها الررد كونها تاوة شارائٌة أساساٌة لالفاراد ومان خاال  هاذا الرصا  ساوؾ ٌاتم 

 لرواتب للررد التطرق الى تناو  مووو  االجور وا

 :مفهوم األجر أو الراتب أوال: 

المالٌة التً  تدفع بمرهومه الواسع ٌشم  جمٌع المدفوعات  (Wage and Salary)األجر والراتب    

 .العام . للررد العام 

إال أن االستعما  الشائع لمرهوم األجر هو أنه المبلػ النقدي الروري الذي ٌدفع للررد مقاب  ساعة     

وإنما  ٌحسب بالساعات، وأما الراتب فٌتمٌز عن األجر بكونه ٌدفع للموحؾ نحٌر تٌامه بعم  العم . 

بحٌث تستخدم الكلمة  )األجر والراتب(على أساس األسبو  أو الشهر أو السنة. وعند توحٌد المصطلحٌن 

ٌه الررد العام  "الثمن الذي ٌحص  علبشك  مترادؾ وبمعناها الواسع ٌكون با مكان تعرٌؾ األجر بؤنه 

 .نحٌر الجهد الجسمانً والعقلً الذي ٌبذله فً العم "

رؾ أٌوا بؤنه التعوٌض المادي المباشر وؼٌر المباشر الذي تحص  علٌه الموارد البشرٌة     العاملة  وٌعَّ

  اعٌاً خاللقاء ماتبذله من مجهودات عقلٌة وذهنٌة وبصرٌة فً أداء عم  تقدر انه مرٌد اتتصادٌاً واجتم

 .مدة محددة من الزمن

 .ها تترق فً مومونها الذي أووحناُوهناك تعارٌؾ أُخرى وإن اختلرت فً صٌاؼتها إال أن

 الرابع عشرالفصل 
 تب العاملٌن أجور وروا

Employees’ salary and 

wages 
 

 تمهٌد
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 :أهمٌة االجور والرواتب ثانٌا: 

أم بالنسااابة  تااإدي األجااور والرواتااب دوراً مهماااً وبااارزاً ساااواء بالنساابة للمااوارد البشاارٌة العاملااة،    

  .لمجتمع عموماتتصاد واللمنحمات خاصة أم لال

 :بالنسبة للموارد البشرٌة العاملةأهمٌة األجور والرواتب  -1 

تتوح أهمٌة األجور والرواتب فً حٌاة العاملٌن كونهاا تمثا  القاوة الشارائٌة التاً تمكانهم مان تاوفٌر     

ن وساعٌهم كما أنها ترتبط برؼبة العااملٌ ورورٌات معٌشتهم وإشبا  احتٌاجاتهم المتزاٌدة لهم ولعوائلهم.

الدائم نحو رفع مستوى كراٌة أدائهم بهدؾ زٌادة حجم تعوٌواتهم المالٌة بماا ٌساهم فاً تحساٌن مركازهم 

 ورفاهٌتهم االتتصادٌة واالجتماعٌة .

 :ألجور والرواتب بالنسبة للمنظماتأهمٌة ا -2 

ااد األجااور والرواتااب الااى جانااب تعوٌوااات العماا  األُخاارى وسااٌلة مهمااة تسااتخدمه     ا المنحمااات ُتعَّ

وإن األثاار االٌجااابً لكراٌااة هااذُ  السااتقطاب وجااذب المااوارد البشاارٌة الجٌاادة وذات الكراٌااة للعماا  فٌهااا.

التعوٌوات سوؾ ٌنعكس على درجة روا العاملٌن واهتمامهم بعملهم ورؼبتهم المستمرة بزٌادة ا نتاا  

 وتحسٌن نوعه بما ٌسهم فً نمو المنحمة وتطورها.

أن األجور والرواتب تمث  واحداً مان باٌن أهام عناصار كلاؾ ا نتاا  التاً تاإثر فاً وعلى الرؼم من    

وتإثر بدورها فً حجم المبٌعاات واألربااو التاً  تحدٌد أسعار السلع والخدمات التً تتعام  بها المنحمة،

إال أنااه ماان جهااة أُخاارى ٌمكاان لهااذُ التعوٌوااات أن تسااهم فااً خرااض معااد  الكلرااة إذا ماااجرى  تحققهااا.

 شٌدها وتوجٌهها نحو االرتقاء بمستوى كراٌة األداء وزٌادة ا نتاجٌة وا نتا  للعاملٌن وللمنحمة.تر

 :رواتب بالنسبة لالقتصاد والمجتمعأهمٌة األجور وال -3  

 مما الشك فٌه أن تباٌن مستوٌات األجور والرواتب بٌن تطا  اتتصادي معٌن وتطا  اتتصادي آخر،     

فً توزٌع توة العم  وانتقالها بٌن القطاعات على الرؼم من صعوبة العم  أو خطورته  ٌإدي دوراً بارزاُ 

وإن ارتراا  معادالت األجاور والرواتاب سٌساهم فاً  خدمٌة...وؼٌرها( زراعٌة، )صناعٌة،فً تسم منها 

عاد الاذي ٌ وٌزٌاد مان حجام إنرااتهم الكلاً علاى شاراء السالع والخادمات، زٌادة القوة الشرائٌة للماواطنٌن،

المحدد الرئٌس لمستوى ا نتا  والدخ  القومٌٌن كما أنه سٌرفع من معدالت االدخار والتراكم الرأسامالً 

 الذي ٌمث  الركٌزة األساسٌة لالستثمار وتحقٌق التنمٌة االتتصادٌة والرفاهٌة االجتماعٌة للبلد .

ٌها تكون فاً حادودها الادنٌا تحرص الدو  األكثر تقدما على ومان أجور لمواطن على هذا األساس،     

وتقلاا  ماان احتماااالت ترشااً بعااض الحااواهر االجتماعٌااة الخطٌاارة  كافٌااة لسااد احتٌاجاااتهم الواارورٌة،

 كالرشوة واالختالس واستؽال  المناصب  ؼراض ؼٌر مشروعة إلى ؼٌر ذلك .

 :األجور والرواتباألُسس والعوامل المإثرة فً تحدٌد هٌكل نظام  ثالثا: 

 اماا  األجااور والرواتااب تااؤثٌراً كبٌااراً فااً محااٌط عالتااات العماا  تااد الٌوازٌااه أي عاماا  آخاار،إن لع     

فاالرتجااا  فااً تحدٌااد معاادالت األجااور والرواتااب وعاادم كراٌتهااا أو عاادم عاادالتها تااد ٌكااون ساابباً رئٌساااً 

ت دوران وإثارة تاذمرهم وزٌاادة نساب ؼٌابااتهم وارتراا  معادال النخراض الروو المعنوٌة لدى العاملٌن،

العم  بٌنهم وتدهور ا نتاجٌة لاذا أصابح مان الواروري التركٌاز علاى اهتماام وحارص المنحماات علاى 
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اختالؾ أنواعها بووع أنحمة لألجور والرواتب لمواردها البشرٌة العاملة تكون مبنٌة على أُسس سالٌمة 

 علهام متحمساٌن دائمااتحقق العدالة فً منحها وتومن لهام حٌااة كرٌماة ومساتوى الئاق مان المعٌشاة وتج

 .ألداء مهامهم بك  كراٌة وفاعلٌة

ر والرواتاب فاً المنحماات وفٌما ٌؤتً أهم األُسس والعوام  التاً تاإثر فاً إعاداد هٌكا  نحاام األجاو    

 :المختلرة

ورورة االمتثا  للتشرٌع القائم والقوانٌن النافذة: فالعدٌد منها ٌرارض علاى أربااب العما  حادود دنٌاا  -  

 .المزاٌا الواجب تقدٌمها للعاملٌنحم الخدمات ولألجور وٌن

إجااراء مسااح شااام  لألجااور والرواتااب وفوائااد الخدمااة الممنوحااة للعاااملٌن فااً المنحمااات المماثلااة   - خ

 .ً استقطاب العاملٌن من سوق العم لتحقٌق القدرة على المنافسة ف

عم  كما لنسبٌة لك  وحٌرة أووبالقٌمة اربط مستوٌات األجور والرواتب بمستوى ا نتاجٌة للعاملٌن   - ش

 .ٌٌم الوحائؾ واألعما  فً المنحمةحددها نحام تق

االلتزام األخالتً بووع حدود لألجور والرواتب تحقق للعاملٌن حداً أدنى مقبو  من العٌش الكارٌم   - ظ

 .ا نسانٌة والنرسٌة واالجتماعٌة وتشبع حاجاتهم

علاى أن  فاً تحدٌاد معادالت األجاور والمرتباات،مراعاة االعتباارات المهنٌاة والمساارات الوحٌرٌاة   - ؼ

ذلك المخصصات والعاالوات تإسس تلك المعدالت على المستوى ا جمالً لألجر أو الراتب بما فً 

 .الممنوحة

 .زات ا بداعٌة والتمٌز فً األداءو  منح أجور تشجٌعٌة ومكافآت وحوافز لالنجا

 رتبات:تقٌٌم الوظائف لتحدٌد هٌكل االجور والم رابعا:  

 :(Jobs Evaluationمفهوم تقٌٌم الوظائف )ـ 1

تحدٌااد القٌمااة النساابٌة لكاا  وحٌرااة مقارنااة بالوحااائؾ األُخاارى الموجااودة فااً  :ٌقصااد بتقٌااٌم الوحااائؾ    

كمااا ٌعاارؾ أنااه العملٌااة التااً ٌااتم بمقتواااها مقارنااة الوحااائؾ بعوااها  المنحمااة بطرٌقااة ثابتااة ومنهجٌااة.

 .واألجر العاد  لك  وحٌرة أو عم  عتبارات من أج  تحدٌد الراتببالبعض ايخر فً ووء عدة ا

ولاٌس  فان المقصود بالتقٌٌم هنا هو دراسة الوحائؾ وووع مستوٌات مادٌة لها، وعلى هذا األساس،    

مقارنااة ببعوااها  كمااا إن عملٌااة التقٌااٌم تهاادؾ إلااى تحدٌااد تٌمااة الوحااائؾ، تحدٌااد واجباتهااا ومسااإولٌاتها.

 .ة المطلقة لك  وحٌرة أو عم  منهاتحدٌد القٌمولٌس  البعض،

 :ا التً ٌحققها للعاملٌن والمنظمةأهمٌة تقٌٌم الوظائف أو المزاٌ -2 

 :ٌة األساسٌة من تقٌٌم الوحائؾ هًإن الؽا      

الوصااو  إلااى معاادالت للرواتااب واألجااور تكااون عادلااة ومروااٌة سااواء بالنساابة  دارة المنحمااة أم     

دامت الوحائؾ داخ  المنحماة الواحادة لٌسات متسااوٌة مان حٌاث األهمٌاة ودرجاة الصاعوبة للعاملٌن فما 

. لعوائااد األخاارى الممنوحااة لشاااؼلٌهافلااٌس ماان ا نصاااؾ أٌوااا أن تتساااوى فااً األُجااور وا والمتطلبااات،
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فالررد ٌهمه الحصو  على أجار ٌتراق ماع كراٌتاه وخبرتاه ومإهالتاه وٌاوازي األجار أو الراتاب الممناوو 

ترانه الذٌن ٌزاولون عمال مماثال لعمله وبمستوى كراٌته نرسها سواء فً المنحمة التً ٌعم  فٌها أم فً أل

كمااا أن إدارة المنحمااة ٌهمهااا تحقٌااق االسااتقرار الااداخلً ورفااع الااروو المعنوٌااة  المنحمااات األُخاارى.

 .المنحمة فً زٌادة ا نتا  وتقدم وزٌادة حماسهم واندفاعهم للعم  بما ٌسهم للعاملٌن،

 :واء بالنسبة للعاملٌن أم للمنحمةوفً أدناُ أهم المزاٌا التً ٌمكن أن تحققها عملٌة تقٌٌم الوحائؾ س      

تحقٌاق مبادأ العدالااة فاً ماانح الرواتاب واألجاور ماان خاال  ماانح كا  وحٌراة أو عماا  راتاب أو أجاار   -  

 .اجب توافرها فً شاؼلٌهاٌتناسب مع أهمٌتها والمتطلبات الو

المتماثلااة داخاا   اء علااى حاااهرة عاادم المساااواة فااً األجاار أو الراتااب بااٌن الوحااائؾ واألعمااا القواا  - خ

 .المنحمة الواحدة

 تسهم فً رفع مستوى الكراٌة ا نتاجٌة للعااملٌن لشاعورهم بالرواى الاوحٌرً مماا ٌجعلهام ٌنادفعون  - ش

 .للعم  بحماسة عالٌة وإتبا  شدٌد

العم  وخطورتاه فاً بعاض الوحاائؾ واألعماا  وباٌن  تساعد على سد الثؽرة الحاصلة بٌن صعوبة  - ظ

رؼبة األفراد فً التقدم ألشؽالها أمال بالحصو  على رواتب وأجور أعلى من تلك الممنوحة ألترانهم 

 .  منها فً درجة الصعوبة والخطورةفً وحائؾ أت

حسٌن لى أمالً بتذات مستوى أع تصبح نتائج التقٌٌم بعد إعالنها حافزاً لألفراد للوصو  إلى وحائؾ،  - ؼ

 .ووعهم االتتصادي واالجتماعً

 :الطرق المتبعة فً تقٌٌم الوظائف -3 

: تناسب هذُ الطرٌقاة فاً التقٌاٌم المنحماات الصاؽٌرة (Simple Rankingرٌقة الترتٌب البسٌط )ط . أ

عتماد وهاً ت الستخدام أحادى طارق التقٌاٌم األكثار تعقٌاداً. )فنٌة أو مالٌة(التً التمتلك إمكانٌات كبٌرُ 

مع ك  عم  أو وحٌراة  ،)ولٌس مقارنة عوام  أو صرات معٌنة(على مقارنة ك  عم  أو وحٌرة كك  

أُخرى موجودة فاً المنحماة لتحدٌاد أٌهماا أكثار تٌماة وعلاى أسااس هاذُ المقارناة ٌاتم ترتٌاب األعماا  

 .تٌمة أو العكسوالوحائؾ من أعالها تٌمة الى أدناها 

ة وساارعة وتلااة كلااؾ إجرائهااا إال إن ماان عٌوبهااا التوجااد معاااٌٌر ثابتااة وتتمٌااز هااذُ الطرٌقااة بسااهول    

مما تد ٌعرض عملٌة التقٌٌم للتحٌز الشخصً من تب  القائمٌن  ومحددة ٌتم بموجبها الحكم على الوحائؾ،

