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                                                                          : مقدمة

، وازدادت العقد األخير من القرن العشريني تنامى الوعي بقيمة المورد البشري ف
، أن أهدافها وطبيعة أنشطتها وأحجامهاقيمته بعد أن تأكدت المنظمات على اختالف 

، إنما يتوقف على مدى قدرتها ستويات متصاعدة من النمو والنجاحنجاحها وبلوغها م
لفنية والفكرية ، ومدى استغالل مهاراته اة الكاملة من طاقاته الكامنة فيهعلى االستفاد

                                والسلوكية وتنميتها وتطويرها.            

وللتعامل مع المورد البشري بشكل فعال ظهرت إلى الوجود إدارة متخصصة وهي 
عن القيام تعرف على أنها تلك الجهة المسئولة كانت إدارة الموارد البشرية ، التي 

، وتحمل مسؤولية تنفيذ حفظ السجالت الخاصة بالعاملين منبعمليات روتينية ، تتض
، ولكن دورها بدأ يأخذ عيين والترقية واألجور واإلجازاتالقوانين الخاصة بأمور الت

أهمية أكبر عندما ظهرت أهمية الوظائف التي تقوم بها هذه اإلدارة، في مجال تهيئة 
تدريبهم وصيانتهم والمحافظة األفراد العاملين واختيار المناسبين منهم وتعيينهم و 

عليهم ، وتحفيزهم ومتابعة كل ما يتعلق بالنواحي االجتماعية واإلنسانية ذات العالقة 
بهم وبعملهم ، وازدادت أهمية هذه اإلدارة لما أصبحت ترفد وتزود المنظمة باألعداد 

، لتحقيق أهداف المنظمة ص المتناسبة مع األنشطة المطلوبةالكافية والخصائ
                                                                                       لكفاءة والفعالية المطلوبتين.   با

 :                              مدخل مفاهيمي حول تسيير الموارد البشرية : الفصل األول

تقوم إدارة الموارد البشرية بمجموعة من الوظائف األساسية في سبيل تسيير مواردها 
البشرية ، وتفعيل أدائها باعتبارها أصول استثمارية ال يمكن بلوغ أهدافها اإلستراتيجية 
دون االهتمام بها وتنمية وترشيد استخدام مهاراتها وقدراتها في العمل وتنمية رغبتها 

                                                                  فيه.            
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 فإنه البد من تناول مفهوم التسيير، إلى مفهوم تسيير الموارد البشريةوقبل التطرق 
إعطاء مفهوم ، لننتهي في األخير بلبشرية ثم تنمية الموارد البشريةوالموارد اوالتنمية 

                           شامل لتسيير الموارد البشرية.                           

                                                             :  مفهوم التسيير-1

إن التسيير هو عملية تنفيذ األنشطة مع األفراد اآلخرين ومن خاللهم بكفاءة ، وتشير 
العملية إلى أنشطة التخطيط والتنظيم والقيادة والتقييم التي يجب القيام بها هذه 

يتضمن ثالث عوامل ، ومنه فإن أي تعريف  للتسيير يجب أن األهداف لتحقيق
() نوري منير: تسيير الموارد البشرية، 1)أفراد، مشتركة: أهداف، موارد محدودة

                                                             (. 35، ص 2010

 ويعرف التسيير بأنه" فن إنجاز األشياء من خالل اآلخرين ".                      

كما يعرف بأنه " تدبير شؤون الناس وقيادتهم وتوجيههم وتنظيمهم ، بغية تمكينهم 
ستمرار وجودهم".  من تنفيذ الخطط الموضوعة لهم ، بهدف المحافظة على كيانهم وا

التسيير هو عملية تنفيذ األنشطة مع األفراد وتسيير هذه العملية إلى أنشطة التخطيط 
 والتنظيم والقيادة والتقييم التي يجب القيام بها لتحقيق األهداف".            

" عرف التسيير بأنه " علم مبني على قوانين وقواعد وأصول علمية  تايلوركما أن " 
 تطبيق على مختلف النشاطات اإلنسانية".                                   قابلة لل

عملية تحديد األهداف وتنسيق جهود األفراد من أجل بلوغها من جهة التسيير هو"
ومن جهة أخرى هو عملية منتجة يتم بواسطتها الحصول على السلع والخدمات 

 البشرية المتاحة ".                    من الموارد المادية و  ابتداءوغيرها من المنافع 
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من أجل تنظيم وتوجيه العمل بالشكل " نشاط تقوم به الموارد البشرية التسيير هو
المتمثلة المرغوب في سبيل تحقيق األهداف المرجوة من خالل الوظائف الجوهرية 

             في التخطيط والتنظيم واإلدارة والرقابة ".                               

بمعنى أنه يعتمد على األسلوب العلمي عند مالحظة المشكالت  علم التسيير هو" 
 التسييرية وتحليلها وتفسيرها والتوصل إلى نتائج يمكن تعميمها ".                   

خبرة ومهارة وذكاء في ممارسة عمله  بمعنى أن المدير يحتاج إلى فن" التسيير 
 وتعامله مع العنصر البشري لحفزه على األهداف التنظيمية ".                     

                                                               : التنميةمفهوم -2

، لغة جاءت من الفعل نما أي زاد، ومن النماء أي اإلصالح والخير : التنميةلغة *
To Develop ومن معانيه من الفعل  وفي اللغة اإلنجليزية جاءت كلمة تنمية :

لبعلبكي: المورد، () منير ا2يوسع أو يطور أو يوضح أو يظهر أو ينمي أو ينمو)
                                                             (.267، ص 1980

: تختلف المعاني التي تعطى لهذا المصطلح، ففي حين أن علماء  اصطالحا*
االقتصاد يعتبرون التنمية تعني المزيد من اإلنتاج  االقتصادي في حقلي السلع 
والخدمات ، فإن علماء السياسة يعتبرون أن التنمية تعني المزيد من التقدم نحو 

ير االستقرار السياسي والمناخ المالئم لتخطيط عمليات النمو وتوف نماذج الديمقراطية
 أما علماء االجتماع فيعتبرون أن التنمية هي مجموعة العمليات المنظمة والهادفة

، واالنتقال من البنى التقليدية إلى البنى التي تؤدي إلى التغير االجتماعي
        .(128، صسنةجتماعية، ب : معجم العلوم االفريدريك معتوق  ()3)الحديثة

، الف تخصصات وأيديولوجيات العلماءوبناء عليه ، فإن مفهوم التنمية يختلف باخت
، هي الزيادة السنوية رات األساسية في الفكر االقتصاديحيث نجد مضمون المؤش
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، على توفير ، ومتوسط دخل الفرد، بينما يركز منظور االجتماعيينفي الناتج القومي
، قراطية وتوفير االستقرار السياسي، وفي المنظور السياسي : الديمالحاجات لإلنسان 

جتماعية : التنمية اال() طلعت مصطفى السروجي4والمناخ المالئم لتخطيط التنمية )
البعض عرض وسنكتفي ب(،14، ص2009من الحداثة إلى العولمة، 

                           منها:                               

التنمية هي عملية مستمرة تسير في سلسلة متالحقة من التطوير والتجديد والتكيف " 
، أين يكون التوجه على القدرة على التطوير غير المحدود وهي سيرورة ألنها تمثل

 الدوام ايجابيا وفي اتجاه موجب".                                                  

المال في الطاقات البشرية ، وتسعى إلى تقديم " التنمية هي استثمار لرأس 
الخدمات التي تعود بالفائدة المباشرة على األفراد ، وهذه الخدمات ينعكس أثرها 

، وعلى زيادة كفايتهم اعية والمعيشية لألفراد من ناحيةعلى رفع المستويات االجتم
: التنمية عبد الباسط محمد حسن)(5ناحية أخرى") اإلنتاجية من

 (.                                              99، ص 1977،االجتماعية

" انبثاق ونمو كل اإلمكانيات "، فيرى أن التنمية هي سعد الدين إبراهيم "أما 
والطاقات الكامنة في كيان معين ، بشكل كامل وشامل ومتوازن، سواء كان هدا 

                                             الكيان هو فرد أو جماعة أو مجتمع ".

، التي المتتالية والمستمرة من اإلجراءات والعمليات " التنمية هي ذلك الشكل المعقد
، أو ون واتجاه وسرعة التغيير الثقافي، للتحكم بقدر ما في مضميقوم بها اإلنسان

هي  ماالحضاري في مجتمع من المجتمعات ، بهدف إشباع حاجاته ، أي أن التنمية 
، بهدف إشباع حاجات نة، له مواصفات معيإال عملية تغيير مقصود وموجه
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، ص 2008 /2007) كامل عمران، توفيق الداود: علم اجتماع التنمية، (6)اإلنسان"
95                                                            .) 

، إال ، الذين اهتموا بهذا الموضوعثين وبالرغم من تعدد تعريفات التنمية من قبل الباح
، يير مستمر ، تستهدف بناء اإلنسانهي عملية تغأنها كلها تتفق على أن التنمية 

م وتطوير قدراته ومؤهالته ومهاراته وخبراته ، من أجل زيادة طاقته اإلبداعية ، وتقدي
، اء الخالقالمستمر ، والعمل البن ، التي تضمن العطاءالمقترحات واألفكار االبتكارية

، ياتها وطاقاتها، وتوظيف كل موارد ها وإمكاناالرتقاء بالمنظمة التي يعمل بهاو 
، ، من أجل تحسين نوعية مخرجاتهاةالمادية والمالية والتكنولوجية والتقنية والبشري

، وفي نفس الوقت تحقيق اإلستراتيجية التي وجدت من أجلهاوتحقيق األهداف 
، التي ينشدونها في ية ورغباتهم وتطلعاتهم وطموحاتهمشر وإشباع حاجات مواردها الب
                                            حياتهم الحالية والمستقبلية.

 :                                                       مفهوم الموارد البشرية-3

التي يمكنن االسنتخدام العقالنني والرشنيد  الموارد البشرية أحد الركائز األساسية ،تعتبر 
لهننا مننن تحقيننق الكفنناءة فنني األداء ، وبلننوغ المسننتويات المرغوبننة مننن النجنناح والتفننوق 
والتميننننز فنننني العمننننل، وأحنننند المقومننننات الجوهريننننة الالزمننننة لعمليننننة التنميننننة االقتصننننادية 

 واالجتماعية.

بقولنننننه " إن نجننننناح  ،" علنننننى أهميننننة المنننننوارد البشننننرية جيفرررررف  يفرررررر ويؤكنننند الكاتنننننب "
، يعتمننند علنننى طاقتهنننا البشنننرية ، وهننني مصننندر مؤسسنننات وتحقينننق كفاءتهنننا التنظيمينننةال

للميزة اإلستراتيجية التنافسية في المنظمات الحديثة ، لهذا يجنب االسنتثمار فني المنورد 
ينننة إدارتهنننا، ، ويضنننيف أيضنننا " إن أهمينننة مواردننننا البشنننرية وكي " البشنننري والعناينننة بنننه

بعننند ينننوم، ألن المنطلقنننات األخنننرى للتننننافس، بننندأت تفقننند ميزتهنننا منننن ينننوم تنننزداد يومنننا 
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، فأسنننس النجننناح كالتكنولوجينننا المسنننتخدمة فننني اإلنتننناج ، وحصنننة المنظمنننة فننني آلخنننر
السنننوق ، ودرجنننة الحماينننة التننني قننند توفرهنننا الدولنننة أو االعتمننناد علنننى مصنننادر التموينننل 

 كانت تتمتع به في الماضي ". المحلية األقل تكلفة ، لم يعد لها نفس التأثير الذي

ولهنننذا فقننند حظننني موضنننوع المنننوارد البشنننرية ، باهتمنننام العديننند منننن البننناحثين والمفكنننرين 
والعلمنننناء ، وأربنننناب العمننننل والعمننننال أنفسننننهم ، بعنننند إدراف أهميننننة المننننوارد البشننننرية فنننني 
تحقيننق معننايير الجننودة ، وتعظننيم إنتاجيننة المنظمننات ، وتحننول النظننرة إلننى األفننراد مننن 

ونهم عنصننرا مننن عناصننر التكلفننة ، التنني يجننب خفضننها إلننى أدنننى حنند ، إلننى كننونهم كنن
أصننننل مننننن أصننننول المنظمننننة ، التنننني يمكننننن االسننننتثمار فيهننننا ، وزيننننادة قيمتهننننا بالنسننننبة 
للمنظمننة ، واعتبنننارهم منننوردا أساسنننيا منننن مواردهننا ، النننذي يحقنننق الثنننروة وننننواتج العمنننل 

 المرغوبة.