 .تؤثٌراً سٌئاً فً نتائج التقٌٌم وهذا سٌإثر بها بالنسبة للوحائؾ واألعما  التً ٌشؽلونها هم ومعارفهم،

تحااااو  هاااذُ الطرٌقااة تالفاااً  القصاااور  ( :Grading methodرٌقةةة التصةةةنٌف أو الةةدرجات )ط . ب

وذلاك عان طرٌاق  الموجود فً طرٌقة الترتٌاب البساٌط فاً عادم وجاود معااٌٌر ثابتاة ومحاددة للتقٌاٌم،

إنشاء عدد مان الادرجات ووصارها وصاراً دتٌقااً ثام تاوز  الوحاائؾ الموجاودة فاً المنحماة علاى تلاك 

ٌُعطاى  خال  مقارنة وصؾ ك  وحٌرة أو عما  ماع الوصاؾ الموواو  لكا  درجاة. الدرجات من ثام 

 .الوحائؾ المندرجة تحت درجة واحدةراتبا أو أجراً متساوٌاً لمجموعة 

األمار  والمشكلة األساسٌة التً تواجهها هذُ الطرٌقة هً وارورة اساتخدام أوصااؾ عاماة للادرجات،   

 .ٌع الوحائؾ على الدرجات الموصوفةالتقٌٌم حو  كٌرٌة توزالذي تد ٌسبب خالفا بٌن القائمٌن ب
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 :لخص هذه الطرٌقة بالخطوات آالتٌة، تت(Points methodطرٌقة النقط ) . ت

، ) وحاائؾ أشارافٌة، وحاائؾ كتابٌاةماثال  تحدٌد الوحائؾ المشمولة باالتقٌٌم وتصانٌرها لرئاات متجانساة، 

 .وحائؾ فنٌة.... وؼٌرها(

علاى نتاائج تحلٌا   وذلاك باالعتمااد م المناسبة لك  فئة من فئات الوحاائؾ المحاددة،اختٌار عوام  التقٌٌ  

 .وتوصٌؾ الوحائؾ

ثم تقدٌر تٌمة ك  عام  مان العواما  علاى شاك   عادد مان  تعرٌؾ عوام  التقٌٌم المختارة بشك  دتٌق،  

 :مثال ،الوحائؾ النقاط حسب أهمٌته بالنسبة لرئات

 

 التقييم عامل

 

 النقاط عدد

 

 المئوية النسبة

 والخبرة المهارة

 المسإولٌة

 المبذو  الجهد

 العم  حروؾ

250 

100 

80 

70 

50% 

25% 

15% 

10% 

 

، وذلك بقراءة وصؾ ك  وحٌرة ومقارنته بالتعرٌؾ المعطى لك  عام  من عواما  إجراء عملٌة التقٌٌمـ 

ٌرة وتحدد متوافرة بالنسبة لك  وحثم تجمع درجات العوام  ال التقٌٌم لتقدٌر مدى توافرُ فً هذُ الوحٌرة،

 .تٌمتها على هذا األساس

 :مثال 

 أسم  

 الوظٌفة

 

عامةةةةةةةةةةةةةةةةةل  

 المهارة

 والخبرة   

عامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   

 المسإولٌة

 

عامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  

 المجهودات

العضلٌة +  

 الذهنٌة

عامةةةةةل ظةةةةةروف 

 العمل

 

 المجموع       

 

 مشرؾ

 

150             +100        (    +50   +20        +    )20 

 

     =340     
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اس مقارناة كا  تقاوم هاذُ الطرٌقاة علاى أسا(: Factors Comparisonطرٌقةة مقارنةة العوامةل ) -ث

وبعاد تحدٌاد هاذُ العواما  ٌاتم  وذلك بالقٌاس إلى عدد من العوام  المشتركة بٌنها،، وحٌرة بوحٌرة أُخرى

 .ٌن بعملٌة التقٌٌمالقائمها بٌن ٌحدث اختالؾ فً معانٌ االتراق على تعرٌرات محددة لها لكً ال

التً ٌتقاوى شاؼلوها رواتاب تعاد بشاك   بعد ذلك ٌجري اختٌار عدد من الوحائؾ الرئٌسة بالمنحمة،   

د هذُ الوحائؾ بمثابة معاٌٌر تقاس بها بااتً الوحاائؾ الماراد تقٌٌمهاا، عام عادلة ومجزٌة. ثام ٌإخاذ  وُتعَّ

العوام  المشار الٌها أعالُ بحسب أهمٌة كا  عاما  منهاا وٌوز  بٌن  الراتب المدفو  لك  وحٌرة رئٌسة،

 فً تكوٌن الوحٌرة .

فبا مكاان  شاهرٌاً،( ألاؾ دٌناار 500ساب ايلاً هاو )لو كاان الراتاب المادفو  لوحٌراة مبارمج الحا مثالً:

 تصور كٌرٌة توزٌعه بٌن عوام  التقٌٌم كايتً:

 األجر المحسوب أسم عام  التقٌٌم

 المتطلبات الذهنٌة

 المهارات

 المسإولٌة

 المتطلبات الجسمٌة

 حروؾ العم 

 ألؾ دٌنار 175

 ألؾ دٌنار 150

 ألؾ دٌنار 75

 ألؾ دٌنار 60

 ألؾ دٌنار 40

 ( ألؾ دٌنار500) المجمو 

  

وبعااد ذلااك  وٌسااتخر  جاادو  مقارنااة بالنتااائج. وتتكاارر هااذُ العملٌااة بالنساابة للوحااائؾ الرئٌسااة كافااة،    

لمعطاى لكا  عاما  فٌهاا األجار ا فاؤناالساتناد إلاى هاذا الجادو  ب ائؾ فً المنحمة،ٌجري تقٌٌم باتً الوح

 .بحسب مستواٌُووع 

، إن االتجاُ تد صار مإخراً إلى االستعانة بالحاسب ايلً فً إجراء عملٌاات ومما تجدر ا شارة الٌه    

األعماا  المطلاوب تقٌٌمهاا حٌث ٌتم تزوٌد الحاسب بالمعلومات الترصٌلٌة عن الوحائؾ و تقٌٌم الوحائؾ،

 لٌتولى إجراءات التحلٌ  والتوصٌؾ والمقارنة على وفق الووابط واألُسس المعتمدة من تب  لجنة التقٌٌم،

 .سرٌعمما ٌزٌد من درجة الدتة والموووعٌة فً النتائج التً ٌمكن الحصو  علٌها الكترونٌا وبشك  

 :المعتمدة فً عملٌة تقٌٌم الوظائفالعوامل  - 4

علاى تحلٌا  ومقارناة عادد مان العواما  التعوٌواٌة  )كما أوواحنا ساابقا(تعتمد عملٌة تقٌٌم الوحائؾ     

ائؾ والمهان األُخارى داخا  التً تساعد فً تحدٌد أهمٌة ك  وحٌرة أو مهنة وتٌمتهاا النسابٌة تٌاساا بالوحا

 .المنحمة
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 :العوام  هذُ وأهم    

 (الخبرة درٌب،الت التعلٌم،) وٌتومن: المهارة عام -   1

 األنشااطة عاان والمسااإولٌة القاارارات واتخاااذ األشااراؾ مسااإولٌة) وٌتواامن: المسااإولٌة عاماا -2

 .(والبشرٌة وا دارٌة والرنٌة المالٌة والموارد

 .والذهنٌة( الجسدٌة والمتطلبات المجهودات) وٌتومن: المجهودات عام -3

 كالتهوٌااة وا نااارة بالعماا  محٌطااةال الحااروؾ الخطااورة، درجااة) وٌتواامن: العماا  بٌئااة عاماا -4

 .(ذلك وؼٌر.... والهدوء

 :األجور والرواتب ودفعها للعاملٌنطرق حساب  خامسا: 

تختلؾ الطرق المتبعة فً حساب األجور والرواتب من دولة ألُخرى باختالؾ فلسرتها وطبٌعة نحامها    

 وطبٌعة نشاطها. مثلما تختلؾ من منحمة ألخرى باختالؾ نوعها االتتصادي والسٌاسً،

والرواتااب فااً منحمااات القطااا  رق المتبعااة فااً حساااب ودفااع األجااور لااذا سٌقتصاار بحثنااا علااى الطاا   

 .الخاص

 مااع تالءمتاا للعااملٌن ودفعهااا األجااور حسااب فااً عدٌاادة طارق تتبااع الخاااص القطاا  منحمااات التازا     

 :الطرق هذُ ومن ، وأنشطتها مهنها طبٌعة

 .(Standard Time Wage -القٌاسً لى أساس الزمن )األجر طرٌقة حساب األجر ودفعه ع -  

 Piece Rateطرٌقة حسااب األجار ودفعاه علاى أسااس ا نتاا  )عادد القطاع أو الوحادات المنتجاة  - خ

Wage). 

 (.skill-based pay) الجدارة أو المهارة أساس على ودفعه األجر حساب - ت

 :ُأعال المذكورة الطرق من طرٌقة لك  تووٌح ٌلً وفٌما

 :حساب األجر ودفعه على أساس الزمنطرٌقة   - أ

 أي العم  فً الررد ٌقوٌها التً الزمنٌة المدة أساس على المدفو  األجر حساب فً الطرٌقة هذُ تعتمد  

 :ايتً للقانون وفقا وذلك وؼٌرُ، ..شهر ٌوم، ساعة، تكون كؤن معٌنة، زمنٌة وحدة عن األجر فئة تحدٌد

 العم  فً المقوٌة الزمنٌة الوحدات عدد×  جراأل فئة=   الزمنً األجر

 على فٌها للعاملٌن ودفعها األجور بحساب تقوم المنحرات  نتا  الجدٌد العراق شركة أن فرونا لو :مثال

 دٌنااار وخمساامائة ألااؾ( 1500) تاادرها أجاار وبرئااة العماا  فااً الراارد ٌقوااٌها التااً الساااعات عاادد أساااس

 .الواحدة للساعة

( 6) ولمادة ٌومٌاا، سااعات( 8) بمعاد  ٌعما  الشاركة هاذُ فً العاملٌن أحد سلمان فرٌد دالسٌ كان فاذا   

 .األسبو  فً أٌام

 . أسابٌع( 4) ٌساوي الشهر إن علماً  المذكور، للعام  الشهري األجر حساب/ المطلوب   
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 -الحل:

 الٌومً العم  ساعات عدد×  الواحدة للساعة األجر فئة=   الٌومً األجر

         دٌنار ألؾ عشر أثنا 12000  =8×1500       

 األسبوعً العم  أٌام عدد×  الٌومً األجر=  األسبوعً األجر

     دٌنار ألؾ وسبعون اثنان 72000=6×12000            

 .أسابٌع( 4) ٌساوي الشهر أن وبما    

   دٌنار ألؾ وثمانون وثمانٌة مائتان 288000=4×72000      

 :ألجر الزمنً وعٌوبهازاٌا طرٌقة ام 

 :المزاٌا -

 .العام  للررد أم للمنحمة بالنسبة سواء األجر حساب سهولة -1

 .مسبقا االتتصادٌة أوواعه وترتٌب أجرُ معرفة العام  للررد ٌمكن -2

 .أجورهم تماث  نتٌجة العاملٌن لدى النرسً االستقرار من نوعا تحقق -3

 الذٌن لألفراد األنصاؾ من نو  ذلك وفً الترتٌات منح عند االتدمٌة بمبدأ لألخذ المجا  تتٌح -4

 .المنحمة خدمة فً طوٌلة مدة تووا

 العٌوب: -

 بصارؾ كاملاة أجاورهم ٌتلقاون ماداموا العاملٌن تباطإ نتٌجة ا نتا  كمٌة انخراض تسبب تد -1

 .ٌنتجونها التً الكمٌة عن النحر

 .العاملٌن على واألشراؾ الرتابة ؾكل زٌادة نتٌجة ا نتا  كلؾ زٌادة إلى تإدي -2

 مااع تتناسااب التااً األجااور ماانحهم لعاادم أُخاارى لمنحمااات المهاارة العاااملٌن هااروب تساابب تااد -3

 .كراٌاتهم

 :عندما وذلك األجر حساب فً الطرٌقة هذُ استخدام فٌها ٌرو  التً الحاالت أما        

 كما فً أعما  الصٌانة. ٌتعذر تٌاس الكمٌات المنتجة، -1

 ولٌس بتحكم الررد العادي. تكون كمٌة ا نتا  محكومة بسرعة ايلة، -2

 ٌنصب اهتمام ا دارة على )مستوى الجودة( أكثر من الكمٌة المنتجة. -3

 ٌكون العم  ؼٌر منتحم أو معروا لتوترات متكررة ال دخ  للعام  فٌها. -4

 ق لتالفً تباطئهم فً العم .ٌمكن ووع العاملٌن تحت الرتابة المباشرة واألشراؾ الدتٌ -5
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ٌمكاان ووااع نحااام لمكافااؤة العاماا  ذي ا نتاجٌااة األعلااى وتمٌٌاازُ عاان العاماا  ذي ا نتاجٌااة  -6

 المنخروة.

 :اإلنتاج كمٌة أساس على ودفعه األجر حساب طرٌقة -ب 

حٌاث  تعتمد هذُ الطرٌقة فً حساب األجر ودفعه على أساس كمٌة ا نتاا  )عادد الوحادات المنتجاة(،    

ٌحص  العام  على أجر محدد مترق علٌاه عان كا  وحادة )تطعاة( ٌقاوم بانتاجهاا وعلٌاه أن زٌاادة إنتاجاه 

 .ٌتبعها زٌادة أجرُ والعكس بالعكس

 :وٌتم ذلك باستخدام القانون ايتً

 مقدار األجر المحسوب للوحدة الواحدة × األجر= عدد الوحدات )القطع( المنتجة 

تا  السٌرامٌك ٌمنح العاملٌن فٌه أجراً محساوباً علاى أسااس عادد الوحادات التاً معم  الرافدٌن  ن مثال:

( دٌناراً للوحدة الواحدة وإن السٌد زٌاد أماٌن الاذي باشار العما  750ٌقومون بانتاجها وبمعد  دفع تدرُ )

ة ( مزهرٌا30تد وص  معد  إنتاجه الٌومً خال  أٌام العم  لشهر نٌساان ) فً تسم صناعة المزهرٌات،

. 

شاهر نٌساان إذا علمات أن أٌاام العما  الرعلٌاة خاال   حساب األجر الشهري للعام  الماذكور،  المطلوب :

 .( ٌوما24كانت )

 :الحل

 معد  الدفع للقطعة الواحدة× األجر الٌومً= عدد القطع )الوحدات( المنتجة فً الٌوم 

 دٌنار أُجرة الٌوم الواحد    22500=30×750              

 .( ٌوماً 24رعلٌة لشهر نٌسان هً )ا إن أٌام العم  الوبم -

 :د زٌاد أمٌن عن الشهر المذكور هوٌكون األجر المحسوب للسٌ -

 دٌنار      خمسمائة وأربعون ألؾ540000=24×22500     

 :وعٌوبها ى أساس كمٌة ا نتا مزاٌا طرٌقة األجر عل

 :المزاٌا -

 .هم مقارنة باألجر الزمنًدة إنتاجإنها تحرز العاملٌن على زٌا -1

 .اؾ ألن األجر مرتبط بحجم ا نتا تخرض نرقات الرتابة واألشر -2

إذ ٌاتم توزٌاع هاذُ الكلاؾ علاى عادد  تسهم فً خرض الكلؾ الثابتة من خال  زٌادة كمٌة ا نتاا ، -2

وتتحساان حااروؾ المنحمااة  ة،فتاانخرض بااذلك كلرااة الوحاادة الواحااد أكباار ماان الوحاادات المنتجااة،

  .ٌةالتنافس
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   العٌوب : ــ

أو عادم االهتماام التلاؾ فاً الماواد  كثارةعلاى حسااب مساتوى الجاودة أو  ا نتاا تد تكون زٌاادة  -1

  بوسائ  ا نتا .

تد ٌإدي انصباب اهتمام العام  بزٌادة إنتاجه إلى عدم مباالته فً تنرٌذ التعلٌمات الوتائٌة فتزداد  - 2

 حوادث العم  .

مما تد   نتاجٌة بٌن العاملٌن ٌإدي إلى تراوت مستوى األجور المدفوعة لهم،إن تراوت الطاتة ا -3

 والتذمر بٌنهم أو بٌنهم وبٌن ا دارة . ٌُولد الكر

مما ٌزٌد من  تد ٌكون انخراض حجم ا نتا  ناجم عن حروؾ خارجٌة ال دخ  للعاملٌن فٌها، -4

 .م لتطبٌق هذا النحاممعاروته

 :لى أساس كمٌة ا نتا  وذلك عندماساب األجر عالحاالت التً ٌرو  فٌها ح

 . مكان تٌاس عدد الوحدات المنتجةٌكون با -1

 .بٌن مجهود العام  وكمٌة ا نتا  ٌكون هناك ارتباط مباشر -2

 .إنتاجه التوجد معوتات تحو  دون رؼبة الررد العام  بزٌادة مجهوداته لزٌادة -3

 مرؼوبا فٌه وبا مكان التحكم بمستوى الجودة بدرجة ٌكون ارترا  حجم ا نتا  ـ 4         

          .كبٌرة

 ترؼب ا دارة بتقلٌ  االعتماد على األشراؾ والرتابة. -5

 (:Skill - Based Payالدفع على أساس المهارة أو الجدارة ) - 3

لعام  على فرً ح  هذا النحام ٌحص  الررد ا وهو من االتجاهات الحدٌثة فً تعوٌض الموحرٌن،    

معد  األجر الذي ٌتوافق مع ما ٌتوافر لدٌه من مهارات وتدرات ومعارؾ تمكنه من أداء واجبات 

 .لوحٌرة التً ٌشؽلها بكراٌة ونجاوا

والدفع على أساس نتائج تقٌٌم  وهناك العدٌد من الرروتات بٌن الدفع على أساس المهارة والجدارة،  

 :جمالها كما ٌؤتًٌمكن إ الوحائؾ،

: فرً ح  الدفع على أساس نتائج تقٌٌم الوحائؾ ٌتم الحصو  على ختبار الكراٌةأن حٌث القدرة على م -1

أما فً ح  هذا  األجر المحدد للوحٌرة بؽض النحر عما ٌقدمه الررد من إسهامات ألداء مهام وحٌرته،

 وإنما بما ٌملكه من مهارات. ٌرتبط بالوحٌرة، النحام فان أجر الررد ال

نجاد باؤن األجار ٌتؽٌار  : فرً ح  نحام الدفع علاى أسااس تقٌاٌم الوحاائؾ،تؽٌر الوحٌرة فً األجر أثر -2

 .حام فلٌس من الوروري أن ٌحدث ذلكأما فً ح  هذا الن تلقائٌا بمجرد تؽٌٌر الررد لوحٌرته،

لموحاؾ فاً ٌقواٌها اتؤثٌر األتدمٌة فً األجر: ٌتؤثر األجر فً ح  نحام تقٌاٌم الوحاائؾ بالمادة التاً  -3

 أتدمٌته.أما فً ح  هذا النحام فٌتوتؾ مقدار أجرُ على أساس مهارته ولٌس  ،درجته الوحٌرٌة
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 : تااازداد فااارص الترتٌاااة أماااام الرااارد فاااً حااا  نحاااام الااادفع علاااى رص الترتٌاااةمااان حٌاااث فااا -3

أساس المهارة عنها فً حا  نحاام الادفع علاى أسااس نتاائج تقٌاٌم الوحاائؾ ألن المنحماات تركاز 

 أعلى.وبالتالً ترتٌة من ٌمتلكونها لوحائؾ  سٌة على بناء المهارات،بدرجة أسا

 

 

أووح الرص   مرهوم األجر أو الراتب واستعرض أهمٌة األجور والرواتب لك  من الموارد البشرٌة     

العاملة وللمنحمات ولالتتصااد والمجتماع وتطارق إلاى األُساس والعواما  الماإثرة فاً تحدٌاد هٌكا  نحاام 

ثم بٌن مرهوم تقٌاٌم الوحاائؾ وأهمٌتاه والمزاٌاا التاً ٌحققهاا للعااملٌن والمنحماة وفاً  الرواتب،األجور و

 ،)الوصو  إلاى معادالت لألجاور والرواتاب تكاون عادلاة ومرواٌة لكا  مان العااملٌن ولاإلدارة(مقدمتها 

كماا  ة التقٌاٌم،وناتش بشك  مرص  أهم الطرق المتبعة فً تقٌٌم الوحائؾ والعوام  التً تعتمد علٌها عملٌ

ناتش أهم الطرق المتبعة فً حساب األجور ودفعها للعاملٌن فً منحمات القطا  الخاص كطرٌقة حساب 

بٌاان مزاٌاا  األجر على أساس الزمن أو على أسااس كمٌاة ا نتاا  أوعلاى أسااس المهاارة أو الجادارة ماع

 .وعٌوب ك  طرٌقة منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة
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 .ٌ  أهمٌته للررد العام  والمنحمةلترص: عرؾ األجر، ثم ووح با1س

   ؟: ما هً أهم األُسس والعوام  التً ٌمكن أن تإثر فً ووع هٌك  نحام األجور والرواتب2س

مكاان أن ٌحققهااا للعاااملٌن ؟ بااٌن أهمٌااة هااذا التقٌااٌم والمزاٌااا التااً ٌ: مااا المقصااود بتقٌااٌم الوحااائؾ3س

 ؟والمنحمة

 .حائؾ وأشرو واحدة منها بشك  مرص الو : عدد أهم الطرق المتبعة فً تقٌٌم4س

: أحسب األجر الشهري للسٌد عالء محمود الذي ٌعم  لدى شركة التحرٌر لصناعة األلمنٌوم بمعاد  5س

( دٌنار للساعة الواحادة عادا 1250وٌتقاوى أجراً تدرُ ) ( أٌام فً األسبو ،7( ساعات ٌومٌا،ولمدة )8)

 .( أسابٌع4علماً إن الشهر ٌساوي )( دٌناراً،1750دة )فتكون أُجرة الساعة الواح أٌام الجمع،

( 400  دفاع تادرُ )وبمعاد : شركة الهدى للدائن تادفع األجاور علاى أسااس عادد الوحادات المنتجاة، 6س

 .دٌنار لك  وحدة

 :ٌما ٌلً بٌانات عن العاملٌن فٌهاوف

 

 

 

 

 

 

 .تدفع أجرا عن الوحدات المعابة ال المطلوب/ حساب األجر الٌومً لك  عام ،علما بان الشركة 

: ووح بجدو  مقارنة مزاٌا وعٌوب ك  من طرٌقة األجر على أساس الزمن واألجر علاى  أسااس  7س

 .ةعدد الوحدات المنتج

 

 

 

عدد الوحدات المنتجة  أسم العامل

 ٌومٌا

 جعدد الوحدات المعابة من اإلنتا

 علً عبد القادر

 أحمد خوٌر

 سعٌد عبد ه

60 

80 

50 

8 

6 

7 

 عشر  الرابعأسئلة الفصل   
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  أهداف الفصل 

من دراسته واساتٌعاب مواامٌنه الركرٌاة فاً زٌاادة  الطالبمن المإم  أن ٌسهم هذا الرص  بعد انتهاء    

 :ن معرفته وخبراته باألمور ايتٌةوتحسٌ

 . أنوا  الحقوق التً ٌتمتع بها األفراد كمواطنٌن وكعاملٌن فً المنحمات المختلرة 

 ة والرفاهٌة  .مرهوم الصحة والسالمة العام 

  أنوا  خدمات الصحة والسالمة العامة التً ٌمكن أن توفرها المنحمات للعاملٌن ومتطلبات نجااو

 برامج الصحة والسالمة العامة والرفاهٌة فً صٌانة الموارد البشرٌة 

 

 

بالعما   ٌتمتع العاملون فً المنحمات جمٌعها بالحقوق التً تومنها لهم القوانٌن والتشرٌعات الخاصة    

وكااذلك التعلٌمااات والسٌاسااات الصااادرة عاان إدارة المنحمااة فوااال عاان األعااراؾ والسااٌاتات التنحٌمٌااة 

وإن تحقٌاق التاوازن باٌن  السائدة فٌها. وبالمقاب  فان للمنحمة حقوتا تمث  التزامات العاملٌن تجاُ إدارتها،

ا إدارة الماوارد البشارٌة فاً المنحماة حقوق العاملٌن والتزاماتهم من المسإولٌات المهمة التً توطلع بها

 ألن أي تعارض أو اختال  ٌحدث فً هذا التوازن ٌمث  انحرافا خطٌاراً ٌهادد عما  المنحماة ومساتقبلها،

اساتمرارها ونموهاا األمر الذي ٌستوجب اتخاذ إجراءات سرٌعة ومناسبة لتصحٌحه بماا ٌوامن للمنحماة 

 .وتحقٌق أهدافها

 .تهم سٌتم مناتشتها ومن هذا الرص م وسالمإن حقوق العاملٌن وأمنه    

 :حقوق العاملٌن أوال: 

 :البد أن تراعٌها إدارة المنحمة، وهً من الممكن تصنٌؾ حقوق العاملٌن إلى ثالثة أصناؾ،   

 Statutory Rights القانونٌة(:الحقوق الدستورٌة ) 1-

 Contractual Rights التعاتدٌة:الحقوق  -2

 Humanities Rights ا نسانٌة:الحقوق  -4

 تمهٌد

 نقبيٌ ػشوانفظم ا

 ؽمىق انؼبيهٍُ وانَاليخ انؼبيخ

Employees' Rights and Safety 
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 ( :(Statutory Rightsالحقوق الدستورٌة  -1

)المدنٌاة   واالتتصاادٌة لذا فؤنهم ٌتمتعاون باالحقوق العدٌادة  بما إن العاملٌن هم فً األص  مواطنون،    

وبشاك  متسااو دون  التً تكرلهاا لهام دسااتٌر الادو  التاً ٌنتماون الٌهاا، واالجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة(

 .ٌن أو العمر أو ؼٌرها من العوام ٌٌز بسبب الجنس أو العرق أو القومٌة أو اللون أو الدتم

تاد ناص  )علاى سابٌ  المثاا  الالحصار(البد من ا شارة إلى إن الدساتور العراتاً   وفً هذا المجا ،    

مان والحرٌاة على إن العراتٌٌن جمٌعهم دون تمٌٌز متسااوون أماام القاانون ومانحهم الحاق فاً الحٌااة واأل

كماا أكاد فاً  وتكافإ الررص والخصوصاٌة الشخصاٌة بماا الٌتناافى ماع حقاوق ايخارٌن وايداب العاماة.

على حق ك  فرد منهم بالعم  بما ٌومن لهم حٌاة كرٌمة ومنحهم حرٌاة التملاك فاً  (36-22)موادُ من 

ي الدخو  المنخروة مان أي مكان فً العراق وشجعهم على االستثمار فً القطاعات المختلرة وإعراء ذو

الوارائب وكراا  للراارد واألساارة وبخاصاة الطراا  والماارأة والشااٌخ الوامان االجتماااعً والصااحً وتعهااد 

باهتمااام الدولااة بالصااحة العامااة وبتااوفٌر وسااائ  العااال  والمستشاارٌات والمإسسااات الصااحٌة وبرعاٌااة 

كاد علاى حاق كا  فارد عراتاً وأ المعاتٌن وذوي الحاجاات الخاصاة بؽٌاة تاؤهٌلهم ودمجهام فاً المجتماع،

وبااالتعلٌم المجااانً فااً مختلااؾ مراحلااه وأن ترعااى الدولااة النشاااطات  بااالعٌش فااً حااروؾ بٌئٌااة ساالٌمة،

بماا ٌتناساب ماع تاارٌخ العاراق الحوااري والثقاافً إلاى جاناب رعاٌتهاا وتشاجٌعها  والمإسسات الثقافٌة،

 لألنشطة الرٌاوٌة ولممارسٌها.

على إن حرٌة ا نسان العراتً مصانة  (46-37)فقد نصت المواد من  امة،أما فً مجا  الحرٌات الع    

ولااه كاماا  الحااق فااً التعبٌاار عاان رأٌااه وفااً تؤسااٌس الجمعٌااات واألحاازاب السٌاسااٌة أو االنواامام الٌهااا 

ومنحته حرٌة الركر والعقٌادة وأتباا  الادٌن والماذهب وممارساة الشاعائر الدٌنٌاة والتنقا  والسارر والساكن 

 .حقوق أُخرى الٌتسع المجا  لذكرهااق وخارجه هذا فوال عن داخ  العر

ومن جانب آخر فان للعاملٌن حقوتا وومانات دستورٌة فً العم  تحددها فاً الؽالاب تاوانٌن الخدماة     

إذ أن هاذُ القاوانٌن تإكاد المسااواة بٌانهم فاً األجاور والرواتاب والمعاملاة وعلاى  المدنٌة وتوانٌن العم ،

سااالمتهم وأماانهم ماان خااال  تااوفٌر الحااروؾ المناساابة لهاام وعاادم تشااؽٌلهم فااً أعمااا  حماٌااة صااحتهم و

 .ناسب أعمارهم أو حروفهم وطبٌعتهمالت

 (:(Contractual Rightsالحقوق التعاقدٌة  -2 

التاً تمثا   أن مصدر هذا النو  من الحقوق هً توانٌن ونحم التعاتاد باٌن إدارة المنحماة والعااملٌن،     

إذ أنها تحدد بوووو التزامات ك  طرؾ تجاُ الطارؾ ايخار والٌجاوز  ونٌا بٌن طرفً العقد،التزاما تان

 ألي منهما ا خال  بها .