درات ومهننننارات االسننننتخدام األمثننننل لطاقننننات وقنننن وبعنننند أن أدركننننت المنظمننننات ، أهميننننة
، هننام مننن التخطننيط اإلسننتراتيجي لهننا ، فقنند قامننت بإدماجهننا كجننزءوخبننرات هننذه المننوارد

ينات ، النذي يحندد الهندف العنام منن عملالمنورد البشنري هنو العنصنر األساسنيباعتبار 
متطلبننات ، ودعننم طاقننات وإمكانيننات المنظمننة، والوفنناء بالتطننوير والتنميننة فنني المنظمننة
 البيئة الداخلية والخارجية لها.

، فهننني تسنننعى إلنننى تكنننوين قنننوة عمنننل مسنننتقرة ومنتجنننة وفعالنننة ومتفهمنننة ومتعاوننننة لنننذلك
وتنافسننننية وواعيننننة ومننننؤثرة ايجابيننننا ، فنننني عمليننننات التنميننننة والتطننننوير ، التنننني تقننننوم بهننننا 

اراتهنننا المنظمنننة ، وذلنننك منننن خنننالل محاولتهنننا ، تنمينننة قننندراتها العقلينننة والفكرينننة ، ومه
تويات التقنيننننة واإلنسننننانية ، وتحسننننين قنننندرتها علننننى التفكيننننر اإلسننننتراتيجي ، ورفننننع مسنننن

 ومن ثم رفع اإلنتاجية الكلية للمنظمة. اإلنتاج واإلنتاجية لديها
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ويعتبر اصطالح الموارد البشرية اصطالحا حديثا ، وقد حل بالتدريج محنل اصنطالح 
، لجمعيننة األمريكيننة إلدارة األفننرادامننت ا، حيننث ق1970فننراد أو القننوى العاملننة سنننة األ

، حتننى يكننون متماشننيا ومتوافقننا مننع أدوار مصننطلح إلننى إدارة المننوارد البشننريةبتغييننر ال
لننننني غربنننني و خنننننرون: () ع7اإلسننننتراتيجية المتزاينننندة للمنننننوارد البشننننرية فننننني المنظمننننات)

 (.24، ص 2002

، النذي يمكنن إعندادهم " إن مصطلح الموارد البشرية يشمل جميع السكان فني المجتمنع
، للنندخول فنني دائننرة االسننتغالل االقتصننادي ، بنندءا مننن األطفننال الرضننع حتننى الشننيوخ 

 المسنين ".

، أمنا ذلننك الجننزء المعنند فعننال ى أن اإلنسنان يعنند مننوردا اقتصننادياإلنن ويشنير هننذا المفهننوم
إن للمساهمة في عملية اإلنتاج ، فهو النذي يعند منن قبينل عوامنل اإلنتناج ، وبنالطبع فن

، هننو الننذي يعتبننر بمثابننة منندخالت ، وعلننى الننذي يسنناهم فنني العمليننة اإلنتاجيننةالجننزء 
وال يسنننمح لهنننم بننندخول قنننانون  ذلنننك فاألطفنننال النننذين تقنننل أعمنننارهم عنننن سنننن معيننننة ،

، وكذلك الطلبة الذين لم ينهوا بعد مراحنل تعلنيمهم المختلفنة ، ليسنوا أعضناء فني العمل
يمكننن اعتبننارهم مننن  جننزءا مننن المننوارد البشننرية ، والالقننوى العاملننة ، ولكنننهم يشننكلون 

، أمنا الجنزء والمساهمة في العملية اإلنتاجينة ، إال بعد إعدادهم للمشاركةعوامل اإلنتاج
منننن المنننوارد النننذي يشنننترف فعنننال فننني اإلنتننناج، فهنننو النننذي يعننند منننن قبينننل المننندخالت " 

 ينة بنين النظنام المنالي: دور الموارد البشرية في تمويل التنم()هشام مصطفى الجمل8)
 (.172، ص 2006اإلسالمي والنظام المالي الوضعي، دراسة مقارنة، 

الننذين يعيشننون فنني بلنند مننا ، بينمننا تعننني  لمننوارد البشننرية هننم جميننع األفننرادولننذلك فننإن ا
القوى العاملة ، الفئة منن سنكان البلند القنادرة علنى العمنل والراغبنة فينه ، وبهنذا المعننى 

لننة هنني ذلننك الجننزء مننن المننوارد البشننرية ، والننذي تتننراوح أعمننارهم بننين فننإن القننوى العام
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الحد األدنى والحد األعلى لسن العمل ، وتتوافر لديهم القدرة على العمنل ، إلنى جاننب 
 أو الممارسة الفعلية له. الرغبة في هذا العمل والبحث عنه 

نجد من يعنرف المنوارد البشنرية بأنهنا " كنل المقومنات المتنوفرة فني  وفي نفس السياق ،
مجتمننننع مننننا ، والتنننني تمثننننل فرصننننا يمكننننن اسننننتغاللها إلحننننداث التنميننننة بننننذلك المجتمننننع 

 (.12، ص 1997()أحمد صقر عاشور: إدارة الموارد البشرية، 9")

ة كمننننا أنهننننا تعننننرف بأنهننننا " العنصننننر القننننادر علننننى حسننننن اسننننتخدام العناصننننر اإلنتاجينننن
المتاحنننة للمنظمنننة ، منننن منننوارد مالينننة و الت ومعننندات وتجهينننزات ومنننواد خنننام ووقنننت ، 

بالنتيجة  بالكفاءة والفعالية المطلوبتين ، وبالتالي فإن كفاءة هذه الموارد البشرية يعكس
: إدارة المننننننوارد البشننننننرية وكفنننننناءة األداء ربننننننر() كامننننننل ب10" )كفنننننناءة األداء التنظيمنننننني

 .(11، ص 1976، التنظيمي

وبهذا يكون المورد البشري  هو المحرف األساسي والمؤثر المباشر على نتنائج العملينة 
اإلنتاجيننة داخننل المنظمننة ، مننن خننالل محاولننة االسننتفادة مننن القنندرات العقليننة ، وكننذا 

 المهارات المختلفة التي يتمتع بها هذا المورد.

المننؤهلين ذوي الخبننرات  ولننذلك تعننرف المننوارد البشننرية بأنهننا" تلننك الجمننوع مننن األفننراد
، والراغبين فيها بحماس واقتنناع لمناسبة ألنواع معينة من األعمالوالقدرات والمهارات ا

 (.19، ص 2002() علي غربي و خرون: تنمية الموارد البشرية، 11")

وبهذا المعنى نجد أن تجارب الدول المتقدمة ، قند أكندت بنأن الكنوادر البشنرية المؤهلنة 
، سنناعدت علننى تحقيننق معنندالت مرتفعننة ، مننن النمننو االقتصننادي ، مننن  والمدربننة فنيننا

خننالل زيننادة اإلنتنناج واإلنتاجيننة ، فيمننا أوضننحت تجننارب النندول الناميننة ، منندى تننأثير 
الننننننننقص فننننننني المنننننننوارد البشنننننننرية المؤهلنننننننة والمدربنننننننة ، علنننننننى بنننننننرامج وخطنننننننط التنمينننننننة 
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ارد البشننننننرية لمننننننو ، حسننننننن مختننننننار الجمننننننال: التكنولوجيننننننا واأسننننننامة الخننننننولي()12فيهننننننا)
 (.68، ص 1987واالعتماد على الذات، 

يعطينننا داللننة واضننحة علننى أهميننة المننوارد البشننرية ، فنني تلبيننة المتطلبننات  وهننذا األمننر
اآلنينننة والمسنننتقبلية لالقتصننناديات المجتمعينننة ، بحينننث تكنننون أسننناس التنمينننة ومحركهنننا 

، يكنننون الرأسنننمال األساسننني ، ألن المنننورد البشنننري فننني األسننناس طاقنننة ذهنينننة وفكرينننة 
الحقيقنني للمنظمننة الحديثننة ، ولهننذا فهنني تنظننر إليننه باعتبنناره أسنناس النجنناح أو الفشننل، 
ولهننذا هننناف مننن يعننرف المننوارد البشننرية بأنهننا " بالدرجننة األولننى طاقننة ذهنيننة ، وقنندرة 
فكريننة وعقليننة ، ومصنندر للمعلومننات واالقتراحننات واالبتكننارات ، وعنصننرا فنناعال وقننادرا 

()علننني غربننني و خنننرون: تنمينننة المنننوارد 13ركة اإليجابينننة بنننالفكر والنننرأي")علنننى المشنننا
 (.67، ص 2002البشرية، 

تلعنننب دورا بنننارزا وفعننناال ، فننني تحقينننق  ويؤكننند هنننذا التعرينننف علنننى أن المنننوارد البشنننرية
الغايات النهائية ، التي وجدت من أجلها المنظمة ، حيث تسيطر على الننواحي الفنينة 

أساسنننا فننني التقننندم اآللننني والتكنولنننوجي ، والمنننواد الخنننام ، الموجنننودة  للكفننناءة ، المتمثلنننة
والمتنننوافرة فننني المنظمنننة ، وتصنننميم العمنننل ، وطنننرق وأسننناليب اإلنتننناج ، والتنننأثير علنننى 
كفاءتهننا وفعاليتهننا ، كمننا تسننيطر علننى النننواحي اإلنسننانية لهننا أيضننا ، مننن حيننث القنندرة 

الخبننننرة والتنننندريب ، والقنننندرة الشخصننننية علننننى األداء الفعلنننني ، والننننذي يتحنننندد بننننالتعليم و 
والمهنننارات والكفننناءات ، والتكنننوين النفسننني والجسنننماني للمنننوارد البشنننرية ، وكنننذلك علنننى 
الرغبنننة فننني العمنننل ، والنننذي يتحننندد بنننالظروف المادينننة واالجتماعينننة للعمنننل ، وحاجنننات 

راد دارة األفنننن: إ() علنننني السننننلمي13ورغبننننات األفننننراد المختلفننننة ، والمتناميننننة باسننننتمرار)
، والننننذي يننننؤدي توافرهننننا إلننننى إحننننداث التنميننننة (25والكفايننننة اإلنتاجيننننة، ب سنننننة، ص 

 المطلوبة.
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ولننننيس أدل علننننى قيمننننة المننننوارد البشننننرية ، فنننني تحقيننننق التنميننننة الشنننناملة والمتوازنننننة ،  
" فننني كتابنننه "  ألفريرررد مار رررال وتطنننوير المنظمنننة ، وتعظنننيم مخرجاتهنننا ، ممنننا قالنننه "

فئننة متعلمننة مننن الننناس ال يمكننن أن تعننيل فقيننرة ، وذلننك  " " مننن أنأصررول اتقتصرراد 
ألن اإلنسان بالعلم والمعرفنة والنوعي والطمنوح ، والقندرة علنى العمنل واإلنتناج ، والقندرة 
علنننى الخلنننق واإلبنننداع ، يسنننتطيع أن يسنننخر كنننل قنننوى الطبيعنننة ومصنننادرها ، ومنننا فننني 

لحيننننناة الكريمنننننة " بننننناطن األرض ومنننننا فوقهنننننا ، واالرتفننننناع بمسنننننتوى معيشنننننته وتنننننوفير ا
هشنننام مصنننطفى الجمنننل : دور المنننوارد البشنننرية فننني تموينننل التنمينننة بنننين النظنننام ()14)

 (.47، ص 2006اإلسالمي والنظام المالي الوضعي،  المالي

من األفراد الموجنودين فني وتأسيسا على ما تقدم فإن الموارد البشرية هي" تلك الجموع 
المسنندة إليهنا عنن طرينق خبراتهنا وقندراتها  ، والتي تعمل على تحقيق األعمنالالمنظمة

  .اتها الفنية والعملية المكتسبة "ومهار 

لبشرية في القرن لقد ازدادت أهمية تنمية الموارد ا: مفهوم تنمية الموارد البشرية -4
، خاصة في ظل التغيرات المحلية والعالمية، والتي فرضت على الواحد والعشرين

مواردها ، أن تولي اهتماما متزايدا بتنمية أحجامهاأنشطتها و المنظمات على اختالف 
، حتى تكون قادرة على البقاء واالستمرار، وتعظيم نواتج البشرية واالستثمار فيها

، وتتمكن من المنافسة على المستوى المحلي ، بحيث تحقق في النهاية النجاحاأعماله
 والعالمي.