وكاذلك  وكٌرٌاة دفعاه، وؼالبا ما تحدد هاذُ العقاود مقادار األجار الاذي ٌجاب أن تدفعاه ا دارة للعاما ،    

متٌازات أو التزامات أُخرى ٌترق علٌها ساعات العم  الرسمٌة وحروفه وأجور الساعات ا وافٌة وأٌة ا

 فً العقد خال  المدة المحددة للتعاتد .

 (:(Humanities Rightsالحقوق اإلنسانٌة 3 -

إذ أنهااا تتعلااق  تشااك  الحقااوق ا نسااانٌة أهمٌااة كبٌاارة تٌاسااا بااالحقوق األخاارى الممنوحااة للعاااملٌن،    

إال أنها تختلؾ  أهمٌة هذُ الحقوق ورؼبة العاملٌن فٌها،ومع  بالجوانب ا نسانٌة والقٌمٌة للررد والمجتمع.
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عن المجموعتٌن األولى والثانٌة من الحقوق المشار الٌها آنراً فً أنها لٌس لها الساند القاانونً الاذي ٌادعم 

 .نسانٌة ؼٌر مصانة من تب  ا دارةوجهة نحر العاملٌن عندما ٌشعرون بؤن حقوتهم ا 

 :ا نسانٌة ما ٌؤتًأنوا  الحقوق  ومن أهم    

: اذ ٌتوتع العاملون أن ٌعاملوا من تب  ا دارة معاملة الئقة التخرق تواعد حق المعاملة األخالتٌة  -  

 .والقٌم والمبادئ التً ٌإمنون بهااألخالق 

ٌُقُرها الرارد والمجتماع،حق الحراح على الخصوصٌة - خ  : وٌتمث  هذا الحق بالجوانب السلوكٌة التً 

مثاا  الحراااح علااى ساارٌة المعلومااات الموجااودة فااً الملرااات  لقواااٌا الشخصااٌة،التااً تشااٌر الااى ا

اذ  وكذلك نتائج تقاوٌم أداء العاما  السانوي والعقوباات أو المشااك  الساابقة لاه، الشخصٌة للعام ،

وإذا ماا أرادت ا دارة تحادٌث  البد من الحراح على هذُ المعلومات بمنؤى عن العاملٌن ايخارٌن،

 .د أن ٌتم ذلك من تب  العام  نرسهالشخصٌة، فالب بعض المعلومات

    الملرااات   فااال بااد ماان أن تخوااع  وفااً حالااة وجااود نحااام لمعلومااات المااوارد البشاارٌة فااً المنحمااة،    

 .ر نحام خاص لحماٌة حقوق العاملٌنالشخصٌة للسرٌة والسٌطرة من خال  توفٌ

ق إلى منح العاملٌن حرٌة طرو آرائهم : ٌشٌر هذا الح(Free Speech Rightحق حرٌة الكالم ) - ش

حااق الوارر بالعاما  كمعاتبتاه أو لؤعم  دون تادخ  ا دارة فاً ذلاك بأو اعتراواتهم الخاصة بال

فمثال إذا شعر العام  باان تقاوٌم أدائاه ؼٌار سالٌم فبامكاناه التحادث ماع مشارفه  رفوه من العم .

وتد تإدي  سات فً المنحمة ؼٌر سلٌمة،وإذا ما رأى بان بعض الممار مباشرة ومناتشته فً ذلك،

فبامكانه ا فصااو عان  كممارسة عملٌات الرشوة من تب  بعض المسإولٌن(إلى تدهور المنحمة )

وإنماا الباد مان مراعااة  مع مالححة عدم ا شهار وا عالن بشاك  عاام، رفوه لهذُ الممارسات،

الحاق ٌجاب أن ٌماارس بشاك   إذ أن هاذا الحراح علاى سامعة المنحماة وعادم ألحااق الوارر بهاا،

   .نحامً لئال ٌتعرض العام  الى عقوبة تؤدٌبٌة بسبب إساءته الى سمعة المنحمة

       Health, Safety and Welfare:الصحة،السالمة العامة والرفاهٌةثانٌا:    

 

مته وأمناه وباٌن صاحته وساال مما الشك فٌه أن هناك ارتباط وثٌق بٌن مستوى إنتاجٌة الرارد العاما ،    

الااذي ٌححااى باهتمااام إدارة  فااالموحؾ أو العاماا  الصااحٌح البنٌااة الصااافً الااذهن المطماائن، ورفاهٌتااه.

المنحمة بحروؾ عمله ٌكاون أكثار تحمسااً وعطااءاً مان زمٌلاه المارٌض أو المعارض لمخااطر ا صاابة 

 بحوادث العم  أو الذي الٌححى باالهتمام والرعاٌة الكافٌة.

 مام المنحمات بالرعاٌة الصحٌة للعاملٌن وبؤمنهم وسالمتهم ورفاههم من هنا جاء اهت   

السٌما بعد حهور الشركات الكبرى التً ٌعم  فٌها مئات  بوصرها عملٌة أخالتٌة واتتصادٌة فً آن واحد،

مماا زاد  ايالؾ من العاملٌن وتعددت أنشطتها وتعقدت عملٌاتهاا نتٌجاة للتطاور التكنولاوجً والصاناعً،

طر تعرض العاملٌن لإلصابة واألمراض المهنٌة فاستوجب ذلك تدخ  ا دارات العلٌا التً تامات من مخا

آثارهاا السالبٌة إلاى الحاد  باتخاذ ا جراءات الالزمة لحماٌة القاوى العاملاة مان تلاك ا صاابات والحاد مان

 .األدنى
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 : الصحة والسالمة العامة والرفاهٌةتعرٌف  - 1

Health ،Safety and Welfare   Definitions of 

ااِرؾ أؼلااب المعاااجم الرفاهٌااة     وهكااذا إن الصااحة  ، (Well-being)علااى إنهااا سااعادة  (Welfare)تعَّ

اد بشاك  محادد مان جواناب رفااُ الموحاؾ. إلاى إن تعرٌاؾ الرفااُ  (Fox)كماا ٌشاٌر  والسالمة العاماة ُتعَّ

فتارات  سااعات العما ، المطااعم، ة،الصاحالٌشام  فقاط االهتماام المبكار بحاروؾ العما  المادٌاة مثا  )

. كماا واالهتماام بالرواى الاوحٌرً للعااملٌن( )مدرساة العالتاات ا نساانٌة،لكنه شم  اٌواً فكار  الراحة(

 .ى إنه وسٌلة لتحقٌق إنتاجٌة أعلىوٌنحر الٌه عل

ماٌة  جمٌع وٌشٌر مرهوم السالمة العامة إلى جمٌع ا جراءات والخدمات التً تقدمها ا دارة بهدؾ ح    

 ،)الماورد البشاري(وٌؤتً فاً مقدماة هاذُ العناصار  عناصر ا نتا  فً المنحمة من الورر والحوادث،

 .ه من إصابات العم  وأمراض المهنةالذي تعم  ا دارة على حماٌت

وتجدر ا شارة الى أن هناك مجالٌن أساسٌٌن للمنرعة التً تعود على الررد من جراء توفٌر تساهٌالت     

 :فاهٌة،همارال

 Physical): التً تنبع بشك  أساسً من ا جراءات المتخذة لتحسٌن الصحة الجسمٌة المنافع الجسدٌةأـ 

Health) ،وتخرٌض ساعات العم .... وؼٌر ذلكومن تقدٌم إجازات مدفوعة األجر  والسالمة العامة. 

تحسااٌن الصااحة النرسااٌة : التااً تنبااع بشااك  أساسااً ماان أي احتٌاطااات ووااعت لالمنااافع النرسااٌةب ـ 

(Mental Health)   أي شاًء ٌتوامن حاجاات  تحساٌن االتصااالت، )االستشاارة،والعقلٌة للعاملٌن مثا

 .العالتات ا نسانٌة لألفراد فً العم (

 وهناك اتجاُ آخر ٌإكد فوال عما سبق ذكرُ أن أصحاب العم  ٌقدمون للعاملٌن:

 التقاعدٌة  .والرواتب   )التؤمٌن الصحً(لمستشرى : وٌشم  نرقات االرفاهٌة المادٌة )المالٌة( -

العاملٌن  طوٌر وتدرٌب: تؤتً على شك  توفٌر مناخ عم  ُمروً وتالرفاهٌة العقلٌة )الركرٌة( -

 .بشك  مالئم

 إدارة الصحة والسالمــة العامــة والرفـاه: -2 

The Management of Health, Safety and Welfare  

ة طرق تجع     ا دارة تتحم  مسإولٌاتها فً تنرٌذ ألسٌاسة الخاصة بالصحة والسالمة  والرفااُ هناك عدَّ

 :واعدها القانونٌة، وهذُ الطرق هًوومان تطبٌق متطلباتها وت

 :( (Making the Work Safeجعل العمل آمناً  - أ

جهازة ن األٌكون ذلاك بتاوفٌر شاروط الصاحة والساالمة العاماة والرفااُ لجمٌاع العااملٌن بالتؤكاد مان أ    

إلاى جاناب تاوفٌر مساتلزمات الساالمة المهنٌاة  لت بشاك  مناساب لجعلهاا آمناة،وايالت المستعملة تد ُعادَ 

 .ؾ وحامٌات الرأس واألذن وؼٌر ذلككالنحارات الواتٌة والكرو
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 :تمكٌن العمال مــن العمل بؤمــان - ب

Enabling Employees to Work Safety)     ) 

م  آمنا ٌعتبر من مسإولٌة ا دارة إال أن الموحؾ أو العام  تد ٌسااهم فاً جعا  فً حٌن أن جع  الع    

لذلك ُتعَتبر مهمة أ دارة مواعرة تتمث  أوالً فً إخبار الموحاؾ أو  العم  ؼٌر آمن بسبب إهماله الذاتً.

د من أن المعرفة التً حصا  علٌهاا الموحاؾ (What to do)العام  ماذا ٌعم   أو العاما   ، وثانٌاً بالتؤكُّ

 .ع التنرٌذ مطبقة من تبله بك  دتةوالمتعلقة باجراءات العم  ايمنة ألتً خططت لها وووعت موو

 :مسإولٌات الصحة والسالمة والرفاه 3-

تقع مسإولٌة تطبٌق برامج الصحة والسالمة المهنٌة والرفاُ على كافة العاملٌن فً المنحماة كا ح حساب   

 :ما ٌلًموتعه وك

تعتباار هااً الجهااة المسااإولة عاان تااوفٌر وسااائ  الصااحة والسااالمة المهنٌااة والرفاااُ  علٌةةا:أالدارة ال  -  

كما  وووع اللوائح والتعلٌمات التً تنحم استخدام تلك الوسائ . الخاصة بموحرً وعما  المنحمة،

تعتبر مسإولة عن توفٌر األفراد ألمناط بهم تصمٌم برامج الصحة والساالمة والرفااُ والعما  علاى 

وتشٌر الدراسات إلى أهمٌة إشراك العاملٌن أنرسهم فً تصمٌم تلك البرامج ألن ذلك ٌمكن  ها.تنرٌذ

أن ٌكون عنصراً فعاالً فً تحقٌق منافعها المرجوة السٌما إذا تم تادعٌمها بابعض الحاوافز لتشاجٌع 

 العاملٌن على تطبٌقها.

تحما  أمان المنحماة وأن ٌكوناوا  تقع علٌهم جمٌعاً مساإولٌة االلتازام بتؤدٌاة مهاامهم فاً :العاملون - خ

علااى معرفااة ودراٌااة باانحم وتواعااد السااالمة العامااة والرفاااُ وأن ٌبااذلوا أتصااى االنتباااُ فٌمااا ٌتعلااق 

 بتطبٌق لوائح وتعلٌمات السالمة العامة بعد معرفتهم بها.

ُ تقع علٌهم مسإولٌة الحراح علاى الساالمة الصاحٌة والمهنٌاة والرفاا :مدٌرو اإلدارات والمشرفون - ش

مثال التؤكد من أن حروؾ العم  توفر السالمة ماا أمكان وأن ٌادربوا ماوحرٌهم  الخاصة بموحرٌهم،

وعلٌهم تشجٌع موحرٌهم على االلتزام بقواعد السالمة العامة والتقٌاد بهاا  على العم  باسلوب سلٌم،

 .وا تدوة لمرإوسٌهم فً هذا المجا وأن ٌكون

تقاادٌم  : مةةن مسةةإولٌة هةةذه المجموعةةة ة والصةةحٌة والرفةةاهالسةةالمة المهنٌةةفرٌةةق )لجنةةة( األمةةن و -ث

المشورة المهنٌة والمساعدة الالزمتٌن فً مجاا  وواع بارامج الصاحة والساالمة والرفااُ وتنرٌاذها ساواء 

الااى ا دارة العلٌااا أم إلااى ماادٌري ا دارات أو المشاارفٌن وكااذلك للعاااملٌن ماان خااال  تنبااٌههم لألخطااار 

إلزامهم بتنرٌذها وحتى فً فرض العقوبات علٌهم عند تجاهلهم للقواعاد الخاصاة وتعرٌرهم بهذُ البرامج و

 بها .

 :الصحة والسالمة العامة والرفاهٌةمتطلبات نجاح برامج 

هناك عدة متطلبات ٌجب توافرها لومان نجاو برامج الصحة والساالمة والرفااُ فاً تحقاق األهاداؾ     

 :ٌؤتًنرذت من أجلها نذكر منها ما التً صممت و

 ٌمان ا دارة العلٌا واعترافها بؤهمٌة برامج الصحة والسالمة العامة والرفاهٌة بالنسبة للموارد البشارٌةأ.ا

 .الموجودة فً المنحمة ودعمها لها

 رسم سٌاسة واوحة للرعاٌة الصحٌة والسالمة العامة والرفاهٌة للعاملٌن وتعرٌرهم بها. . ب
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 لرنٌة الالزمة لووع تلك البرامج وتنرٌذها بشك  دتٌق وكروء .توفٌر ا مكانٌات البشرٌة والمادٌة وا .  

السالمة العامة والرفااُ الحرص على تعاون جمٌع العاملٌن فً المنحمة على تنرٌذ إجراءات الصحة و . د

 .وإنجاحها

إجراء الصٌانة الدورٌة للمكائن وايالت والمعدات الموجودة فاً المنحماة وتادرٌب العااملٌن بصاورة هـ. 

 .ثٌة استعمالها لتالفً وتو  الحوادعلى كٌر مستمرة

توفٌر حروؾ العم  المالئمة وخلق جو عم  مناسب ٌساعد العااملٌن علاى إنجااز أعماالهم بكا  هماة  . و

 من أج  تحقٌق األهداؾ.

القٌام بالكشاؾ الطباً علاى العااملٌن بصارة دورٌاة والتعاتاد ماع بعاض المستشارٌات والمراكاز الطبٌاة  . ز

 .م للعاملٌن ولعوائلهم عند الحاجة  الالزوالنرسٌة لتقدٌم العال

إنشاء مراكز طبٌة داخ  المنحمة وتزوٌدها ببعض المعدات والمستلزمات الوارورٌة لتقادٌم الخادمات ك.

 .بٌة للعاملٌن فً الحاالت الطارئةالط
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ِٓ لرً ئوجٌز جٌّٕظّس ْٛجء ِح  ٔحلٕ ً٘ج جٌفًٛ جٌكمٛق جٌطٟ ٠طّطع ذٙح جٌعحٍِْٛ جٌطٟ ٠ؿد ٍِجعحضٙح      

٠طعٍك ِٕٙح ذحٌكمٛق جٌىْط٠ٌٛس جٌطٟ ٠ىفٍٙح ٌُٙ وْطٌٛ جٌىٌٚس جٌطٟ ٠ٕطّْٛ ج١ٌٙح  َ جٌكمٛق جٌطعحلى٠س جٌطٟ 

جٌعحِس ٚجٌٍفح١٘س ٚجْطعٍٜ  ِٛىٌ٘ح لٛج١ٔٓ ٚٔظُ جٌطعحلى وّح لىَ جٌفًٛ ضع٠ٍفح ٌٍٛكس ٚجٌٓالِس

 ٍجِؽ جٌٛكس ٚجٌٓالِس ٚجٌٍفحٖ.جٌّططٍرحش جٌٛجؾد ضٛجفٍ٘ح ٌّٟحْ ٔؿحـ ذ
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 :  وًّ جٌفٍجغحش ج٢ض١س ذّح ٠ٕحْرٙح:1ِ

٠ّىاااآ ضٛاااا١ٕف قمااااٛق جٌعااااح١ٍِٓ جٌطااااٟ الذااااى ٌٍّٕظّااااس ِاااآ ٍِجعحضٙااااح ئٌااااٝ غالغااااس  ٚاااإحف ٘ااااٟ  -1

1 ....................2 ......................3........................ 

 جإلٔٓح١ٔس جٌطٟ ٠طٛلع جٌعحٍِْٛ  ْ ٠عحٍِٛج ذٙح ِٓ لرً جإلوجٌز ٟ٘  ِٓ ذ١ٓ  ُ٘ جٌكمٛق -2

1. ..................2. ....................3. . ........................ 

ف جٌٍفح١٘اااس عٍاااٝ  ٔٙاااح ............... ٚ٘ىاااًج فاااحْ واااً ِااآ ..................  -5 ٍِّ ئْ  غٍاااد جٌّعاااحؾُ ضُعااا

 جٌّٛظف.ضعى ذٗىً ِكىو ؾحٔرح  ٌٍفح١٘س ٚ.....................  

  ٕ٘حن ٔٛعحْ ِٓ جٌّٕحفع جٌطٟ ضعٛو عٍٝ جٌفٍو ِٓ ؾٍجء ضٛف١ٍ ض١ٙٓالش جٌٍفحٖ ّٚ٘ح:  -4

1.  .........................2.......................... 

ٌىٌٚاس ذحعطراحٌُ٘ : ضىٍُ عٓ  ُ٘  ٔٛج  جٌكمٛق جٌىْط٠ٌٛس ٌٍعح١ٍِٓ ْٛجء ضٍاه جٌطاٟ ٠ىفٍٙاح ٌٙاُ وْاطٌٛ ج2ِ

 ِٛج١ٕ٠ٓ  َ ِح ضٕٙ ع١ٍٗ لٛج١ٔٓ جٌعًّ ٚجٌهىِس جٌّى١ٔس ِٓطٍٖىج فٟ ً٘ج جٌّؿحي ذحٌىْطٌٛ جٌعٍجلٟ.

ىجِٗ : ِٓ ذ١ٓ جٌكمٛق جإلٔٓح١ٔس ٌٍعح١ٍِٓ قك )ق٠ٍس جٌىالَ( ٚٞف جٌّمٛٛو ذٙاًج جٌكاك ٚو١ف١اس جْاطه3ِ 

 .ذٗىً ٔظحِٟ ِٓ لرً جٌعح١ٍِٓ

٠ّىآ ٌاإلوجٌز ذْٛاح٠طٙح  ْ ضطكّاً ِٓاإ١ٌٚحضٙح فاٟ ضٕف١اً ذاٍجِؽ جٌٛاكس  : ضىٍُ عٓ  ُ٘ جٌطٍق جٌطا4ِٟ 

 ٚجٌٓالِس ٚجٌٍفح١٘س.

 ؟: ِٓ ٟ٘ جٌؿٙحش جٌطٟ ٠مع عٍٝ عحضمٙح ضطر١ك ذٍجِؽ جٌٛكس ٚجٌٓالِس ٚجٌٍفح١٘س فٟ جٌّٕظّس5ِ

كم١اك ٍفح١٘اس فاٟ ض:  يوٍ  ُ٘ جٌّططٍرحش جٌطٟ ٠ؿد ضٛجفٍ٘ح ٌّٟحْ ٔؿحـ ذٍجِؽ جٌٛكس ٚجٌٓاالِس ٚج6ٌِ

 . ٘ىجفٙح

 

 

 

 ػشو نقبيٌأٍئهخ انفظم ا
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    أهلاف انفظم

 :تادرا علىبعد دراسته واستٌعابه لمرردات هذا الرص  أن ٌكون  الطالبمن المإم  أن 

  نوباط العاملٌنإتووٌح مرهوم. 

 حمة انوباط العاملٌن فً المنحماتستعراض المداخ  األساسٌة ألنأ. 

 للعاملٌن الكثٌر من كن أن توفر للمنحمة وتبٌان ا جراءات الوتائٌة فً نحام االنوباط والتً ٌم

 .الجهد والوتت

 

   

 تإثر خصائص العاملٌن فً مدى نجاو المنحمة فً تحقٌق أهدافها على اعتبار أن المورد البشري،     

تكون متطابقة  تد ال لكن هذُ الخصائص، ذ الخطط.رهو الذي ٌحدد األهداؾ وٌرسم ا ستراتٌجٌات وٌن

ر فرً مٌدان العم  أشكا  عدٌدة من السلوكٌات السلبٌة او ؼٌ وتتمناُ إدارة المنحمة.تماما مع ماترٌدُ 

واستخدام  وإفشاء أسرار المنحمة،  رتة،ــوسوء األداء والس الؽٌاب، المرؼوب فٌها كالعدوانٌة وكثرة

 .تها لألؼراض الشخصٌة إلى ؼٌر ذلكأموالها وممتلكا

السلوك االٌجابً المرؼوب فٌه توع أٌوا مجموعة من القواعد ومثلما توع المنحمة حوافز لتعزٌز     

وهو ، "نحام انوباط العاملٌن"وا جراءات لمعالجة السلوك السلبً ؼٌر المرؼوب فٌه ٌطلق علٌها 

 .الرص ماسٌتم تووٌحه فً هذا 

 Discipline :Concept of Employeesنضباط العاملٌن إ مفهوم أوال:

مرعٌة أو وبط النرس عن أي عم  ٌخالؾ القواعد ال ٌن بقواعد السلوك والعم ،ٌقصد به التزام العامل   

 .والمرسومة داخ  بٌئة العم 

فادارة المنحمة توع عادة مجموعة من القواعد تهدؾ إلى تووٌح ا طار العام للسلوك الذي ٌجب أن   

 .  عنها من عقوبات تانونٌةوالخرو ٌلتزم به العاملون فً المنحمة وما ٌترتب على مخالرة هذُ القواعد

فانوباط العاملٌن إذن عبارة عن حوافز سلبٌة تلجؤ الٌها ا دارة لؽرض تنبٌه العاملٌن إلى أخطائهم    

عهم على التمسك ومحاسبتهم علٌها وردعهم عن تكرارها أمال فً تقوٌة دوافعهم نحو العم  وتشجٌ

 .بالووابط المحددة

 نَبكً ػشو انفظم ا

 Staff disciplineَضجبط انؼبيهٍُ إ 

 

 تمهٌد
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 (: line ApproachesDiscipمداخل االنضباط ) ثانٌا: 

هً جزء من بٌئة المنحمة ومناخها التنحٌمً لذا فهً تخواع للتؽٌٌار  القواعد االنوباطٌة أو التؤدٌبٌة،   

واالختالؾ من وتت يخر ومن منحمة ألُخرى...وفً هذا المجا  ٌمكن ا شارة إلى ثالثة مداخ  أساسٌة 

 :انوباط العاملٌن وهذُ المداخ  هًألنحمة 

 ( :Corrective Approachخل التصحٌحً )المد -1 

ٌعما   وهو مدخ  تؤدٌبً ٌجسد أفكار المدرسة التقلٌدٌة فً ا دارة من حٌث أن الررد بطبٌعته كساو  ال  

وعلااى هااذا األساااس ٌاارى هااذا الماادخ  أن القواعااد  بجااد وإخااالص إال تحاات الوااؽط والتلااوٌح بالعقاااب.

دمها لتحسٌن سلوك العاملٌن المخالرٌن للمعاٌٌر التنحٌمٌة ولثنً االنوباطٌة أداة بٌد ا دارة الرشٌدة تستخ

ومان أبارز العقوباات التاً ٌتبناهاا هاذا  ايخرٌن عن ا تٌان بسلوك مماث  عان طرٌاق باث الخاوؾ فاٌهم.

 المدخ  هً :

وا ناذار التحرٌاري إذا كارر العاما  المخالراة  ا نذار الشروي عند ارتكاب العام  مخالرة بساٌطة، -

 الرترة المحددة لتجاوز المشكلة فً الحالة األولى .خال  

 الخصم المإتت من الراتب عند تكرار الخطؤ عن تصد وتعمد . -

 إٌقاؾ العالوة السنوٌة .ـ  

 تنزٌ  الدرجة الوحٌرٌة .ـ  

أما إذا كانت المخالراات خطٌارة كتادمٌر جازء مان ممتلكاات المنحماة بتعماد أو السارتة أو التزوٌار....    

 .والمحاكم القوائٌة )الرص (فهناك ا ٌقاؾ الوتتً عن العم  وهناك ا ٌقاؾ النهائً  لك،وؼٌر ذ

 ( : Preventive Approachالمدخل الوقائً )ـ 2

ٌسااتند هااذا الماادخ  إلااى فكاارة أساسااٌة خالصااتها إن أساالم الطاارق فااً إدارة شااإون العاااملٌن وتقلااٌص    

ومان أناوا   لجازاءات علاٌهم مان تبا  إدارة المنحماة.مشكالتهم هاو بنااء منااخ وتاائً ٌقاٌهم مان فارض ا

 الممارسات ا دارٌة التً ٌمكن أن تساعد على إٌجاد وتنمٌة هذا المناخ ما ٌؤتً :

ا  لالسااتقطاب واالختٌااار إٌجاااد نااو  ماان الااتالإم بااٌن الموحااؾ والوحٌرااة ماان خااال  نحااام فعاا -  

 .والتعٌٌن

  .هتمام بتوجٌه العاملٌن وتدرٌبهمأال - خ

 د الواوح للسلوك الوحٌرً السلٌم وووع القواعد الخاصة به ونشرها بٌن العاملٌن.التحدٌ - 

 بناء نحم اتصاالت متبادلة تتٌح للعاملٌن نق  آرائهم لرإسائهم وطرو مشكالتهم علٌهم.دـ 

 

 ( :Positive Approachالمدخل االٌجابً )ـ 4

فوال عن  ؼٌر المرؼوب فٌها، السلوكٌات، تإدي العقوبات فً العدٌد من المواتؾ إلى تعدٌ  وتؽٌٌر ال  

 .خداعهم بدالً من تصحٌح السلوكٌاتأن العقوبات تد ُتعلِّم األفراد الخوؾ من المشرفٌن وتشجعهم على 
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فراً هاذا المادخ  ٌاتم  )االنوباط االٌجابً(لذا إن العدٌد من المنحمات استبدلت نحام العقوبات بنحام     

وحؾ أو العام  عان طرٌاق تٌاام ا دارة بمسااعدته علاى تحما  مساإولٌة تصحٌح السلوك ؼٌر السلٌم للم

ومنحه الررصة لتصحٌح سلوكه من خال  تبصٌرُ بؤخطائه السابقة ومناتشته فً خطة التؽٌٌار  تصرفاته،

االٌجابً فً سلوكه من خال  التعاون المشترك بٌنهما تب  لجوئها إلى اتخاذ عقوبات صارمة بحقاه علاى 

ٌسهم بشك  فاع  فً خلق الوالء التنحٌمً المتٌن لدى العاملٌن تجاُ المنحمة كما سٌساهم  اعتبار أن ذلك

 .لبشرٌة وتطوٌرها فً األمد البعٌدفً صٌانة الموارد ا

 :د البشرٌة بؤتبا  الخطوات ايتٌةولتبنً هذا المدخ  ٌنصح المختصون بادارة الموار   

ادووع القواعد التً تحادد معااٌٌر السالوك أو األ -   اوزهاا مخالراة تساتحق د تجاء المطلاوب التاً ٌعُّ

 .توتٌع الجزاء

 .الرئٌسة وما ٌطرأ علٌها من تعدٌ توعٌة العاملٌن بهذُ القواعد وإجراءاتها  - خ

 .ة عن انوباط العاملٌن فً المنحمةتحدٌد الجهة المسإول -       

 حام دتٌق لتقوٌم األداء. الحصو  على معلومات دتٌقة عن أداء العاملٌن من خال  وجود ن -د     

  ذار تطبٌق العقوبات بشك  تدرٌجً ٌتصاعد مع تكرار المخالرة كؤن ٌبدأ بالتنبٌه ثم ا ن - هـ    

 .نذار المكتوب وهكذااالالشرهً ف        

 مٌو الثبات فً تطبٌق النحام على العاملٌن جمٌعاً وبالمعاٌٌر نرسها واالبتعاد عن الـ  و   

 .ة إزاء الشخص المخالؾالشخصٌ       

   مراعاة الموووعٌة فً اتخاذ ترار العقوبة ومانا لتوازن العقوبة مع الجرم،أو الخطؤ  َـ   