" مجموعة النشاطات التي تهدف إلى تأهيل هاريف تنمية الموارد البشرية بأنويمكن تع
سليمان خليل الفارس ()15)"النية، تساهم في تحسين أدائهموتطوير األفراد بطريقة عق

 (.178، ص 2002و خرون : إدارة الموارد البشرية ) األفراد (، 
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داري، وفي سياق " فيعرف تنمية الموارد البشرية من منظور إعلي السلميأما " 
" تلك العملية المتكاملة المخططة موضوعيا ، والقائمة على بأنها، نظماتالعمل بالم

معلومات صحيحة ، والهادفة إلى إيجاد قوة عمل ، متناسبة مع متطلبات العمل  في 
، المطلوب وإمكانياته، همة لظروف وقواعد وأساليب األداءمنظمات محددة، والمتف

، باستخدام ما الوالراغبة في أداء األعم، على تطبيق تلك القواعد واألساليبوالقادرة 
 لديها من قدرات ومهارات ".

 " مفهوم تنمية الموارد البشرية بأنه " تلك الجهود أحمد سيد مصطفىكذلك يعرف " 
مة، بما ، وترشيد سلوكيات األفراد العاملين بالمنظالمخططة والمنفذة لتنمية مهارات

، فهم الشخصيةخالل تحقيق أهدا ، منيعظم من فعالية أدائهم وتحقيق ذواتهم
: إدارة وتنمية () مدحت محمد أبو النصر16وإسهامهم في تحقيق أهداف المنظمة ")

 (.197، ص 2007، رد البشرية، االتجاهات المعاصرةالموا

" فيعرف تنمية الموارد البشرية بأنها" تمثل أحد المقومات رأحمد منصو " أما الدكتور
يانة وتنمية القدرات والكفاءات البشرية في جوانبها األساسية في تحريك وصقل وص

، ومن ثم فهي وسيلة تعليمية تمد اإلنسان بمعارف لمية والعملية والفنية والسلوكيةالع
، تزيد من طاقته على العمل ظريات أو مبادئ أو قيم أو فلسفاتأو معلومات أو ن

حديثة، واألساليب الفنية ، وهي أيضا وسيلة تدريبية تعطيه الطرق العلمية الواإلنتاج
، وهي وسيلة فنية األداء األمثل في العمل واإلنتاجالمتطورة والمسالك المتباينة في 

، تعيد صقل قدراته ومهاراته العقلية أو نسان خبرات إضافية ومهارات ذاتيةتمنح اإل
، سلوكه وتصرفاته المادية واألدبيةاليدوية ، وهي أيضا وسيلة سلوكية ، تعيد تشكيل 

، وعالقته وتصرفاته في الوظيفة، إلعادة النظر في مسلكه في العمل وتمنحه الفرصة
، قراءات في تنمية الموارد البشرية: ()أحمد منصور17الئه ومرؤوسيه ")مع زم
 (.195، ص 1975
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التنمية "" في كتابهموسى اللوزف "من قبل، تعريف تنمية الموارد البشريةكما أنه تم 
 إعداد العنصر البشري إعدادا "بأنها، "، التطبيقاتالمفاهيم، األسس، اإلدارية

أنه بزيادة معرفة وقدرة  ، بما يتفق واحتياجات المجتمع ، على أساسصحيحا
ة، فضال عن زيادة طاقاته ، يزداد ويتطور استغالله للموارد الطبيعياإلنسان
، 2000، األسس، التطبيقاترية، المفاهيم، : التنمية اإلداموسى اللوزي ()18")وجهوده

 (.21ص

" زيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات للقوى كما يقصد بتنمية الموارد البشرية
ارها في ، والتي يتم انتقاؤها واختيادرة على العمل في جميع المجاالتالعاملة ، الق

كحد أقصى ، اإلنتاجية ، بغية رفع مستوى كفاءتهمضوء ما أجري من اختبارات
  ."كنمم

، لكي يصبح قوة جه إلى اإلعداد والتوظيف لإلنسان، إنما يتو إن تنمية الموارد البشرية
، حسب قدراته وطاقاته وفرص العمل منتجة بدرجات متفاوتة من المهارةعمل 

ع : السياسة االجتماعية ومتغيرات المجتم()درية السيد حافظ19")المتاحة لتشغيله
 (.358، ص  2007، المعاصر

عملية تنمية الموارد البشرية ، إلى استخدام الموارد البشرية أفضل استخدام ،  وتشير
لتحقيق تغيير مقصود ، بهدف إشباع حاجات اإلنسان ، ومواجهة مشكالته ، وتنمية 
القدرات الذاتية ، وتدعيم القيم واالتجاهات ، ومنهجية التفكير والمعايير والسلوكيات 

وثقافته والتغيرات المتناسبة مع طبيعة المجتمع، ،  وغيرها من الجوانب االجتماعية
 اإليجابية التي تحدث ".

: كما يلي" إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية" في كتابه "علي السلمي كما يعرفها " 
، الهادفة إلى تحقيق مستوى مستهدف من ظام يشمل كافة األنشطة والعمليات" ن
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سب مع متطلبات العمل المسند ، حتى يتناالمورد البشري والقدرة في الكفاءة والفعالية 
، سواء في ي يمكن أن تعهد إليه في المستقبل، وتوقعات األعمال والمهام التإليه

رة الموارد : إدا() علي السلمي20" )التخصص نفسه، أو في مجاالت أخرى مجال 
 (.232ص ، 2001، البشرية اإلستراتيجية

دة، ، وبلورة إلمكاناتها المتعدت البشريةتعبئة للطاقاتنمية الموارد البشرية هي "
ولمواهبها العقلية والجسدية، لزيادة قيمتها ورفع مكانتها، ليمكن استخدامها بصورة 

() عبد ضمد 21")األمثل لكافة الموارد االقتصادية، في طريق االستغالل مبدعة
اتيجية التصنيع إستر  : االستثمار في اإلنسان وأهمية رأس المال البشري فيالركابي

 (.27، ص  1981، الخليجية

عند ، ه المعرفة والمهارات واإلمكانياتهي عملية زيادة أوج " تنمية الموارد البشرية
، بأنها عملية نمو رأس المال وقد يعبر عن ذلك اقتصاديا، جميع أفراد المجتمع

، عن ذلك سياسيار ، كما قد يعبره بكفاءة في التنمية االقتصاديةالبشري ، واستثما
، ودلك للمشاركة الرشيدة في المسائل المجتمعبأنها عملية تتضمن إعدادا ألفراد 

 اجتماعياالسياسية ، وخاصة كمواطنين في مجتمع ديمقراطي، كما قد يعبر عنها 
، مل وجهبأنها عملية تتضمن مساعدة األفراد على االستمتاع بحياتهم على أك

: التحديات البدراوي  محاسن محمد الحسيني()22اعي...")كأعضاء في وجود اجتم
 (.399االجتماعية واالقتصادية للتنمية في السودان ، ص 

" تنمية الموارد البشرية هي عملية زيادة المهارات والطاقات والمعلومات لدى أفراد 
، تعني االستخدام الكفء لرأس المال البشري فمن الناحية االقتصاديةالمنظمة ، 
لق رأس مال بشري جديد ، للمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع ، ومن المتاح ، وخ

، إعداد أفراد المجتمع اإلعداد السليم ، تعني تنمية الموارد البشريةالناحية السياسية ، 
، أما من الناحية في الحياة السياسية في بلدهمليتمكنوا من المشاركة الفعالة ، 
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لمجتمع، حتى يتمكنوا من العيل حياة مثمرة االجتماعية، فتعني األخذ بيد أفراد ا
() مجد الدين محمد عبد الجواد: تنمية الموارد البشرية والتطور 23مفيدة " )

، ص  1983، مع التركيز على المجتمع المصري  االقتصادي في الدول النامية
19.) 

مرحلة تأتي بعد نها"" فيعرف تنمية الموارد البشرية بأماهر عليش"أما الدكتور
بها رفع مستوى مهاراتهم ، ويقصد ألداء العملالحصول على األفراد المالئمين 

()ماهر 24")بيعة العمل المطلوب انجازهوذلك عن طريق التدريب المالئم لط،وخبراتهم
 (.28، ص  1971، إدارة الموارد البشرية :عليل

، مرتبط بعضها من عناصر، يتكون كنظام ويمكن النظر إلى تنمية الموارد البشرية
ببعض بعالقة اعتمادية ، بحيث أن أي خلل في أحد هذه العناصر يؤدي إلى عدم 
توازن النظام ككل ، وعلى كل منظمة أن تشكل نظام تنمية الموارد البشرية الخاص 

 بها ، يتالءم مع بيئتها الداخلية والخارجية.

 د البشرية :ويمكن تحديد العناصر األساسية لنظام تنمية الموار 

 التدريب المستمر لألفراد. -
 تقييم األفراد من حيث الكفاءات واألداء معا. -

، األفراد، حيث يخصص لكل عامل ملفنظام المعلومات الخاص ب -
، ة بتطوره الوظيفي، وتقييم أدائهيتضمن جميع المعلومات المتعلق

 وغيرها من المعلومات الخاصة بالعامل.

ت حول الوظائف والمراكز من معلوما، ويتضلومات الوظائفنظام مع -
، ئص الوظي ية المطلوبة في شاغليها، من حيث الخصاالمختلفة

ومات حول شاغلي الوظائف الحاليين،التاريخ المتوقع ومعل
، ومعلومات حول األفراد الذين ، بسبب التقاعد أو النقلالستبعادهم
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 ، والموجودين حاليا فيستقبليمكنهم شغل هذه الوظائف في الم
 المنظمة.

وهناف عالقات متبادلة ، ن هذه العناصر مترابطة بشكل وثيقونالحظ مما سبق أ
ارة : إد()سليمان خليل الفارس و خرون 25، تجعل منها نظاما متكامال )فيما بينها

 (.179، ص  2002، الموارد البشرية ) األفراد (

رف ومهارات وقدرات هي العملية التي تعمل على زيادة معا " تنمية الموارد البشرية
 وكفاءات الموارد البشرية ، التي تتمتع بها المنظمة ، وذلك عبر النشاطات التالية : 

 تقييم األداء. -
 التكوين المستمر. -

 الترقية. -

 االتصال. -

                                                      العالقات اإلنسانية. -
ة بشكل وثيق ، وهناف عالقات متبادلة ونالحظ مما سبق أن هذه العناصر مترابط

ارة : إد() سليمان خليل الفارس و خرون 26فيما بينها ، تجعل منها نظاما متكامال )
 .(179، ص  2002، الموارد البشرية ) األفراد (

 :                                              مفهوم تسيير الموارد البشرية  -5

تسيير مواردها البشرية إلى تعزيز القدرات  تنمية و تهدف المنظمة من خالل 
    ، وبلوغ مستويات متصاعدة من الكفاءة والفعالية التنظيمية.        التنظيمية لها

، البرامج ، اإلستراتيجيات  " مجموعة من األعمالبأنه تسيير الموارد البشرية ويعرف 
الممكن للموارد البشرية، والتي تساهم حقيق االستغالل األمثل والقرارات الهادفة إلى ت

، ومن جهة ثانية فهذه النتيجة لها تأثير على شكيل الموارد البشرية هذا من جهةفي ت
                 األداء الكلي للمنظمة".                      
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" تسيير الموارد البشرية بأنها " الوظيفة التي تتمثل  علي عبد الوهابكما يعرف " 
ختيار العاملين ذوي الكفاءات المناسبة وتسيير جهودهم وتوجيه طاقاتهم وتنمية في ا

مهاراتهم وتحفيز هؤالء العاملين وتقييم أعمالهم، والبحث في مشاكلهم وتقوية عالقات 
هم في تحقيق الهدف الكلي ، وبذلك تسااون بينهم وبين زمالئهم ورؤسائهمتع

 غ النمو المطلوب لألعمال واألفراد".  ، من حيث زيادة اإلنتاجية وبلو للمنظمة

تسيير الموارد البشرية اهتم بدراسة السياسات المتعلقة باختيار وتعيين وتدريب 
العاملين ومعاملتهم في جميع المستويات والعمل على تنظيم القوى العاملة داخل 

المنظمة المنظمة ، وزيادة ثقتها في عدالة اإلدارة وخلق روح تعاونية بينها والوصول ب
 .                                                   إلى أعلى مستويات اإلنتاجية"

أن تسيير الموارد البشرية هو العملية التي يتم بموجبها الحصول " مهدف حسن" ويرى 
على األفراد الالزمين للمنظمة من حيث العدد والنوعية التي تخدم أغراضها وترغيبهم 

دمتها وجعلهم يبذلون أكبر قدر من طاقتهم وجهودهم إلنجاحها في البقاء في خ
ي منظور كمي والعالقات مهدي .ح. ز: إدارة األفراد ف ()27وتحقيق أهدافها")

 (.                                       16، ص 1993، اإلنسانية

" العملية التي تهدف إلى اإلجابة على التساؤل " فيعرفها بأنها مصطفى كامل "أما
 الخاص بكي ية توجيه وتنسيق الجهد البشري نحو تحقيق األهداف التنظيمية".       

فيعرف تسيير الموارد البشرية بأنها " مجموعة من اإلجراءات والقرارات  "بيريتي أما "
رد البشرية والسياسات التي تمكن من الحصول في الوقت المرغوب على الموا

كن ، وتحفيزها وتطوير إمكانياتها لتتمأهيل والمعارف والقدرات المطلوبةبالكفاءات والت
، وتحمل المسؤوليات من أجل استمرار حياة المنظمة من القيام بالنشاط أو الوظائف

                                              (.                     289، ص  1995، ()كامل المغربي و خرون: أساسيات في اإلدارة28وتطورها")
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            :                 المدخل اإلستراتيجي في إدارة الموارد البشرية : الفصل الثاني

شهدت العقود األخيرة تطورات كبيرة في مجال الصناعة ، وقد تطلبت هذه : تمهيد
خصوصا بعد ظهور المنظمات ، وتطورا مماثال في الفكر اإلداري  التطورات تقدما

، وفي ضوء ذلك زادت تدادها على صعيد البيئة العالميةالكبيرة وتزايد المنافسة واش
توجهات الباحثين والمفكرين في مجال اإلدارة الستثمار واقتباس تطبيقات الفكر 

سكري بصورة ذي برزت استخداماته في المجال العاإلستراتيجي ومضامينه ال
يجية التي جة اإلدارة الستقراء المستقبل ووضع الخطط اإلستراتلتلبية حا، واضحة

طلبات المتغيرات ، وذلك باالعتماد على فهم وإدراف متتسهم في نجاح المنظمات
، بما تمثله من فرص وما تعانيه من نقاط ضعف، إذ تهدف اإلدارة البيئية المحيطة

تخاذ القرارات اإلستراتيجية اإلستراتيجية بفكرها إلى تمكين المديرين والمسيرين من ا
 المناسبة، التي تتمكن بفضلها المنظمة من بلوغ األهداف التي وجدت من أجلها.                   

 :                                                        تعريف اإلستراتيجية -1

رف ، فقد جاءت بدأ مفهوم اإلستراتيجية في دراسة سبل النجاح في الحروب والمعا
، وهي تتكون من جزأين الجزء "ستراتي غوسمن الكلمة اإلغريقية " كلمة إستراتيجية

، والجزء الثاني أجان ومعناها القيادة والتي ول وهو ستراتي والتي تعني الجيلاأل
 تعني فن الحرب أو فن الجنرال أو فن القيادة.                                     

" مجموعة القرارات والتصرفات اإلدارية التي توجه أداء اإلستراتيجية بأنهاوتعرف 
حديد المنظمة في األمد الطويل " أو هي " العملية التي بواسطتها يتمكن المدراء من ت

راتيجيات لغرض ، وتحديد أهدافها ووضع وتطوير اإلستاالتجاه طويل األمد للمنظمة
ذات  ات البيئية الداخلية والخارجية، في ضوء المتغير تحقيق تلك األهداف
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الموارد البشرية مدخل  : إدارةسالمال، مؤيد سعيد ()عادل حرحوش صالح29العالقة")
                            (.                04، ص  2009، إستراتيجي

طرق  ، واختياراف األساسية طويلة األمد للمنظمةاإلستراتيجية هي تحديد األهد"
 ".                  ارد الضرورية لغرض تحقيق األهدافوتخصيص المو  التصرف

"اإلستراتيجية هي مجمل القرارات التي تنصب على إيجاد توافق بين متطلبات وفرص 
 البيئة الخارجية مع محددات وقوة الوضع الداخلي للمنظمة".                

، والتي تساعد على ات المتميزةصول والمهار كما تعرف بأنها " القدرة على بناء األ
اهر ()ط30ة قياسا للمنافسين اآلخرين")تعزيز الميزات والمركز التنافسي للمنظم

اإلستراتيجية منظور : اإلدارة محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس
 (.                                          323، ص 2007، منهجي متكامل

 ، ورسم سياساتهامبدئي للرؤى المستقبلية للمنظمة اإلستراتيجية هي تصوروعليه فإن 
، قات المتوقعة بينها وبين بيئتها، وتحديد أبعاد العالوتحديد غايتها على المدى البعيد

، ونقاط القوة والضعف المميزة لها ،بهابما يسهم في بيان الفرص والمخاطر المحيطة 
ييمها راتيجية المؤثرة على المدى البعيد ومراجعتها وتقوذلك بهدف اتخاذ القرارات اإلست

                                                    وتقويمها. 

 :                    الفرق بين الفلسفة القديمة والجديدة إلدارة الموارد البشرية-2

                                                           : الفلسفة القديمة-*

 اهتمت بالقوة العضلية لإلنسان وقدراته  البدنية والمادية ) البناء الجسمي لإلنسان(. -

ولذلك فقد ركزت على الجوانب المادية في العمل من أجور ومكافآت، مكان وبيئة -
                                       العمل المادية.                           
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وعليه فقد اتخذت التنمية البشرية أساسا شكل التدريب المهني لزيادة المهارات -
 الميكانيكية لإلنسان.                                                            

                :                                            الفلسفة الجديدة-*

تهتم بعقل اإلنسان وقدراته الذهنية وإمكانياته في التفكير واالبتكار واإلبداع -
 والمشاركة في حل المشاكل والتجديد والتطوير.                                    

لذلك تميل إلى االهتمام بمحتوى العمل وما يثيره من طاقات الفرد الذهنية وما يمثله -
 ديات تستفز فكر اإلنسان وعقله.                                          من تح

ومن ثم فإن التنمية البشرية هي أساسا شحذ لقدرات اإلنسان الفكرية وتوظيفها في -
 (.119، ص 2004() علي غربي : تنمية الموارد البشرية، 31العمل)

                                                : إدارة الموارد البشرية تعريف-3

حد ودقيق في تحديد مفهوم مو ، لقد اختلفت وجهات النظر في الحياة العملية 
"، فقد رأت النظرة  Humain Ressource management" إلدارة الموارد البشرية

ام باألعمال بأنها مجرد وظيفة قليلة األهمية ، تنحصر أعمالها في القي، التقليدية لها
ابعة ، ومتية، كحفظ المعلومات عن العاملين، في الملفات والسجالتالتنفيذية الروتين

واالنصراف واإلجازات والترقيات النواحي المتعلقة بالعاملين، كضبط أوقات الحضور 
 وصرف األجور والمرتبات.

اإلدارية في  ظائف، فقد أصبحت من أهم الو الحديثة إلدارة الموارد البشرية أما النظرة
قل أهمية من باقي الوظائف األخرى، وذلك ألهمية وتنامي ، وهي ال تالمؤسسة

دعم خطط ، و في تحقيق الكفاءة اإلنتاجية، الذي تقوم به الموارد البشرية، الدور
، قد اتسع ليشمل فإن مفهوم إدارة الموارد البشرية، ولذلك وبرامج المؤسسة التنموية

، جذب تحليل وتوصيف الوظائف، تخطيط الموارد البشريةمثل ، ةأنشطة رئيسي
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البشرية، تحفيز ، تدريب وتنمية الموارد الموارد البشرية للعمل بالمؤسسة واستقطاب
: صالح الدين محمد عبد الباقي ()32)، وزيادة دافعيتهم للعمل أكثرالموارد البشرية

ولهذا فقد ، (23، ص 2002إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 
، نطلق منها الباحثون ، التي يرة الموارد البشرية تبعا للمداخلتعددت تعريفات إدا

اإلدارة اإلستراتيجية للموارد " في كتابه " جمال الدين محمد المرسيفيعرفها " 
 »" بأنهاالبشرية المدخل لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمة القرن الحادف والعشرين

، ى احتياجاتها من الموارد البشريةاألنشطة اإلدارية المتعلقة بحصول المنظمة عل
بأعلى ، بما يمكن من تحقيق األهداف التنظيمية ، تحفيزها والحفاظ عليهاوتطويرها و 

رة اإلستراتيجية : اإلدامرسيالجمال الدين محمد  ()33)(2) «مستويات الكفاءة والفعالية
لحادي والعشرين، الدار ل لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمة القرن ا، المدخللموارد البشرية

 .(16، ص  2003، الجامعية، اإلسكندرية، ب ط
 ، التي تعمل على رفعنها" إحدى الوظائف اإلستراتيجية" بأ بيريتي كما يعرفها "

، بالشكل الذي يسمح بالمساهمة في األداء الكلي وتحسين أداء الموارد البشرية
اجات المؤسسة من الموارد وذلك عن طريق ايجاد أحسن توافق بين ح، سةللمؤس

 بين ماهو متاح منها داخل المؤسسة، و في الوقت الحالي أو في المستقبل ،البشرية
 Jean Marie Peritti : Gestion du ressources ()34)العمل  أو في سوق 

humaines, Vuibert , 2éme édition , Paris , 1998 , p32). 
" فيعرفانها بأنها " مجموعة األنشطة والمهام الضرورية لمعالجة  قونين ""و مرف إ" اأم

، وتنقسم هذه المهام إلى مهام إدارية علقة الموارد البشرية في المؤسسةالقضايا، المت
، ومهام فنية أوتنفيذية تتعلق بالموارد خطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة: التوهي

 François Gonin , Yves Emery : Dynamiser les (35)البشرية

ressources humaines , Presse Poly Technique et Universitaires , 

1ère édition , Lausanne , 1999 , p 16 

، لتعظيم كل من وظائف واألنشطة المصممةمجموعة البرامج وال »كما تعرف بأنها 
ارة الموارد البشرية ، المكتب إدراوية محمد حسن :  ()36)«أهداف الفرد والمنظمة 

 (.16، ص  1999/  98الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 
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هي تخطيط ، فإن إدارة الموارد البشرية »"  FLIPPO "ومن وجهة نظر
، وتنميتهم        على األفراد ومراقبة النواحي المتعلقة بالحصول، وتنظيم وتوجيه

صالح ()37)«بغرض تحقيق أهداف المؤسسة  ، والمحافظة عليهم ،وتعويضهم
 (.31المرجع السابق ، ص إدارة الموارد البشرية،الدين محمد عبد الباقي :

تمثل إحدى ، بأن إدارة الموارد البشرية ، ستدل من التعريفات السابقة الذكرون
، واالهتمام باالستثمار فيه ، التي تختص باستخدام المورد البشري،الوظائف الهامة

 : خالل مجموعة من األنشطة كما يلي من

 توصيف الوظائف. -1

 تخيط الموارد البشرية. -2

 البحث واالستقطاب للموارد البشرية. -3

 التدريب والتطوير التنظيمي. -4

 تحفيز الموارد البشرية. -5

 تقييم األداء. -6

 تحسين بيئة العمل. -7

 قد تطورت ، بحيث أصبح أن وظيفة إدارة الموارد البشرية ومن هنا يتبين لنا
، لمزاولة الجوانب يتطلب كفاءات متخصصة، لها دور استراتيجي داخل المؤسسة

إلى جانب المهام  تها، فأصبحت تمارس مهاما متخصصةالمتعددة من نشاطا
هي اإلدارة اإلستراتيجية، التي تعنى  »، ولهذا عرفها أحد الباحثين بقولهالتنفيذية

رص البيئية ، بالتوافق مع الفسات الموارد البشريةاتيجيات وسيابصياغة استر 
، بهدف تحقيق المزايا التنافسية، بواسطة والهيكل التنظيمي، واستراتيجيات األعمال
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والذي يعتبر من العوامل الحاسمة في بناء وتفعيل القدرات ، «العنصر البشري 
يم اإلدارة تبني مفاهالتنافسية للمؤسسة، ولذلك سعت هذه األخيرة وال تزال تسعى إلى 

، من اعتباره مجرد وتغيير نظرتها إلى العنصر البشري ، البشرية اإلستراتيجية للموارد
 ، إلىنتاج، وأنه عنصر من عناصر اإلفة يجب خفضها إلى أدنى المستوياتتكل

 ، والمصدر الحقيقي للقيمة المضافة.كونه من أهم وأثمن أصول المؤسسة

التي ، بمجموعة من الخصائصالمورد البشري تميز يجب أن ي، وعلى هذا األساس
، ومن هذه اتب التنافسية العالمية والمحلية، ألعلى المر تمكنه من االرتقاء بالمؤسسة

 الخصائص نذكر ما يلي :

 القدرة على التعامل في سوق مفتوح ، يتميز بالتقلب والفجائية. -
إلى أساليب متغيرة  المرونة والقدرة على التخلص من أساليب العمل النمطية ، -

وغير جامدة ، لمواكبة حركة التغيرات والتطورات التي تحدث داخل المؤسسة 
 وخارجها.