  .الذي ارتكبه العام     

 

 :واءاد انىلبئُخ فٍ َظبو اإلَضجبطاإلع صبنضب:  

ف١ٙاح جٌىػ١اٍ ِآ جٌؿٙاى  ٟٚ٘ ّٚحَ جألِحْ جًٌٞ ٠ٛفٍ ٌٍّٕظّس ٚجٌعح١ٍِٓ جٌٛلح٠س ذال ٖه ن١ٍ ِٓ جٌعالؼ،  

ٟٚ٘ عٛجًِ الغٕٝ عٕٙح فٟ ِؿاحي جٌّٕاٛ ٚجٌطماىَ ٚضكم١اك جأل٘اىجف جٌّٕٗاٛوز. ٚذٙاىف  ٚجٌٛلص ٚجألِٛجي،

 :ج٢ض١س فٟ ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗسالذى ِٓ جٌطٍو١ُ عٍٝ جٌٛظحتف  ضؿٕد جالٔكٍجفحش فٟ ٍْٛو١حش جٌعح١ٍِٓ،

 .هٛحتٙ جٌٛظ١ف١س ِٚططٍرحش جٌّٕظّسٓ وً ِٓ جٌٚفك ِعح١٠ٍ جٌطٛجفك ذ١  جنط١حٌ جٌعح١ٍِٓ عٍٝـ 1

 .ُٙؾّع جٌّعٍِٛحش عٓ جٌّطمى١ِٓ ٌٍٛظحتف ِٓ ق١ع نٛحتُٛٙ ٚجْطعىجوُ٘ ٚلىٌجضُٙ ٍْٚٛو١حض -2

جٌّمحذالش جٌّطعىوز ِٓ لرً  ٖهح٘ يٚٞ نراٍز ِٚعٍفاس فاٟ و١ف١اس ِمحذٍاس جٌّطماى١ِٓ ٌطم١ٍاً جٌطك١اُ  -3

 .نط١حٌٌٝ لٍجٌجش غ١ٍ ١ٍّْس فٟ جالجًٌٞ ٠مٛو ئ

 العطّااحو عٍااٝ ذااٍجِؽ جالضٛااحالش ٚجٌعاللااحش ٚجٌطااى٠ٌد جٌّٛؾٙااس ٌٍعااح١ٍِٓ جٌؿااىو ذغ١ااس ئعااىجوُ٘  -4

 .٘ٛ ِطٛلع  ْ ضىْٛ ع١ٍٗ ٍْٛو١حضُٙٚئٌٖحوُ٘ ِٓرمح ٌّح ٘ٛ ِطٍٛخ ُِٕٙ ِٚح

 .م١ٍٙ جٌفؿٛز ذ١ُٕٙ ٚذ١ٓ جٌعح١ٍِٓضى٠ٌد جٌٍّٗف١ٓ عٍٝ  ٍْٛخ جٌطعحًِ ِع جٌّٛجلف جٌّهطٍفس ٌط -5



153 

 

ح١ٍِٓ ٚضّإكُٙ ض١ُّٛ جٌٛظحتف ذىٌؾس عح١ٌس ِٓ جٌٍّٚٔس الْط١عحخ  ٠س ِطغ١ٍجش فاٟ قحؾاحش جٌعا -6

 .فٍ٘ جٌّٕٛ ٚجٌططٌٛ

ضكى٠ى جٌّعح١٠ٍ جٌّمرٌٛس فاٟ ضما٠ُٛ  وجء جٌعاح١ٍِٓ ِٚكحٌٚاس ِٕحلٗاس جٌؿٛجٔاد جٌٓاٍر١س ِآ  وجتٙاُ ِآ  -7

 ٌطؿحَٚ٘ح.ي جٌّّىٕس نالي جٌؿٍٓحش جٌّٗطٍوس ذ١ُٕٙ ٚذ١ٓ جٌٍّٗف١ٓ ٌٍٛٚٛي ئٌٝ جٌكٍٛ

ضٛغ١ك ٔطاحتؽ جٌطما٠ُٛ ٌىاً عحِاً ِاع وحفاس جإلؾاٍجءجش جٌطاٟ جضهاًضٙح جإلوجٌز ٌكّح٠اس جإلوجٌز ِآ  ٠اٗ  -8

ٖىحٜٚ  ٚ ئوعحءجش ِٓطمر١ٍس ِآ لراً جٌعاح١ٍِٓ عٍاٝ  ْ ضَُكاىو  ْاح١ٌد جالْاطثٕحف  ٚ جٌط١١ّاُ جٌاًٞ لاى 

 .غرٓ  ٚ عىَ جٌعىجٌسْٚ ضؿح٘ٙح ذح٠ٌّحٌْٗ جٌعحٍِْٛ عٍٝ جٌمٍجٌجش جٌطٟ ٠ٗعٍ

ُّْ ٚئؾٍجءجش ضكى٠ى جألؾٌٛ ٚجٌٍٚ -8  .جضد ٚجٌكٛجفُ جٌطٗؿ١ع١س ٌٍعح١ٍِٓض١ٞٛف  ُ
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جٖحٌ جٌفًٛ ئٌٝ ٚؾٛو ٔظحَ الٟٔرح٠ جٌعح١ٍِٓ ٠ٙىف ئٌٝ ِعحٌؿاس جٌٓاٍٛن غ١اٍ جٌٍّغاٛخ ف١اٗ ِآ لراً    

)جٌّااااىنً جٌطٛااااك١كٟ،جٌّىنً  ح٠ ٚ٘ااااٟ جالفااااٍجو جٌعااااح١ٍِٓ ٚذاااا١ٓ جٌّااااىجنً جألْحْاااا١س ألٔظّااااس جالٟٔاااار

ٚ و ى جٌفًٛ عٍاٝ  ١ّ٘اس جالؾاٍجءجش جٌٛلحت١اس ٌٍك١ٌٍٛاس وْٚ ٚلاٛ  جالٔكٍجفاحش ، جٌٛلحتٟ،جٌّىنً جال٠ؿحذٟ(

ٚذّاح ٠اٛفٍ عٍاٝ جٌّٕظّاس ٚجٌعاح١ٍِٓ جٌىػ١اٍ ِآ جٌؿٙاى ٚجٌٛلاص  )جٌٛلح٠س ن١اٍ ِآ جٌعاالؼ(جٔطاللح  ِٓ ِرى  

 .ٚجألِٛجي ٠ُٚٓٙ فٟ ضكم١ك جأل٘ىجف
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 .أالساسية النظمة أنضباط العامليننضباط العاملين وةدد المداصل إوضح مفهو   1س

ئٍٖـ ذحٌطف١ًٛ ِّْٟٛ جٌّىنً جٌٛلحتٟ الٟٔرح٠ جٌعح١ٍِٓ ِٓطعٍٞاح  ٘اُ جٌّّحٌْاحش جالوج٠ٌاس جٌطاٟ  2ِ

 ٠ّىٓ  ْ ضٓحعى عٍٝ ض١ّٕس ً٘ج جٌّىنً.

ٌّاىنً ف ذٙاح ِطهٛٛاْٛ فاٟ ئوجٌز جٌّاٛجٌو جٌرٗا٠ٍس ذحضرحعٙاح ٌطرٕاٟ جِح ٟ٘  ُ٘ جٌهطاٛجش جٌطاٟ ٠ٕٛا 3ِ

 ؟جال٠ؿحذٟ الٟٔرح٠ جٌعح١ٍِٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انَبكً ػشوأٍئهخ انفظم 
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  هلاف انفظم أ

 ان يصبح قادراً ةل :  الفكرية مضامينه واستيعاب الفصل هذابعد دراسة الطالب لمفردا   الململ من  

 للمنظمة هميتهأو يةالبشر الموارد معلوما  نظا  مفهو  توضيح. 

   نظةا  صصوصةيةو، البشةرية المةوارد معلومةا  لنظةا  المكونةة ساسةيةاأل العناصةرالتعرف ةلة 

 .استصدامه ف  مراةاتها الواجب منيةواأل صالقيةاأل والجوانب البشرية الموارد معلوما 

 طة المةوارد توضيح المزايا الت  تحققها تطبيقةا  نظةا  معلومةا  المةوارد البشةرية فة  ادارة انشة

البشةةةرية فةةة  المنظمةةةة مثةةةل )التصطةةةيط للمةةةوارد البشةةةرية، التوظيةةةف، ادارة االداء، التةةةدريب، 

 التعويضا (.

 

 

ئٌاٝ ئضهاحي عاىو ور١اٍ ِآ جٌماٍجٌجش  ضكطحؼ ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٌىٟ ضمَٛ ذأٔٗاططٙح ِٚٙحِٙاح ذفحع١ٍاس ٚوفح٠اس،

ٚ٘اًج  ٠ّٚىآ جٌٛٚاٛي ج١ٌٙاح ذٓاٍعس ٚجْاطهىجِٙح ذٓاٌٙٛس.جٌطٟ ضعطّى عٍٝ ِعٍِٛحش ٠ؿد  ْ ضىاْٛ ول١ماس ٚذٓا١طس 

ذااىٌٖٚ ٠ططٍااد  ْ ٠طااٛجفٍ ٌٙااح ٔظااحَ ِعٍِٛااحش ذٗاا٠ٍس ِططااٌٛ ٠ااطالءَ ِااع ٠ر١عااس جٌططااٌٛجش جٌؿ٠ًٌااس جٌكحٚااٍس فااٟ 

ٔظاحَ لاحوٌ عٍاٝ ِٛجؾٙاس جٌطكاى٠حش ِٚٓاحعىز جالوجٌز فاٟ  جٌّؿحالش جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحع١اس ٚجٌمح١ٔٛٔاس ٚج١ٌٓحْا١س،

 َ ضٍاه جٌطاٟ ضاٍضر١ ذحٌّٕظّاس ذٛاٌٛز عحِاس  ٍجٌجش جٌٓا١ٍّس ْاٛجء جٌّطعٍماس ِٕٙاح ذاحوجٌز جٌّاٛجٌو جٌرٗا٠ٍس،جضهاحي جٌما

ٚ ١ّ٘طااٗ ٚفااٟ ٘ااًج جٌفٛااً ْاإطٕحٚي ٔظااحَ ِعٍِٛااحش جٌّااٛجٌو جٌرٗاا٠ٍس  ٠ٚٓااحُ٘ فااٟ ضم١ٍااً جٌطىااح١ٌف ٚضااٛف١ٍ جٌٛلااص.

ٟ ضٓطهىَ ِٓ لرً جٌّٕظّحش جٌّهطٍفس ٌغٍٜ ٠ٚعى ٔظحَ جٌّعٍِٛحش ِٓ جٌططر١محش جإلوج٠ٌس جٌكى٠ػس جٌط .ٚن١ٚٛٛطٗ

٠ٚعطّى ٔظحَ جٌّعٍِٛحش عٍاٝ جالٔظّاس جٌكحْاٛذ١س  ذٕحء لحعىز ذ١حٔحش ضٓطفحو ِٕٙح جٌّٕظّس فٟ  ٔؿحَ  عّحٌٙح جٌّهطٍفس،

ٚفٟ ِؿحي جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فاأْ ٔظاحَ جٌّعٍِٛاحش ٠عطراٍ ِآ جالِاٌٛ جٌّّٙاس ٌغاٍٜ  جٌّطىحٍِس فٟ ذٕحء ضٍه جٌمٛجعى،

ٚضٓطفحو جٌّٕظّس ِآ جٌٕظاحَ فاٟ ِؿاحي ع١ٍّاس جالْاطمطحخ  لحعىز ذ١حٔحش ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جٌعحٍِس وجنً جٌّٕظّس،ذٕحء 

 ّس ِٓ جٌمٜٛ جٌعحٍِس فٟ جٌّٓطمرً.ٚضكى٠ى  قط١حؾحش جٌّٕظ
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  : انجشوَخ يفهىو َظبو يؼهىيبد انًىاهك أوال:

Concept of Human Resource Information System 

 َِعٍِٛحش جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس: ٠مٛى ذٕظح 

 ْطهٍجؾٙح. ٔظحَ آٌٟ ٌؿّع ٚضه٠ُٓ جٌّعٍِٛحش جٌهحٚس ذحٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚ -

جٌٕظحَ جٌّطّٟٓ ِعٍِٛحش قٛي جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ جٌّٕظّس ٠ّىٓ جالفحوز ِٕٙاح فاٟ ٚإحعس جٌماٍجٌجش  -

 .هٚغ١ٍ يٌ ٠ٌد ٚجٌطكف١ُ ٚجٌطٍل١س ٚجٌطٕمالشجٌّهطٍفس جٌهحٚس ذطٍه جٌّٛجٌو وحٌطى

ٔظحَ ٠ٕطٛٞ عٍٝ ع١ٍّس ؾّع ٚضٕظ١ُ ٚضك١ًٍ جٌر١حٔحش جٌهحٚس ذحٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚضك٠ٍٛٙح ئٌٝ ٍِجواُ  -

 . ٕٚحعس جٌمٍجٌجش ألغٍجٜ جٌطهط١١ ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ جٌٛلص جٌّٕحْد

َُ ٌٍم١حَ ذٛظ١فس ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚجٌٓعٟ  ْحْح ئٌٝ ضٛف١ٍ جٌّعٍِٛحش ٌٍّى٠ٍ٠ٓ الضهاحي  - َّ ٔظحَ ِٛ

جٌمٍجٌجش يجش جٌعاللس ذفحع١ٍس ٚوفح٠س ئْطهىجَ جٌٌّٛو جٌرٗاٍٞ ٌٚفاع ِٓاطٜٛ جوجتاٗ فاٟ ضكم١اك ج٘اىجف 

 . جٌّٕظّس

"ضاٛف١ٍ ٠القع ِٓ جٌطعح٠ٌف جًٌّوٌٛز آٔفح ذأْ جٌّكٍٛس جٌٕٙحت١اس ٌٕظاحَ ِعٍِٛاحش جٌّاٛجٌو جٌرٗا٠ٍس ٘اٟ 

جألْحِ فٟ ضٛف١ٍ ًٖ٘ جٌّعٍِٛاحش ٚئْ  جٌّعٍِٛحش عٓ ًٖ٘ جٌّٛجٌو ٚئعحوز ئْطهىجِٙح ِٓ لرً جٌّى٠ٍ٠ٓ"

 ضُٟ جٌر١حٔحش جٌطٟ ضطعٍك ذحألفٍجو ٚجٌٛظحتف ٚجٌرٍجِؽ. ،(Data Base) ٘ٛ ذٕحء لحعىز ذ١حٔحش

 :بد َظبو يؼهىيبد انًىاهك انجشوَخيكىَ صبَُب: 

Compenents of Human Resource Information System 

ٌت١ٓس      ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ آ١ٌس عًّ جٌٕظحَ ِٓ ْطس عٕحٍٚ  ٠س،٠طىْٛ ٔظحَ ِعٍِٛحش جٌّٛجٌو جٌرٍٗ                

:ٟ٘ 

٠ّٚىآ ضٛٞا١ف ِكطاٜٛ واً  جٌطغ٠ًاس جٌعىٓا١س ٚجٌاًجوٍز. جٌاطكىُ، جٌّهٍؾاحش، جٌع١ٍّاحش، جٌّىنالش،  

 . (20)عٍٕٛ ِٓ ضٍه جٌعٕحٍٚ فٟ جٌٗىً 
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 جٌر١حٔحش ٚجٌّعٍِٛحش                                                                             

                                                                

                             ( جٌطغ٠ًس جٌٍجؾعس5)                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               ( الذاكرة6)                         

 

 

 

 

 جٌر١ثس جٌهحٌؾ١س                                                      

 

 ( يكىَبد َظبو يؼهىيبد انًىاهك انجشوَخ20شكم )                                   

 ( التحكم4) 

 أدارة الموارد البشرٌة

 

 المدخالت((1

 

 بٌانات عن الموحرٌن - أ

 

 بٌانات عن الوحائؾ - ب

 

 

 

 بٌانات أدارٌة -  

 األهداؾ والتخطٌط -د

 أنماط القٌادة - و

 

 ( العملٌات2) 

 

تسجٌ  ورصد البٌانات  - أ

 وتخزٌنها

تدتٌق ومراجعة البٌانات  - ب

 وترتٌبها

 

 تصنٌؾ البٌانات وترتٌبها -  

 تحلٌ  البٌانات وترسٌرها - د

 

 ( المخرجات3)

 

 نمعلومات عن الموحرٌ - أ

 

معلومات عن العملٌات  - ب

أ دارٌة ، التخطٌط، 

التوحٌؾ ، التقوٌم ....... 