، ومواصلة التنمية الجديدة، وتجديد الرصيد المعرفياالهتمام باكتساب المعرفة  -
 الذاتية في فروع المعرفة والخبرة األكثر توافقا مع متطلبات العمل الجديدة.

، وتوفر درجة كافية من المسؤولية، وممارسة الصالحيات لالقدرة على تحم -
 .قاللية ، وعدم االعتماد على الغيراالست

، واستثمار القدرات الفنية والمهارات ة اإلبتكارية واإلبداعية العاليةالقدر  -
، مقترحات والحلول للمشكالت، واللفكرية ، وتقديم األفكار الخالقةاإلنسانية وا

 ليب الجديدة.وابتداع الطرق واألسا

 والتحرر من المفاهيم التقليدية. القدرة على التفكير الحر -

 الطموح والتطلع إلى مستقبل أفضل. -

قبول التحديات ، واعتبارها فرصا قد ال تتكرر إلثبات الذات ، وتحقيق التفوق  -
 .(20()جمال الدين محمد المرسي: المرجع السابق،ص 38)والتفرد والتميز
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يرات البيئية في ظل جملة من المتغ لموارد  البشرية دورهاوتمارس إدارة ا 
، حتى تحقق الفعالية التنظيمية الداخلية والخارجية، التي يجب أخذها بعين االعتبار

، إلى جانب الموارد األخرى عمل على استغالل الموارد البشريةولتتمكن من ذلك ت
، وتوجيه كرية والذهنيةوتنمية قدراتهم الف أمثل، من خالل تطوير أفرادها بشكل

يساير  ، بمايق مختلف االستراتيجيات واألهدافسلوكاتهم وجهودهم ، ناحية تحق
ها من مواصلة مشوارها ، ويؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية تتمكن بواسطتتغيرات البيئة

ئف األخرى ، بحيث تتكامل وظيفة إدارة الموارد البشرية مع باقي الوظاواستمرارها
، من أجل فاق واالنسجام والتالؤم والتكامل، تحت مظلة االتخل المؤسسةالموجودة دا

، باعتبارها اإلطار الذي حدث في البيئة الخارجية للمؤسسةالتكيف مع كل ما ي
 تتحرف وتعيل فيه.

ذه اإلدارة تمثل ونالحظ من تعريف اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية أن ه
عناصر مترابطة فيما بينها ، وتتفاعل فيما بينها ، يتكون من عدة في أساسها نظاما

الستثمار وبين البيئة الخارجية للمؤسسة ، وتتمثل الغاية األساسية للنظام في تحقيق ا
، باالعتماد على تبني استراتيجيات مناسبة وتنفيذ خطط وبرامج الفعال للموارد البشرية

ة من تحقيق ميزة تنافسية ، وتمكين المؤسسعلى تحسين أداء الموارد البشرية تعمل
 على األمد البعيد.     

إضافة إلى ما سبق يمكن إدراج العناصر التالية كأبعاد لمفهوم اإلدارة اإلستراتيجية 
 للموارد البشرية : 

 االهتمام بالبناء العقلي والفكري والمعرفي للمورد البشري.» -أ

 .المشاركة اإليجابية في اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليات -ب
 االهتمام بمحتوى العمل. -ج
 البحث عن  ليات استثمار القدرات الفكرية. -د
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تركيز التنمية البشرية على تنمية اإلبداع واالبتكار وتنمية المهارات الفكرية  -هن
  واستثمارها.

()علي السلمي: إدارة الموارد 39)«تنمية العمل الجماعي واألداء الجماعي  -و

 .(35المرجع السابق ،ص  البشرية اإلستراتيجية ،

يق غاية ، تعمل على تحقرة الموارد البشرية اإلستراتيجيةوبذلك فإن إدا        
، إلى راتيجية العامة لها، وذلك من خالل ترجمة اإلستالمؤسسة وأهدافها وؤيتها

 استراتيجية تفصيلية ومتخصصة في قضايا الموارد البشرية ، وتتضمن ما يلي :

تحقيقها ، بالتعامل مع العنصر البشري في  إدارة الموارد البشريةتغي الغاية التي تب -
 المؤسسسة.

لما يجب أن تكون عليه ممارساتها ، في مجال الموارد الرؤية التي تحددها اإلدارة  -
 البشرية.

، ا ، في مجاالت االختيار والتعييناألهداف اإلستراتيجية المحددة المطلوب تحقيقه -
 لبشرية ورعايتها.وتنمية الموارد ا

، والمفاضلة بين في اتخاذ القرارات إدارة الموارد البشريةالسياسات التي تحتكم إليها  -
 البدائل ، لتحقيق األهداف اإلستراتيجية.

، رة للتحقق من تنفيذ اإلستراتيجيةالتي تعتمدها اإلدا معايير المتابعة والتقييم -
 .(314المنعم دهمان:ص ()عبد 40)والوصول إلى اإلنجازات المحددة

 : التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية -3

، وإنما هي ا الحديث، ليست وليدة هذا العصرإن إدارة الموارد البشرية بشكله
يرجع عهدها إلى الثورة الصناعية، وهذه  ،داخلةنتيجة لتراكمات وتطورات مت
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ى وجود ، إلإظهار الحاجةشر أو غير مباشر في ، مباالتطورات ساهمت بشكل مؤثر
، وتعد سياسات تعنى بشؤون العاملين في المؤسسة ،إدارة موارد بشرية متخصصة

 ، خاصة ما تعلق منها بتدريبالبشرية على أسس علمية وموضوعية الموارد
المعارف واالستعدادات ، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في العمل، وتزويدهم بالعاملين

، وتحفيزهم ورفع م من القيام بواجباتهم على أحسن وجه، التي تمكنهواالتجاهات
 ، بهدف تحقيق مستويات اإلنتاجية المطلوبة.روحهم المعنوية

ومن األسباب التي أدت إلى االهتمام المتزايد بالموارد البشرية، وإنشاء إدارة 
 متخصصة في ذلك ما يلي : 

ظهور ، ساعد على التوسع والتطور الصناعي الذي تم في العصر الحديث -
والصراعات بين اإلدارة ، وبدأت تظهر المشاكل التنظيمات العمالية المنظمة

المشاكل ، فحاولت اإلدارة استخدام بعض الطرق واألساليب للحد من هذه والعاملين
، تهتم والتخ يف منها، ولكن ذلك لم يقلل من الحاجة، إلى وجود إدارة متخصصة

 بأمور العاملين ومشاكلهم.

أدى إلى زيادة وعي ، رص الثقافة العامة أمام العاملينالتوسع الكبير في التعليم وف -
، فتطلب األمر وجود رتفاع مستواهم التعليمي والثقافي، نتيجة االقوى العاملة

، للتعامل مع هذه تخصصين في إدارة الموارد البشرية، ووسائل حديثة مناسبةم
ح الدين عبد الباقي: إدارة الموارد ()صال41)النوعيات الجديدة من العاملين

 .(20البشرية،المرجع السابق، ص

راد فقد أشارت الدراسات إلى أنه من المهم، أن نتعرف على سلوف هؤالء األف
، عن طريق التعرف على مزاياهم الشخصية قبل وبعد انضمامهم إلى العمل

، شخصياتهم نها خصائص تتعلق بتكوينتعرف على أ، فالمزايا األولى والموقعية
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، تهم ومبادئهم وميولهم ومعتقداتهم، أما المزايا الثانيةوتكون شبه ثابتة وأهمها قدرا
، ألن هذا األخير، يؤثر على سلوف فهي نابعة من واقع تفاعل األفراد مع محيطهم

 ، الذين يتقبلونه بمقدار ما يرضي توقعاتهم وطموحاتهم.األفراد

سن ، من خالل العمل وأصحاب األعمال في عالقات زيادة التدخل الحكومي -
حافظ ، تر الذي استدعى وجود إدارة متخصصة، األمالقوانين والتشريعات العمالية
، نتيجة تقع المؤسسة في مشاكل مع الحكومة، حتى ال على تطبيق القوانين المعقدة

 لعدم التزامها بتنفيذ هذه القوانين.

، فتطلب األمر ضرورة االهتمام العاملينظهور النقابات العمالية، التي تدافع عن  -
الحاجة ملحة لظهور إدارة متخصصة،  ، فكانتقات اإلدارة والمنظمات العماليةبعال

، وإعداد سياسات هذه المنظمات العمالية واإلدارة ، بينلخلق التعاون الفعال واإليجابي
 جيدة للعالقات الصناعية.

، من ت بها إدارة الموارد البشريةي مر ، التوفيما يلي أهم المراحل التاريخية
 : ن التاسع عشر ، إلى وقتنا الحاضرمنتصف القر 

 : ظهور الثورة الصناعية  المرحلة األولى

تحدد ، ولم الثورة الصناعية باإلنتاج اليدوي لقد تميزت المرحلة التي سبقت »
ته، زياد، بل ركزت على اإلنتاج وكي ية هذه المرحلة، شروط وأنظمة العمالة والعمال

، على العنصر  ورها غلبت العنصر اآللي اإلنتاجي، بدكذلك مرحلة الثورة الصناعية
المرجع السابق، ()حسن إبراهيم بلوط:42)«البشري ، وأغفلت حاجات وحوافز العمال

 .(36ص

مية ، قد تجسدت وتبلورت كنتيجة حتهنا فإن ممارسات الموارد البشريةومن 
الثامن عشر، حيث  ، في النصف الثاني من القرن لقيام وظهور الثورة الصناعية
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ل، والبحث عن المدراء ، واحتاج أصحابها إلى توظيف العماانتشرت المصانع
، وتشغيل وير األفراد ، وحثهم على اإلنتاج، الذين بإمكانهم تدريب وتطالمتخصصين

، بما يخدم ووضع جداول العمل لهؤالء األفراد، ة الت ذات عمليات متخصص
 أصحاب المشاريع واألعمال. مصالح

، ومن ورت الحياة الصناعية تطورا سريعا، منذ ظهور الثورة الصناعيةلقد تط
 مظاهرها ما يلي : 

 التوسع في استخدام اآلالت وإحاللها محل العمال. -

 ، وبداية االهتمام بهذين المبدأين في العمل.ظهور مبدأ التخصص وتقسيم العمل -

 تجمع عدد كبير من العمال في مكان العمل. -

 وعددا كبيرا من العمال. إنشاء المصانع الكبرى، التي تستوعب اآلالت الجديدة -

ت بمثابة ، كانمن ناحية إدارة الموارد البشرية، فإن الثورة الصناعية أما
اآللي         لتطور ، التي تواجهها إدارة المؤسسة ، فبالرغم من االبداية لبروز المشكالت

، وما تمخض عنها من ارتفاع في والتكنولوجي، الذي صاحب هذه الثورة الصناعية
، مستغال من ، إال أن العامل وجد نفسهاإلنتاج وتراكم رأس المال والسلعمستويات 

أصبح  ، بعد أنرى ، باإلضافة إلى اعتباره سلعة تباع وتشتقبل صاحب العمل
تي تسببت في تسريحه من العمل، كما تسبب نظام االعتماد الكبير على اآللة، ال

، من خالل المصنع الكبير، في كثير من المشاكل، في مجال العالقات اإلنسانية
، والتي ال تحتاج إلى المهارة من األعمال المتكررة والروتينية نشأة وظهورالكثير
 والكفاءة في األداء.
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، التي ساهمت ن بين أهم التطوراتم : ظهور حركة اإلدارة العلمية: المرحلة الثانية
في بدايات القرن ، ، انتشار حركة اإلدارة العلميةةفي ظهور أهمية إدارة الموارد البشري

مبادئ  "، عن"فريديريك ونسلو تايلور" نننننن، بعد نشر كتاب لن( 1911العشرين ) 
إدارة ، في تطوير ممارسات ، والذي ساهم بشكل مباشر  وملموس"اإلدارة العلمية

، للتعرف على الموارد البشرية، من خالل تركيزه على استخدام أساليب علمية
، الذين يملكون المهارات والقدرات الالزمة، لتحقيق األداء الفعال للعمل العاملين

ية، ومنح العاملين فترات ، للحث على زيادة اإلنتاجواستخدام حوافز العمل المادية
 للتعرف على أفضل الوسائل والطرق ألداء العمل. فللراحة، ودراسة وتحليل الوظائ

االعتراف بأهمية مشاركة العاملين، ولو بشكل بسيط في ، تم في نفس الوقت
، وتطوير أنظمته وتحسين اتخاذ القرارات، المتعلقة بكي ية أداء العمل

 .(26()جمال الدين محمد المرسي: المرجع السابق،ص 43)المنتجات

ى اعتبار أن العاملين ، علة مفهوم الرجل االقتصاديذه الفتر كما ساد في ه
، باعتبارها مكاسب المالية والمكافآت الماديةبال في المؤسسة، يتم تحفيزهم فقط

 الحاجات  الوحيدة المرتبطة بالعمل.

          : نمو المنظمات العمالية المرحلة الثالثة

، بداية القرن العشرينهرت ونمت في ، ظد الكثير أن النقابات العماليةيعتق
واعتبرته عنصرا ، تيجة لظهور حركة اإلدارة العلمية، التي أهملت العنصر البشري كن

ه بأداء معدالت عالية من ، أو جزءا تابعا لآللة ، ومطالبتمن عناصر اإلنتاج
، الذي يقوم به جهود العضلي الكبير، دون أن يحصل على أجر يكافئ الماإلنتاج

 جب عليه تنفيذها.ألداء المهام الوا
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ومصالحهم المختلفة داخل  ،النقابات المطالبة بحقوق العمال حيث حاولت هذه
ي مقدمتها سالح اإلضراب ، وفدمت كافة األسلحة المتاحة أمامها، فاستخالمؤسسة

بر أرباب العمل على التفاوض ، مما أجوالمقاطعة واستخدام أساليب القوة، عن العمل
ت ، التي ساهمت الجماعية تحقيق بعض المطالب للعمالمعها، ونتج عن المفاوضا

، لما يضمن تطورها وتعاظم ودعمها من قبل العمالبدورها في تعزيز دور النقابات 
()حسن إبراهيم بلوط: المرجع 44)، ولما يخدم مصالح الطبقة العماليةقوتها

 .(37السابق،ص 

 : الحرب العالمية األولى  المرحلة الرابعة

، الحاجة إلى استخدام طرق اختبار أظهرت الحرب العالمية األولى لقد
والمزايا الضرورية لشغل  ،هم، للتأكد من استيفائهم للشروطالموظفين قبل تعيين

 ، تفاديا ألسباب فشلهم بعد توظيفهم.الوظائف

، بدأ بعض وبتطور حركة اإلدارة العلمية، وتقدم علم النفس الصناعي
، في الظهور في المؤسسات، للمساعدة في الموارد البشريةتخصصون في إدارة الم
 ، والتدريب واألمن الصناعي والرعاية الصحية.مور التوظيف والرعاية االجتماعيةأ

، حيث أنشئت تمام بالرعاية االجتماعية للعمالوفي هذه الفترة تزايد االه
ل إنشاء هذه المراكز ، ويمثية والتعليمية واإلسكانمراكز الخدمات االجتماعية والترفيه

كذلك في هذه الفترة تطورات  ، وقد حدثتظهور أقسام شؤون الموارد البشريةبداية 
ج أعد أول برنام 1915إنشاء أقسام موارد بشرية مستقلة، ففي عام ، حيث تم هامة

، وبعدها ية المتخصصة، في إحدى الكليات األمريكتدريبي لمديري الموارد البشرية
، وإدارتها حيث أصبحت هذه اإلدارة متواجدة لتي تهتم بالموارد البشريةرامج اتوالت الب
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()صالح الدين 45)بشكل مالئم في كثير من الشركات الكبيرة واألجهزة الحكومية
 .(24المرجع السابق،ص  إدارة الموارد البشرية، محمد عبد الباقي:

م قو ، تجعل منها تمؤسسات ال تحتوي على وظائف معقدةوكانت هذه ال
، بتواجد بعض حيث اكتشفت المؤسسات الضخمة، ببتولي إدارة الموارد البشرية

، لكن هذه اإلدارة ، ومنها : التوظيف، مراكز التمهين المصالح ، التي تختص بمهام
، إذ : السلم الهرمي واألجورالج من قبل اإلدارة المركزية مثلالوظائف المعقدة تع

ة الموارد البشرية في هذه الفترة ، بالبساطة والخلو ، التي تقوم بها إدار تميزت الوظائف
  من التعقيد.   

 : ما بين الحرب العالمية األولى والثانية  المرحلة الخامسة

تجارب " ة العشرينات وبداية الثالثينات (،أجريت خالل هذه الفترة ) نهاي
 ، بقيادة "األمريكية، بالواليات المتحدة " بشكاغو وسترن اليكتريك" بشركة " هاوثورن 

 ، عندما أظهرتلى االهتمام بالعالقات اإلنسانية، التي هدفت إ" جورج التون مايو
بفعل عوامل اجتماعية  ، تتأثر بالضرورةهذه الدراسات أن إنتاجية العامل

العمل والمكافآت  ، المرتبطة بتصميموسيكولوجية، وليس فقط بفعل العوامل المادية
، تتأثر بفعل ظروف وأحاسيس العاملين مشاعر وعواطف ، وأنالمادية وغيرها

ة، ومحاولة تحقيق معيشة، مثل االهتمام بالجانب اإلنساني في الفرد داخل المؤسس
وحتى  »،لفيزيقية المناسبة ألداء األعمال، وضرورة توفير الظروف ارضاه في العمل

ألفراد ، فيما يعرف بقسم ات ممارسات إدارة الموارد البشريةتبلور  1930
Département du personne"يم ، في تصم، والذي يتمثل دوره األساسي

المعلومات الرئيسية عن  ، وقد شملت هذه السجالتسجالت العاملين واالحتفاظ بها
، الحالة ، نوعية الوظيفة، التدرج الوظيفيتاريخ االلتحاق بالعمل، مثل العاملين
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، بإدارة جداول ذلك فقد قام قسم األفرادة إلى ، إضافيفي، تطور األداء الوظالصحية
 .«، وتسريح العاملين ذوي األداء المنخفض األجور، ومقابالت التوظيف

 : ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا    المرحلة السادسة

حوظا على تطورا مل، بعد الحرب العالمية الثانية، لقد شهد التشريع االجتماعي »
محتكرة من قبل إداريين ، ، حيث كانت إدارة الموارد البشرية ،ثر قهراالرغم من أنه أك

 .«مع التركيز على الجانب القانوني

كما ظهرت النقابة كهيئة مدافعة عن حقوق ومصالح العاملين بالمؤسسات ، وفي هذه  

، البشرية وزيادة الحاجة إليها في تطور إدارة الموارد المرحلة ساهمت عوامل هامة أخرى 

الذين  كزيادة حجم المؤسسات في مجال األعمال المختلفة  وبالتالي زيادة أعداد العاملين

، األمرالذي أدى إلى زيادة مشاكل التعامل معهم ، واإلحساس تستخدمهم هذه المؤسسات

، حيث تمثل إلنسانيتكلفة العمل ا بضرورة وجود إدارة متخصصة ترعى شؤونهم ، وارتفاع

 ، األمر الذيكاليف اإلنتاج في مختلف المؤسسات، من تمتزايدةة و األجور نسبة عالي
، من خالل البحث والدراسة يحتم االهتمام بخفض تكلفة العمل، وزيادة إنتاجية العامل

()علي السلمي:إدارة 46)الجيدة ، التي يقوم بها جهاز متخصص في شؤون األفراد
دارة وتطور ظروف العمل ، وتعقد وظائف اإل(18األفراد والكفاية اإلنتاجية، ص 

، ؤسسات ، وتطور التشريع االجتماعيوالتخصص الوظيفي ، وظهور تسيير الم
، وتعدد وظائف العمال، فقد صدر قانون العمل ية النقابة، والتطور التكنولوجيوحرك

، بتوفير فرص فدرالية، والتزام الحكومة ال 1946في الواليات المتحدة األمريكية عام 
، في البرامج الخاصة التوسع الكبير في التدخل الحكومييث اعتبر ، حعمل مالئمة
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، ة الرئيسية ، بداية لمرحلة النضجبإدارة الموارد البشرية ، في كل المؤسسات الخاص
 التي مرت بها إدارة الموارد البشرية إلى يومنا هذا.

 لقد نمت وتطورت إدارة الموارد البشرية في السنوات الحديثة ، واتسع نطاق
األعمال ، التي تقوم بها هذه اإلدارة ، فلم يعد دورها مقتصرا على أداء الوظائف            

، بل شملت ن، وضبط أوقات الحضور واالنصرافالتقليدية، من حفظ ملفات العاملي
، وترشيد طاقاتهم في اإلبداع واالبتكار، وتحسين األداء على العاملين تدريب وتنمية

لتعويضهم عن  ، ووضع برامج وسياساتجميع المجاالتويات وفي كافة المست
ات ، وأيضا ترشيد العالقات اإلنسانية وعالقجهودهم، وتحفيزهم ورفع روحهم المعنوية

، التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية في العصر العمل ، ويتضح ذلك من الوظائف
 الحديث.

فإننا نجد أن هناف نموا  وإذا نظرنا إلى إدارة الموارد البشرية في المستقبل ،
، نتيجة للتغيرات والتطورات االقتصادية زايدا في أهميتها لكافة المؤسساتمت

التغيرات  »، فعلى سبيل المثال فإن والتكنولوجية ذات اإليقاع السريعواالجتماعية 
، وما لة، كزيادة نسبة المرأة العاملة، التي  تعرفها تركيبة القوى العامالسريعة والهامة

في أنشطة إدارة الموارد البشرية، كضرورة إنشاء دور للحضانة،  تستدعيه من تغيير
، زاد من زيادة متوسط أعمار القوى العاملة، وأن الميل نحو أو رعاية األطفال

ل بإيجاد وسائل لالستخدام األفضل، للعاملين ، لتتكفؤولية إدارة الموارد البشريةمس
، كما أن هم في العمل لنصف المدة فقطشاركت، حيث تطرح فكرة مكبار السن

عتماد على الحاسبات االلكترونية، في إنجاز االستخدام المتزايد لألوتوماتيكية واال
، اختيار لموارد البشرية ) توفير البيانات، التي تقوم بها إدارة االكثير من المهام

زاد من  قد، دفع األجور، تدريب األفراد، وضع الخطط المستقبلية ...( األفراد
 .(162()علي غربي و خرون: المرجع السابق، ص47)«مسؤولية هذه اإلدارة 
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، توسعا موارد البشرية في الفترة القادمةومن المتوقع أن تشهد إدارة ال
، وظهور رزها المتغيرات العالمية الحاصلة، أبمولية أكبر وتواجه تحديات أكبروش

الدولية السائدة، ومن أهم هذه تأثير الممارسات التكتالت الدولية ، وضرورة 
دارة المبيعات ، وإدارة ، مجال البحث واالستقطاب واالختيار والتعيين ، وإالممارسات

، ومراعاة تغيير ثورة االتصاالت، ر والحوافز وتقييم أداء العاملين، واألجو المرتبات
 والتكنولوجيا ، والمعلومات السائدة في النطاق الدولي.