 وؼٌرها .

 

تقارٌر عن شإون وأووا   - 
، الموارد البشرٌة ، تارٌخٌا ً

 .  ، تنبإٌاً مالٌاً 

 نظم المنظمة الطبٌعٌة ) الواقع الحالً (

 تاعدة البٌانات ، تاعدة المعرفة ، تاعدة النماذ  ، التعلٌمات
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 :أهًُخ َظبو يؼهىيبد انًىاهك انجشوَخ صبنضب: 

 Importance of Human Resource information System 

 عى٠ىز ِٓ  ّ٘ٙح:ِٛحش جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٌٍّٕظّحش ُِج٠ح ضكمك ٔظُ ِعٍ    

 نُْ ٚجْطٍؾح  جٌّعٍِٛحش ِٚعحٌؿطٙح ذحٌٍٓعس جٌّّىٕس. -1

 ضم١ٍٙ جٌطعحًِ ذحٌٓؿالش ج١ٌى٠ٚس ٚجٌّعحِالش جٌٌٛل١س. -2

 ٍجٌجش ٚولطٙح.جٌٍٓعس فٟ ئٔؿحَ ع١ٍّحش جٌهُْ ٚجٌطك١ًٍ جٌّإو٠س ئٌٝ ٍْعس ع١ٍّس ئضهحي جٌم -3

ضكم١ك جٌعاللس جٌؿ١ىز ٚجٌفُٙ جٌّطرحوي ذ١ٓ جالوجٌز ٚجٌعح١ٍِٓ عٓ ٠ٍ٠ك ضٛف١ٍ جٌّعٍِٛحش جٌّهطٍفس قٛي  -4

 ٔٗح٠حش جٌعح١ٍِٓ فٟ جٌّٕظّس ِٚٓ جّ٘ٙح جٌّعٍِٛحش جٌّطعٍمس ذطم٠ُٛ جألوجء.

ٚذًٌه ضّىٓ جالوجٌز  ٍّٕظّس،جٌىٗف عٓ  ٞ ضَغ١ٍُجش ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ جٌر١ثط١ٓ جٌىجن١ٍس ٚجٌهحٌؾ١س ٌ -5

 ِٓ جالعىجو ٌّٛجؾٙس ضٍه جٌطغ١ٍجش ذىفح٠س.

ضكم١ك جٌطىحًِ ٚجٌط١ٕٓك ذ١ٓ ِهطٍف ٔٗح٠حش ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚذ١ٓ جالوجٌجش جألُنٍٜ فٟ  -6

 جٌّٕظّس.

ٚجٌفىٍٞ ضكم١ك جٌُّج٠ح جٌطٕحف١ٓس ٌٍّٕظّس ِٓ نالي جٌطٕرإ ذحٌكحؾحش جٌّٓطمر١ٍس ِٓ ٌ ِ جٌّحي جٌرٍٗٞ  -7

 ٚجْطػّحٌٖ ٠ٌُحوز جالذىج  ٚجالذطىحٌ.

 :فظىطُخ َظبو يؼهىيبد إكاهح انًىاهك انجشوَخ هاثؼب: 

Privacy of Human Resource Information System 

 حجٌّّىٕس ف١ٕح ٚجلطٛحو٠ح ٚضرحوٌٙ ّْٙص جٌكٛج١ْد جٌكى٠ػس فٟ ؾعً ع١ٍّحش نُْ ٚضىحًِ جٌّعٍِٛحش    

"قك ٌىٓ ًٌٖٙ جالِىح١ٔحش جٌٙحتٍس جٌطٟ ٠ّطٍىٙح جٌكحْٛخ ضأغ١ٍ ٍْرٟ فٟ  ٚجْطٍؾحعٙح ٠ٍْعس ٍْٚٙس.

فحٌّعٍِٛحش جٌٗه١ٛس ٌٍّٛظف١ٓ جٌطٟ ضهُْ فٟ لحعىز Individual Privacy Right  "جٌفٍو٠س جٌه١ٚٛٛس

جٌر١حٔحش جٌٍّو٠ُس لى ضىْٛ عٍٞس ٌٍىٗف ٌٍٍٚٓلس ٌٚٓٛء جالْطهىجَ ِّح ٠عٕٟ ئعطىجء غ١ٍ لحٟٔٛٔ عٍٝ 

ٚلى جَوجو جٌىنٛي ئٌٝ ن١ٚٛٛحش جٌّٛظف١ٓ ِع جٔطٗحٌ ئْطعّحي  ألفٍجو ٚجالْحءز ئٌٝ ّْعطُٙ،قٍِس ج

 .(Net Works)جالٔطٍٔص ٖٚرىحش جٌعًّ 

٠ٚؿد عٍٝ ئوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس جألنً ذٕظٍ جالعطرحٌ ِٛٞٛ  جٌّكحفظس عٍٝ ن١ٚٛٛس جألفٍجو     

جٌمح١ٔٛٔس ٚجالنالل١س فٟ ئْطهىجِحش ٔظُ ِعٍِٛحش  جٌعح١ٍِٓ ٚعىَ جٌطف١٠ٍ ذٙح جٔٓؿحِح ِع جالعطرحٌجش 

٠ؿد  ْ ضكىو ئوجٌز جٌّٕظّس جٌمٟح٠ح يجش جٌه١ٚٛٛس  ِٚٓ  ؾً  ْ ضىْٛ ضٍه جٌٕظُ فعحٌس، جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس.

ى ١ْحْس ٚجٞكس فٟ ً٘ج جٌّؿحي ٌؿعً ً٘ج جٌٕظحَ عحِال  ج٠ؿحذ١ح  فٟ ضع٠ُُ جٌعاللحش ذ١ٓ جٌّٛظف١ٓ ذىال  ِٓ  ٚضَعِّ

ِٚٓ  ؾً يٌه الذى جْ ضُْعَٙى ئوجٌز  ٔظّس ِعٍِٛحش  ىَ جٌػمس جٌٕحؾّس عٓ قٓح١ْس جٌّعٍِٛحش جٌٗه١ٛس.قحٌس ع

غَمس ف١ٙح ئٌٝ جالٖهح٘ جٌّه١ٌٛٓ ٚجٌّٛغٛق ف١ُٙ،  ٛ ٌَ جٌر١حٔحش جٌّ ٍَ فٍَ جٌّٕظّس  جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚ ْ ضَُك َٛ ٚ ْ ضُ

 ١ِٕس جٌّعٍِٛحش ٚ ْ ضٍجعٟ ج٢ضٟ:جج١ٌٓطٍز جٌىحف١س عٍٝ 

 ِٓ ٠ىنً جٌٕظحَ ِٚطٌّٝعٍفس  ٚجٌطىل١ك  ِػً ِٓ ٘ٛ جٌّفٜٛ ذحْطهىجَ جٌكحْد جٌٗهٟٛ، إػزجبهاد إكاهَخ: -1

 ِػً ض٠ٍٛكحش جٌىنٛي ئٌٝ  ِحوٓ جٌكٛج١ْد. أيٍ يبكٌ: -2
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ٚلحت١اس ألِآ ٚضاىجذ١ٍ  ، ٚجٌّالقك جٌّعى١ٔس ، (Hard Disk)وحغالق جأللٍج٘ جٌٍٛرس  أيٍ يؼهىيبد: -3

  ش.ٖرىس جٌّعٍِٛح

 فبيَبً: رطجُمبد َظى يؼهىيبد انًىاهك انجشوَخ

Applications of Human Resource Information System 

 رىعل رطجُمبد ػلَلح نُظى يؼهىيبد انًىاهك انجشوَخ واهًهب اِرٍ:

  :رطجُمبد انزقطُظ نهًىاهك انجشوَخ - 1

Human Resource Planning Applications 

ضهط١١ جالقالي  طر١محش جٌكحْٛذ١س جٌٍّضرطس ذطهط١١ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ّٚ٘ح:ٕ٘حن ٔٛعحْ ِٓ جٌط    

 .( )وّح  ٚٔٛعح  ٚضكى٠ى جالقط١حؾحش جٌّٓطمر١ٍس ِٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس  ،)جٌطعحلد(

٠طعٍك ذحٌرىالء ج٠ًٌٓ ضعىُ٘ جوجٌز جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٌٗغً جٌّٛجلع جٌٛظ١ف١س  )جٌطعحلد(ٚضهط١١ جالقالي     

ًٌٌه الذى  رد جٌطمحعى ٚجٌطٍل١س ٚجٌطٕمالش ٚضٍن جٌهىِس ٚجٌٛفحز ٚجٌطْٛع فٟ جٌٕٗح٠حش ٚغ١ٍ٘ح.جٌطٟ ضٗغٍ ذٓ

 جْ ضىْٛ ٕ٘حن ٍِفحش عى٠ىز ِٕٙح:

ٍِف ذحٌعح١ٍِٓ ِٕٛف١ٓ قٓد جٌٛظحتف ٚجٌىٌؾحش جٌٛظ١ف١س ٚجٌؿّٕ ٚجٌعٍّ ِٚىز جٌهىِس ٚجٌهرٍز   

 . ح ِٚعىالش جٌىٌٚجْ ٚغ١ٍ٘حٍِٚف نح٘ ذطك١ًٍ لٛز جٌعًّ جٌكح١ٌس ٚقٍوطٙ ٚجٌطى٠ٌد،

 ئْ جٌٍّفحش جٌهحٚس ذحٌعح١ٍِٓ ٚقٍوطُٙ ضٛفٍ جٌّعٍِٛحش ج٢ض١س:    

ٚجٌٕمً.... عىو جٌعح١ٍِٓ ج٠ًٌٓ ْطفمىُ٘ جٌّٕظّس ِٓطمرال ألٞ ْرد ِٓ جألْرحخ وحٌطمحعى ٚجالْطمحٌس  -1

 ٚغ١ٍ٘ح.

 ٌّٕظّس ٚ لٓحِٙح.عىو جٌطع١١ٕحش جٌؿى٠ىز ٚوًٌه جٌطٍل١حش ٚجٌطٕمالش ذ١ٓ ئوجٌجش ج -2

 عىو جٌعح١ٍِٓ ٚضهٛٛحضُٙ ج٠ًٌٓ ضكطحؾُٙ جٌّٕظّس ِٓطمرال . -3

ٌااًٌه فااحْ ٔظااحَ ضهطاا١١ جٌّااٛجٌو جٌرٗاا٠ٍس ٠ٓااحُ٘ فااٟ ع١ٍّااس ٚاإحعس جٌمااٍجٌجش ذفحع١ٍااس ْااٛجء  وحٔااص    

٘ااااًٖ جٌمااااٍجٌجش ٌّااااًء جٌٗااااٛجغٍ جٌّٛؾااااٛوز فااااٟ جٌّٕظّااااس  ٚ العااااحوز ض٠َٛااااع جٌّااااٛجٌو جٌرٗاااا٠ٍس ِاااآ 

 ٠ٛؾى ف١ٙح فحتٝ جٌٝ جٌٛظحتف جٌطٟ ضعحٟٔ ِٓ ٚؾٛو عؿُ جٚ ٔمٙ فٟ جٌّٛظف١ٓ. جٌٛظحتف جٌطٟ

 :Staff Applicationانزىظُف  رطجُمبد - 2

ٚجٌّٓحعىز فٟ ضٛف١ٍ فٍ٘ جٌعًّ جٌّٕحْرس ٌُٙ  ضطّٟٓ ًٖ٘ جٌططر١محش وً ِٓ ع١ٍّس ئْطمطحخ جألفٍجو،    

٠ى جٌٍّٖف جٌّٕحْد ٌٍّٛجلع جٌٛظ١ف١س ٚوّح ِٓ نالي ٞغ١ جٌّعٍِٛحش جٌهحٚس ذحٌٍّٖك١ٓ ٌٍٛظحتف ٚضكى

 ٠أضٟ:

ْطٍؾح  جٌّعٍِٛحش جٌهحٚس ذاُْ جٌّطمىَ ٌٍٛظ١فس ٚعٍّٖ ِٚإٍ٘ٗ جٌىٌجْٟ ٚقحٌطٗ جأل٠ٍُْس ٚ ٠س ج -1

 ِإٍٖجش  ُنٍٜ عٕٗ.
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 جٌّمحذالش، جالعالٔحش،)ٚجإلنط١حٌِػً  ضٛغ١ك جالؾٍجءجش جٌهحٚس ذع١ٍّس جالْطمطحخ -2

 ذٙح.ٚضٛف١ٍ جٌّعٍِٛحش جألْح١ْس ٌٍمحت١ّٓ  ، جالنطرحٌجش...ٚغ١ٍ٘ح(

ِٓ  فٍ٘ جٌعًّ جٌّطٛجفٍز ٚ ٚٚحفٙح ٚج٠ٌٍٚٗ جٌّطٍٛخ ضٛجفٍ٘ح فٟ  ضٛغ١ك جٌر١حٔحش جألْح١ْس قٛيـ 3

 ١ْٗغٍٙح.