، مع الوقت الراهن أكثر شموال وتكامال، في لموارد البشريةلقد أصبحت إدارة ا
، ومن أجل القيام بالوظائف لية التخطيط االستراتيجي للمؤسسةكل من اإلدارة وعم

والمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وجب التعامل مع الموارد البشرية من منظور  
، والمؤثرعلى العامل الحاسمل لهم، باعتبارهم جديد ، يساعد على االستخدام الفعا

، حيث لم يعد االهتمام بالموارد البشرية  من سات واستراتيجيات وأهداف المؤسسةسيا
بال المسؤولين في  ، بل أصبح ظاهرة تشغلامات الخاصة بالدول المتقدمة فقطاالهتم

 ، التي سعتلفارق بينها وبين الدول المتقدمة، في محاولة منها تقليص االدول النامية
 التي تكوين قوى تنافسية عظمى ، تهيمن من خاللها على العالم.

، أدت إلى تغيير لتطورات العلميةمن التحوالت وا إن كل هذه العوامل وغيرها
 –عصر المعلومات والمعرفة  –النظرة إلى المورد البشري ، خاصة في وقتنا الحالي 

ومبتكرين د مبدعين، بما تملكه من أفرا حيث أصبحت المؤسسات، تقاس في تطورها
، تقوم على صبحت النظرة إلى الموارد البشرية، وبهذا أوقادرين على خلق التميز

 مجموعة من المفاهيم الجديدة أهمها : 

، واألداة الرئيسية في لى كل المستويات هو مصدر األفكارأن العنصر البشري ع -
 تحويل التحديات إلى قدرات تنافسية.
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وطاقاته الذهنية هي مصدر المعرفة ، وأساس  عقل البشري المشاركة الفعالة لل -
 القدرة االبتكارية ، وتحويل األفكار إلى منتجات ، وخدمات ترضي العمالء.

توفر لها ، ما لم يوفر لدى المؤسسة تبقى بدون فائدةالتي ت أن كل المزايا النسبية -
قصد تحويلها إلى مزايا ، وهذا العنصر البشري المتميز القادر على اإلبداع واالبتكار

 تنافسية.

هو استثمار وتنمية قدرات  الحاسم في تحسين وتطوير األداء أن العنصر -
 (.229()علي السلمي:إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية، ص 48)األفراد

، التي ينبغي قصد االستجابة للتحديات السابقة هناف جملة من اإلجراءاتو 
، حتى يمكن االستفادة أكبر من المورد البشري البشريةتباعها في إدارة الموارد إ

 االستفادة المثلى ، التي تحقق األهداف المرجوة ، والتي يمكن إيجازها فيما يلي : 

وارد البشرية ، تحسين ظروف يقع على عاتق إدارة الم إيجاد ظروف عمل أفضل -أ
، وتحقيق ذاتهم من ، قصد تنمية قدراتهم ومهاراتهم ، وإتاحة الفرص للعاملينالعمل

 وبرامج التنمية وتشجيع العمل  الجماعي،  وأسلوب الفريق الواحد.           خالل التدريب

 : حيث يمكن االستفادة منهم كما يلي : التوظيف الفاعل لقدامى الموظفين  -ب

 - إسهامهم في تطوير المنظمات نظرا للخبرة التي اكتسبوها. 

 - .التزامهم بأخالقيات العمل أكثر من العاملين حديثي التوظيف 

 - .تكون استعداداتهم للعمل أكثر إيجابية 

 بشكل أكبر في المؤسسات.، توفير المساواة للنساء  -ج
 الحاجة إلى تطوير مهارات العاملين من خالل التدريب. -د

 دارة الموارد البشرية.لنشاطات إالتركيز على التخطيط اإلستراتيجي مواصلة  -هن 
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، ، واالتجاه نحو استخدام الحاسوباستخدام نظام معلومات الموارد البشرية -و
 وتكنولوجيا المعلومات.

، دار زهران للنشر حنا نصر هللا: إدارة الموارد البشرية()49)التركيز على التميز -ز
 (.402، ص 2001يع، األردن، ب ط ، والتوز 

 :  إدارة الموارد البشريةالعوامل المؤثرة في  -3
إدارة الموارد البشرية بمجموعة من العوامل ، تتمثل أساسا في تتأثر 

، وهي تؤثر مباشرة على فعالية أدائها ، وبلوغ يرات الداخلية والمحيطة بالمؤسسةالمتغ
 النتائج التي تسعى إلى تحقيقها.

دارية العامة            ، في السياسات اإلالداخلية وتتمثل مجموعة العوامل البيئية
، حجم العمل، اإلشراف، نظام الحوافز، أنظمة أو شبكة االتصاالت ، مناخللمؤسسة

حيث تنعكس هذه البيئة  وغير ذلك ، ، الهيكل التنظيمييتها الماديةالمؤسسة ، إمكان
ئم ، وعلى الوضع التنظيمي للجهاز القالى سياسات إدارة الموارد البشرية، عالتنظيمية

 ، وتحقيقإن اإلدارة التي تسعى إلى النجاح، لذلك فيفة إدارة الموارد البشريةبوظ
، البد أن تعمل على التأثير على هذه العوامل درجات متزايدة من النمو والتطور

ة ، التي تتمثل أساسا في عوامل اقتصادية واجتماعيبيئية الداخلية ، وكذلك الخارجيةال
هذه  من حدة وعلى إدارة الموارد البشرية أن تسعى إلى التخ يف وسياسية وتعليمية،
تحديد مجموع الضغوطات ، بواسطة ، واالحتياط المسبق لهاالعوامل والمتغيرات

لبرامج واالستراتيجيات ، التي يمكن أن تعترض تطبيقها الفعلي للخطط واوالتهديدات
ل القيام ون ذلك من خال، ويكتحديد الفرص االستثمارية المتاحة، وكذا الموضوعة

على البيئة، خاصة الخارجية ، الذي يوضح لها كل ما يطرأ بعمليات التحليل البيئي
، ا اإلطار الذي تتحرف فيه المؤسسة، ومن ثم إدارة الموارد البشريةباعتباره »،منها

ال تتخذ قرارات ، و بمفردها في المجتمع الموجودة فيهذلك ألن المؤسسة ال تعمل 
، أن تتكيف كان البد على المؤسسة ومن هنا، البيئة التي تعيل فيها بمعزل عن
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من أجل تحقيق التوازن  امل البيئية الداخلية والخارجيةوتسيطر على كافة هذه العو 
()صالح الدين 50)«بينها وبين المحيط الخارجي ، بما يحقق مصلحة كافة األطراف 

 .(71ع السابق،ص المرج إدارة الموارد البشرية،محمد عبد الباقي:

التي تؤثر على سياسات إدارة الموارد  ضح فيما يلي أهم العوامل البيئيةوسنو 
 البشرية : 

ولتقوم إدارة الموارد البشرية،  : حيث تؤدي الوظيفة البيئة التنظيمية الداخلية -أ
، في وطاقاتها المختلفة ،مل على استغالل إمكانيات المؤسسة، تعبدورها اإلستراتيجي

، وبما يواكب مجموع التغيرات ألهداف واالستراتيجيات المستهدفةسبيل تحقيق ا
، تتمكن المؤسسة والتطورات التي تحدث في البيئة، ويؤدي إلى تحقيق مزايا تنافسية

، من ها من مواصلة مشوارها واستمرارها، كما يمكن تحقيق ميزة تنافسيةمن خالل
افسون بسهولة تقليدها، أو عمل نسخة يستطيع المن، ال رض سلعة أو خدمةخالل ع

: الموارد المالية والمادية دة مصادر لتحقيق التميز من أهمها، بحيث هناف عمنها
، يمكن للمؤسسة أن تحقق يمية ، فبالنسبة للموارد الماليةوالبشرية واإلمكانيات التنظ

 اج، تتيح لها إنتاحتياجاتها بشروط خاصة التميز عن طريق حصولها على تمويل
، فتتضمن وفيما يتعلق باإلمكانيات المالية، سلع وخدمات بسعرأرخص من اآلخرين

، الحصول على اإلمدادات ، باإلضافة إلى إمكانية المؤسسةالمعدات والتكنولوجيا
ديم المنتج أو ، يمكن تقإنه من خالل استغالل تلك الموارد، فالالزمة لعملية اإلنتاج

 عن المؤسسات األخرى العاملة في نفس النشاط.، بطريقة مختلفة ومميزة الخدمة
لتحقيق التميز، وتعظيم  أحد أهم مصادر المؤسسة وتمثل الموارد البشرية

، وذلك بفضل ما تملكه من مهارات تحسين صورتها في بيئتها الخارجية، و مكانتها
 وقدرات ومعارف ناذرة وغير قابلة للتقليد.
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عتها تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة، التي باستطا أما اإلمكانيات التنظيمية
، من أجل رة نظمها واألفراد الموجودين بها، على إدافتتمثل في قدرة هذه األخيرة

 مقابلة احتياجات عمالئها.
، عن المصادر األخرى لتحقيق التميز، في وتختلف اإلمكانيات التنظيمية

ات أوخدمات ، في إعطاء قيمة لمنتجة التي تساهم بها تلك اإلمكانياتالطريق
ثابت  ()51)على اآلخرين تقليدها –إن لم يكن من الناذر –المؤسسة، ومن الصعب 

، 2002، 1ة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ط: اإلدارة اإلستراتيجيعبد الرحمن إدريس
 .(15ص 

في نجاح وتفوق أي مؤسسة ، البد  أن تساهم إدارة الموارد البشريةومن أجل 
 ع الدائم للزبون والعاملين فيهاواالستما أعلى مستوى للجودةفظ دائما على أن تحا

موارد كما يجب أن تتسم ، وإعطاء الحرية لالبتكار ، والتطوير والتجديد في المنتجات
 التالية :  المؤسسة البشرية بالخصائص والصفات

مكنهم الحصول عليها أو ، وال يبمعنى أنها غير متاحة للمنافسين أن تكون ناذرة: -
اء وتنمية ، تعمل على بنلك أن تكون للمؤسسة قدرة تدريبية، ومثال ذلى مثلهاع

 بطريقة غير مسبوقة ، وتقنيات غير متوفرة للمنافسين. مهارات العاملين فيها
، سواء بالتدريب والتأهيل تقليد الموارد البشرية المتميزة أن يصعب على المنافسين -

سية األعلى الغير قابلة للتقليد  صدر القدرة التناف، مالمؤسسة فتكون الموارد البشريةفي 
، فما يعرف عن وع من الموارد التي يصعب تقليدها، هو نفالموارد البشرية في اليابان

اليابانيين وارتباطهم بالمنظمات، التي يعملون بها ارتباطا وثيقا، يعبر عنه بفكرة 
، وال تتكرر بسهولة في غير بحيث يعتبر حالة فريدة من نوعها ،التوظيف الدائم

 المنظمات  اليابانية.  
، في تقديم األفكار الطاقات الذهنية القدرة االبتكارية واإلبداعية واستمرار -

، ، واالختيار بين البدائل المتاحةوالمقترحات والحلول للمشكالت واتخاذ القرارات 
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توحيد الجهود، وبلوغ ، التي يمكن من رق واألساليب واإلجراءات الجديدةوإبداع الط
 األهداف المنشودة.

واعتبارها فرصا ال تتكرر، إلثبات الذات وتحقيق  قبول التحديات والمهام الصعبة -
 التفوق والتميز.

والقدرة على تعديل أنماط ، واقف المختلفة بالمرونة المناسبةالتعامل مع الم -
 ، بما يتفق ومتطلبات كل موقف.التعامل

، والقدرة على التعامل مع ستعداد لتحمل المخاطر في العمللتغير واالقبول ا -
 التقنيات والتكنولوجيات الحديثة.