ضٛف١ٍ جٌّعٍِٛحش عٓ ٔطحتؽ جٌّمحذالش ٚجالنطرحٌجش جٌطٟ  ُؾ٠ٍص ٌٍّطمى١ِٓ ٚض١ٍٖف ج٠ًٌٓ ٠ٍّىْٛ  عٍٝ  -4

 ذُٙ.غٍ جٌّٙحٌجش ٌٓى جٌٗٛج

 جٌٗحغٍز.ضٛف١ٍ جٌّعٍِٛحش جٌالَِس ٌطم٠ُٛ ع١ٍّس جالْطمطحخ ٚضكى٠ى ضىح١ٌف جالعالٔحش عٓ جٌٛظحتف  -5

٠َحوز ِعح١٠ٍ جالنطرحٌ ْٛجء  وحٔص ِٛٞٛع١س ٍِضرطس ذحٌعًّ  َ يجض١س ضطعٍك ذحٌّٓحش جٌٗه١ٛس  -6

 ٌٍّطمى١ِٓ.

 وػٍ جٌعح١ٍِٓ ٔؿحقح عٕى ظٌٙٛ قحؾس  ِٓحعىز جٌّى٠ٍ٠ٓ فٟ ضكى٠ى ِٛحوٌ جالْطمطحخ جٌطٟ ضُٟٙء -7

 جٌّٓطمرً.ؾى٠ىز ٌُٙ فٟ 

 :أكاهح األكاء رطجُمبد - 3 

 Performance Management APPlications 

 ،جألوجء ذاوجٌزِٓ جٌّّىٓ نُْ ِعٍِٛحش عٓ ِعح١٠ٍ ضم٠ُٛ  وجء جٌعح١ٍِٓ ٚٔطحتؿٗ فٟ لحعىز ذ١حٔحش نحٚس     

١  ٔظّس جٌطم٠ُٛ ذهٛحتٙ ِٚٛجٚفحش وً ٚظ١فس ٚضٓحُ٘ فٟ ضكى٠ى ًٖٚ٘ جٌططر١محش ضٓحعى جالوجٌز فٟ ٌذ

ِٗحوً جألوجء ٚذ١ثس جٌعًّ جٌٕحؾّس عٓ جٌفٍٚلحش فٟ ِٓطٜٛ جالوجء جٌفعٍٟ ل١حْح ذحٌّعح١٠ٍ جٌّكىوز ١ٌطٕٓٝ 

 ِٓطٜٛ جألوجء. جٔهفحٜجٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ضٛك١ف جالٔكٍجفحش ِٚعحٌؿس ِٗحوً  إلوجٌز

 :Training Applicationsانزلهَت  رطجُمبد -4

عىو  ضٓطهىَ ضطر١محش جٌطى٠ٌد ذٗىً  ْحْٟ فٟ ضٛغ١ك جٌّعٍِٛحش جٌهحٚس ذحوجٌز جٌطى٠ٌد ٚجٌّطّٟٕس،    

ِٙحٌجش جٌّٗحٌو١ٓ ٚجٌٕٗح٠حش  وٍف جٌطى٠ٌد، ِكطٜٛ جٌرٍٔحِؽ جٌطى٠ٌرٟ، جٌّٗحٌو١ٓ ٚنٛحتُٛٙ،

ر١محش ذ١حٔحش قٛي جٌركٛظ ٚجٌّؿحالش يٌه ضطّٟٓ ًٖ٘ جٌطط ٍٝفٟال ع جٌطى٠ٌر١س ج٠ٌٌٍٟٚس ٌُٙ...ٚغ١ٍ٘ح.

ٚوًٌه  جٌع١ٍّس ٚجٌّٛحوٌ جٌّعٍف١س ٌّٓحعىز جٌّطىٌذ١ٓ فٟ ضعٍُّٙ ٚئ٠العُٙ عٍٝ  قىظ جٌّٓطؿىجش جٌع١ٍّس،

ذ١حٔحش عٓ ٔطحتؽ ِٚعح١٠ٍ ضم٠ُٛ ذٍجِؽ جٌطى٠ٌد ٌالفحوز ِٕٙح فٟ جٌهط١ جٌطى٠ٌر١س جٌّٓطمر١ٍس ِٚعٍفس جٌؿىٜٚ 

 ف١ٙح.جاللطٛحو٠س ِٓ جالْطٍّجٌ 

 :Compensation Applicationsانزؼىَضبد  رطجُمبد - 5 

ضطّٟٓ جٌططر١محش جٌهحٚس ذحٌطع٠ٟٛحش ٔطحتؽ ضم٠ُٛ جٌٛظحتف ٚضكى٠ى جالؾٌٛ ٚجٌٍٚجضد جٌّٕحْرس ٌىً     

ٚذًٌه ضٛفٍ ًٖ٘ جٌططر١محش ٌالوجٌز  ضكى٠ى جٌكٛجفُ ٚجٌفٛجتى ٚجالِط١حَجش جٌّٓطكمس. ٍٝٚظ١فس فٟال  ع

قىٚو جٌٍٚجضد ٚضغ١ٍ٘ح ِٓ ِىز النٍٜ ٚوًٌه ِعىالش جٌىفع ٚئؾّحٌٟ جٌٍٚجضد جٌّىفٛعس ِعٍِٛحش قٛي 

ًٌٌٚه فٟٙ ِّٙس ٌٍطهط١١ جٌّٓطمرٍٟ ْٛجء ٠ٌٍُحوجش فٟ ِعىالش جٌىفع  َ ٌطم١ًٍ جٌىٍف  ، )٠ٍٖٙح   ٚ ٠ْٕٛح (

ٟ ضىْٛ ٌٚجضرٙح وّح  ٔٙح ضٓحعى جالوجٌز فٟ ضكى٠ى جٌٛظحتف جٌط ٚجٌطهٍٙ ِٓ جٌّىفٛعحش غ١ٍ ج٠ٌٌٍٟٚس،

 .  عٍٝ  ٚ  لً ِٓ جٌٍٚجضد جٌّىفٛعس ٌٍٛظحتف جٌّّحغٍس فٟ جٌّٕظّحش جٌّٕحفٓس
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و١ف ٠ّىٓ ٌٕظحَ ِعٍِٛحش جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس  ْ ٠ٓحعى فٟ جٌٛٚٛي ئٌٝ  (21)٠ٚٛٞف جٌٗىً    

  ر٠ٍٗسجٌّعٍِٛحش جٌطٟ ضًٓٙ ئضهحي جٌمٍجٌجش ٚقً جٌّٗىالش فٟ جٌططر١محش جٌّهطٍفس الٔٗطس جٌّٛجٌو جٌ

 والفصل الترقيات ، واالنتاجية ، االداء معايير

 

 

 العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشرية االحتياجات وتخطيط االستقطاب، عمليات                                

 

 نشطةأ دارةإ في وتطبيقاتها البشرية الموارد بيانات قاعدة (21)شكل                              

 المنظمة في البشرية الموارد                                                  

 

  

ٚذّح ئْ جٌططر١محش جٌكحْٛذ١س ٚٔظُ  ٔظٍج  أل١ّ٘س جٌٛلص ِٓ ق١ع وٛٔٗ غٍٚز ال٠ّىٓ جٌطف١٠ٍ ف١ٙح،   

ئٔؿحَ جٌع١ٍّحش ذحٌٍٓعس جٌّعٍِٛحش ٚجقىز ِٓ جألْح١ٌد جٌّٓحّ٘س فٟ ١ٚحٔس ٚلص جٌّى٠ٍ٠ٓ ِٓ نالي 

فحْ ً٘ج جٌفًٛ يٚ  ١ّ٘س فٟ جٌطع٠ٍف ذٕظُ ِعٍِٛحش جٌّٛجٌو  ٚجٌىلس جٌطٟ ضٓحعىُ٘ فٟ ٕٚحعس جٌمٍجٌجش،

ضّص  فمى جٌر٠ٍٗس جٌطٟ  ٚركص ِٓ ذ١ٓ جٌْٛحتً جالْطٍجض١ؿ١س جٌطٟ ضٓحُ٘ فٟ ضكم١ك جٌُّج٠ح جٌطٕحف١ٓس

جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚ ١ّ٘طٗ ِٚىٛٔحضٗ  ٕظحَ ِعٍِٛحشِٕحلٗس جٌّٛٞٛ  ِٓ نالي عٍٜ جٌّفح١ُ٘ جألْح١ْس ٌ

ضّٟٓ جٌفًٛ  ُ٘ ضطر١محش ٔظحَ ِعٍِٛحش جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ ٔٗح٠حش    ، وّحٚن١ٚٛٛس ئْطهىجِٗ

جٌطهط١١ ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس، جٌطٛظ١ف،  وجٌز جالوجء فٟال عٓ ضكى٠ى جٌٍٚجضد ٚجالؾٌٛ ٚجٌكٛجفُ ٚغ١ٍ٘ح 

 .ٌعح٠ٛٓ١ٍِٟحش جٌّىفٛعس ٌالفٍجو جِٓ جٌطع

 انقالطخ

 

 

 

 توطئة

 الوظائف بٌانات

 معدل بٌانات

 الدوران

 التدرٌب بٌانات

 المٌزانٌة بٌانات

 الموظفٌن بٌانات

 وظٌفتال بٌانات

 تقوٌم بٌانات

 االجور بٌانات

 قاعدة البٌانات

 تحلٌل معدل دوران العمل

 رصد المهارات

 والخدمات المنافع

 التقاعد تخطٌط

 وظٌفًاالحالل، تخطٌط المسار ال

 تحلٌل وتقٌٌم الوظائف

 االجور تخطٌط   
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  ٚٞف ِفَٙٛ ٔظحَ ِعٍِٛحش جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ٚ ١ّ٘طٗ ٌٍّٕظّس. :1ِ

 :ِح ٟ٘ جٌعٕحٍٚ جٌٍت١ٓس جٌطٟ ٠طىْٛ ِٕٙح ٔظحَ ِعٍِٛحش جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ آ١ٌاس عٍّاٗ؟2ِ

 ئع١ ذعٝ جألِػٍس ٌّكطٜٛ وً عٍٕٛ ِٕٙح.

جٌر٠ٍٗس ٚجٌؿٛجٔد جالنالل١اس ٚجأل١ِٕاس جٌطاٟ  : ضىٍُ ذح٠ؿحَ عٓ ن١ٚٛٛس ٔظحَ ِعٍِٛحش ئوجٌز جٌّٛجٌو3ِ

 ٠ؿد ٍِجعحضٙح فٟ جْطهىجِٗ.

: ِحٟ٘ جٌّعٍِٛحش جٌطٟ ٠ّىٓ  ْ ضٛفٍ٘ح ضطر١محش ٔظحَ ِعٍِٛحش جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ ِؿاحي جٌطهطا١١ 4ِ

 ٌٍّٛجٌو جٌر٠ٍٗس؟

ح فااٟ : ٚٞااف ِٓااحّ٘حش ٔظااحَ ِعٍِٛااحش جٌّااٛجٌو جٌرٗاا٠ٍس فااٟ  ْااطمطحخ جٌّااٛجٌو جٌرٗاا٠ٍس ٚضع١١ٕٙاا5ِ

 جٌٛظحتف جٌّٕحْرس ٌّإ٘الضٙح.

 : ِحٟ٘ جٌُّج٠ح جٌطٟ ٠كممٙح ضطر١ك ٔظحَ ِعٍِٛحش جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس فٟ ِؿحي ضى٠ٌد جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس؟6ِ

: و١ااف ٠ٓااحُ٘ ٔظااحَ ِعٍِٛااحش جٌّااٛجٌو جٌرٗاا٠ٍس فااٟ جقطٓااحخ ِٚاإف جٌطع٠ٟٛااحش جٌّٕحْاارس ٌالفااٍجو 7ِ

 جٌعح١ٍِٓ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انَبثغ ػشو أٍئهخ انفظم 
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 جٌّٛطٍف ذحٌٍغس جالٔى٠ُ١ٍس            عٍذ١سجٌّٛطٍف ذحٌٍغس جٌ ش

 Motives دوافع        1

 Incentives قٛجفُ 2

 Work Incentives                               قٛجفُ جٌعًّ                            3

 Job Evaluation                                                         جٌٛظ١فس ضم١١ُ 4

 Simple Ranking                                                        جٌر١١ٓ جٌطٍض١د 5

 Grading System                                                     جٌط١ٕٛف ٠ٍ٠مس  6

 Points System                                  ٠ٍ٠مس جٌٕمح٠                            7

 Factors Comparison                         ِمحٌٔس جٌعٛجًِ                       8

 Time Wage                                 جألؾٍ عٍٝ  ْحِ جٌُِٓ              9

 Piece Rate Wage                           جألؾٍ قٓد جٌٛقىجش جٌّٕطؿس      10

                             Skill-Based Pay ىفع عٍٝ  ْحِ جٌّٙحٌز           جٌ 11

 'Rights Empoyees                       قمٛق جٌعح١ٍِٓ                             12

 Discipline System جالٟٔرح٠ ٔظحَ 13

 Safety                              ْالِس                                             14

                         Statutory Rights قمٛق وْط٠ٌٛس                             15

                                                     Contractual Rights ضعحلى٠سقمٛق  16

                                Humanities Rights قمٛق ئٔٓح١ٔس 17

                                                            Free Speech   ق٠ٍس جٌىالَ 18

    Health, Safety and Welfare  ٚجٌٍفح١٘س جٌٛكس،جٌٓالِس 19

 Physical Health ٚكس ؾٓى٠س 20

                                                            Mental Health ٚكس ي١ٕ٘س 21

 Approaches ِىجنً 22

إلدارة  المصطلحات العلمية
 الموارد البشرية
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 Corrective ضٛك١كٟ 23

                                                             Preventive ٚلحتٟ 24

 Positive ئ٠ؿحذٟ 25

 Human Resource Information System           جٌر٠ٍٗس جٌّٛجٌو ِعٍِٛحش ٔظحَ 26

 Importance                                                                          ١ّ٘س 27

 Privacy                         ن١ٚٛٛس 28

 Planning Applications                                           جٌطهط١١ ضطر١محش 29

              Staff Applications                                 جٌطٛظ١ف ضطر١محش 30

 Performance Management                                                 جألوجء ئوجٌز 31

 Training Applications                                             جٌطى٠ٌد ضطر١محش 32

                          Compensation Applications  جٌطع٠ٟٛحش ضطر١محش 33
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