، ومواصلة التنمية  هتمام باكتساب المعرفة الجديدة وتحديث الرصيد المعرفياال -
، األكثر توفقا مع متطلبات العمل ، مع إتاحة مساحة ذاتية في فروع المعرفة والخبرةال

رة الموارد البشرية : إداعلي السلمي()52)الخبرات والمعارف المساعدةمرنة من 
 .(211، ص لسابق، المرجع ااإلستراتيجية

، فات والخصائص في الموارد البشريةويمكن للمؤسسة تحقيق هذه الص
 : والتي من أهمها باع أجدى الطرق وأنسبها وأحدثهابإت
حاجات الموارد البشرية  والقادرة على تلبية، هاج السياسات التحفيزية المناسبةانت -1

مر الذي يقود إلى السلوف ، األها استشارة الدوافع الكامنة فيهم، والتي من شأنالمختلفة
 ، الذي يتضمن قدرا من اإلبداعية في األداء.المنتج

 والتأهيل والتدريب المستمر. خلق القدرات المميزة من خالل التطوير التنظيمي -2
 من خالل تطبيقات إدارة الجودة الشاملة. لجودة تحسين ا -3
، ومن أهم لخارجي لها، بصفة سريعة ومستمرة، التي تحدث في المحيط االحيوية ب

لمتغيرات االقتصادية والقانونية والتنوع في قوة العمل هذه المتغيرات الخارجية نجد ا
ة قطاع الخدمات ، باتجاه زيادك التغير في القطاعات االقتصادية، وكذلوالمهارات

 : لعولمة، وفيما يلي نذكر أهم هذه المتغيرات بشيء من التفصيلواالتجاه نحو ا
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 خاصة بعد ظهور مثل أساسا في زيادة حدة المنافسة: وتت البيئة اتقتصادية ،
، ومحاولة الدول أساليب العمل، في طرق و مة، وما أفرزته من تغيرات جذريةالعول

ن الوصول إلى مصاف الدول فسية ، تتمكن بواسطتها مومؤسساتها تكوين قدرات تنا
جسيد معالم هذه ، التي تحاول تلى مختلف التحالفات اإلستراتيجية، واالنضمام إالرائدة

ح على فاالنفتا »، ت التضخم ، وتغير قواعد المنافسة، وتزايد معدالالظاهرة العالمية
، وسياسات هيكليا وثقافيا كبيراستراتيجيا و ، يفرض تغيرا ااألسواق المتميزة بالحماية

 ."، واالتجاه الكبير نحو الخصخصةلى تدخل الدولة في شؤون المؤسساتالقضاء ع

  : وتكمن فيما يلي : البيئة السياسة والقانونية 

، والقوانين األعمال والعمل في مجاالت نوعية وكفاءة األنظمة والتشريعات مدى -
 االرتباط في قطاع األعمال. العامة ذات

 مرونة األنظمة والتشريعات. -
 االستقرار السياسي. -
 السياسة الدفاعية وتأثيرها على الصناعة. -
 السياسة الخارجية وتأثيرها على منظمات األعمال. -
 ومدى تطبيق مركزية أو المركزية السلطة والتنفيذ. الهيكل السياسي -
  اث ، ساعد على إحدإن التقدم العلمي والتكنولوجي :ية والتكنولوجالبيئة التعليمية

ة لتغير حاجات ومتطلبات ، كنتيجة حتميتغيرات هامة على مستوى العمال
، نوعية التعليم المهني هارة، التخصص والكفاءة في العمل، كالخبرة والمالمؤسسات

البشرية، الذين يتلقون التعليم، ونسبة تمثيلهم في قطاع  الفني المتقدم ، ونوعية الموارد
لعالي بالجامعات من مجموع ، من التعليم ااألعمال، ونسبة الملتحقين والمتخرجين

، األمر الذي أدى إلى الموجود منهم في قطاعات األعمال ، وكذلك نسبةالسكان
ات وأنشطة لسياس، الذي فرض نمو وتطور ااألهمية العظمى للموارد البشرية تدارف

، بصفتها المسؤول الوحيد عن توفير اليد العاملة بالكمية والنوعية إدارة الموارد البشرية
 المطلوبة. 

 : وتتمثل فيما يلي :  البيئة التعليمية واتجتماعية   



44 
 

 ، والعاملين في قطاع األعمال. المستوى التعليمي للسكان -
 ونوعية األفراد الذين يتلقون مثل هذا التعليم. نوعية التعليم المهني المقدم ، -
 ، نوعيتها وعددها.البرامج التخصصية في اإلدارة -
، مع االحتياجات المطلوبة من قبل ابق النوعيات التعليمية الموجودةمدى تط -

 المؤسسات. 
، ومدى مفهوم المدير للسلطة والمتعاونين معه في   النظر إلى السلطة والمرؤوسين -

 ل.  العم
 ، أجهزة حكومية....ؤسسات الصناعيةمثل الم التعاون بين مختلف المؤسسات -
 النظرة إلى تحقيق المكاسب واإلنجاز. -
 النظرة إلى التغير االجتماعي والثقافي. -
إدارة ()صالح الدين محمد عبد الباقي: 53)النظرة إلى تحمل المخاطر واإلقدام -

 .(72السابق،ص  المرجعالموارد البشرية،

، وكذلك بوحدات العمل واالستراتيجيات الخاصة إن بناء اإلستراتيجية العامة 
في المقام األول، على  ، إنما يعتمديجيات الخاصة بالوظائف ألي مؤسسةاالسترات
، أن لبيئتين الداخلية والخارجية لها  إذ ال تستطيع المؤسسةوتتبع شامل ل  تحليل

وهذا ما ، )، لنقاط قوتها وضعفهاواضح وشاملالل تحديد تحقق أهدافها إال من خ
اطر، التي ، وتحديد الفرص االستثمارية والمخه عملية تحليل البيئة الداخلية (تقوم ب

 .به عملية تحليل البيئة الخارجية ، وهذا ما تقومقد تتعرض لها المؤسسة

لعديد من المفكرين ، اقترح اوامل البيئية الداخلية والخارجيةوللتأثيرعلى هذه الع
والدارسين، مجموعة من النماذج األساسية، التي تساهم في القضاء على المعوقات 

، والتي تواجهها إدارة  يف من شدتهاوالضغوط والتحديات، أوعلى األقل محاولة التخ
حكومية..  ، تعليمية ،اخل كل مؤسسة، سواء كانت تجارية، إنتاجيةالموارد البشرية د
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، الذي ظهر ل البيئي على أساس موارد المنظمة، وهو التفاعد النماذجونركز على أح
" و" كابيللي" و" أميت " و"  بارني" و"  سالزينكنتيجة إسهامات متتالية ، لكل من " 

بيئة المؤسسة ، في التفاعل القائم بين ل األفكار األساسية لهذا النموذج، وتتمث"بيروز
ار أن عملية تأهيل المورد الموارد البشرية ، على اعتب، وتكوين الداخلية والخارجية

، ذات أثر فاعل وإيجابي على نواتج المؤسسة، البشري، وتنمية قدراته الفنية والمهنية
، هو استثمار له عائد إيجابي ق أن اإلنفاق على تعليمه وتدريبهوذلك من منطل
، من خالله المؤسسة ، الذي تتمكنهذا النموذج على التحليل البيئي وفعال، ويشمل

، نب القوة والضعف المميزة للمؤسسة، بهدف تحديد جوامن تحليل البيئة الداخلية
، وتحديد المخاطر غرض الكشف عن فرص االستثماروكذلك تحليل البيئة الخارجية ب

المحيطة بنشاط المؤسسة، وإدراف أثرها على كفاءة ما تقوم به من أعمال ، ذلك أن 
شلها يتوقف على قدرتها على خلق درجة عالية من التالؤم بين نجاح المؤسسة أو ف

ز ، مركإسماعيل السيد: اإلدارة اإلستراتيجية ()54)اأنشطتها وبين البيئة التي تنشط به
 (.87، ص 1998التنمية اإلدارية، اإلسكندرية، ب ط، 

 : الوظائف األساسية إلدارة الموارد البشرية -4

، تتصل كل البشرية سلسلة متشابكة الحلقاتد تمثل وظائف إدارة الموار 
جميعا ، في تحديد  ، ولهذا فإن نتائجها تتكامل) وظيفة ( فيها بباقي الحلقاتحلقة

الكتاب ،  لكفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة ، ومع أن المستوى العام
واألعمال ، التي  ، لم يتوصلوا إلى اتفاق تام حول الوظائفوالباحثين في هذا المجال

، إال أن هذه اإلدارة تمارس نوعين أساسيين تقوم بها إدارة الموارد البشرية يجب أن
 من الوظائف هي : 

حيث ال تقتصر  managerial functionsالوظائف اإلدارية :  -1
إدارة الموارد البشرية على األعمال التخصصية فقط ، بل تتضمن أيضا  وظائف
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المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة ، شأنها في ذلك األعمال اإلدارية ، 
 شأن اإلدارات األخرى في المؤسسة.  

تتمثل أهم هذه و  professional functions الوظائف التخصصية: -2
، ، تخطيط الموارد البشريةالوظائفبكل من تحليل ووصف  الوظائف التخصصية

، صيانة الموارد البشرية والتدريب، األجور والحوافز،التعيين، تقييم األداء اإلختيار و 
ظائف تبعا لفلسفة ويختلف عدد هذه الو  ....وهكذا،للمعلومات البشرية بناء نظام

، وكفاءة العاملين في هذه ، وخصائص سوق العملوحجم المنظمة، اإلدارة العليا
     .اإلدارة ومستويات مهاراتهم

 :  أهداف إدارة الموارد البشرية -5
متعددة ، لكنها تهدف كلها إلى تنمية قدرات  إن إلدارة الموارد البشرية أهدافا

األفراد وتطويرهم باستمرار ، بحيث تلبي احتياجاتهم المختلفة والمتنامية ، وتلبي في 
نفس الوقت األهداف العامة واحتياجات المؤسسة ، وهناف من يقسم أهداف إدارة 

  أهداف تنظيمية وأهداف سلوكية.الموارد البشرية إلى قسمين : 

 ويمكن تلخيصها فيما يلي :  : األهداف التنظيمية -1
األداء الفعال : وهو من األهداف األساسية ، التي ترتكز عليها اإلدارة ، من   -أ

خالل تسييرها للموارد البشرية ، وهو الحصول على أعلى مستويات األداء ، وغالبا 
ما يحدث لبس وتداخل ، عند استخدام مصطلح الجهد واألداء ، فالجهد يشير إلى 

 ى أساس النتائج التي حققها الفرد.الطاقة المبذولة ، أما األداء فيقاس عل

تحقيق الكفاءة في اإلنتاجية والفعالية : حيث تعتبر زيادة اإلنتاجية لدى الفرد ،   -ب
غاية تسعى إليها المؤسسة ، ولهذا تعمل إدارة الموارد البشرية ، إلى إدخال أساليب 
أكثر فعالية في ممارسة األفراد ، وأساليب اإلنتاج الناجعة ، التي تؤدي في النهاية ، 

 ، وتحقيق أهداف الطرفين على السواء.إلى تعظيم  العوائد 

 و تتمثل في :  : األهداف السلوكية -2
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تنمية الروح المعنوية : وتكون من خالل تحفيز الموارد البشرية ، بحوافز مادية   -أ
كالرواتب والمنح والعالوات ، وحوافز معنوية كالتقرير واالحترام واالعتراف بأهميته 

 ، وإدماج الفرد ضمن متخذي القرارات وتشجيعهم.خل المؤسسة وإنجازاته في العملدا

وهو إحساس ضمني يشعر به العامل ، أي أنه عبارة  »الرضا عن العمل :   -ب
عن مشاعر ناتجة عن عمل الفرد ، والمكافآت التنظيمية كاألجر والمكافآت المادية ، 

علم  عمار الطيب كشرود: ()55)«والبيئة التنظيمية ، التي يتم فيها إنجاز العمل 
ت جامعة ، منشوراالحديث، مفاهيم ونماذج و نظرياتالنفس الصناعي والتنظيمي 

 .(441، ص 1995،  ليبيا، 1، ط2قار يونس، مجلد 

، لتقييم مدى فعالية يفي صعب نوعا ما  إال أنه ضروري وقياس الرضا الوظ
ثم ، ومن ؤسسة ، على الرضا الوظيفي للعاملوتأثير البرامج المتخذة من قبل الم

، ويقاس الرضا الوظيفي سة، وتحقيقها للفعالية المطلوبةتأثيره على إنتاجية المؤس
، وبمقاييس ذاتية ) االستقالة (لغياب وترف  العملموضوعية ، تتمثل في ا  سبمقايي

 وطريقة تقسيم الحوافز.   قسيم الحاجات تتمثل في طريقة ت
مكن تقسيمها إلى أهداف وهناف من يرى أن أهداف إدارة الموارد البشرية ، ي

 اجتماعية وأهداف العاملين وأهداف المؤسسة.
، بأن تجد لهم ل هذه األهداف في مساعدة األفرادتتمث: األهداف اتجتماعية -1

، ويشعرون ، األمر الذي يجعلهم سعداءألعمال، وأكثرها إنتاجية وربحيةأحسن ا
م على العمل عن قباله، وإبالحماس نحو العمل، إلى جانب رفع روحهم المعنوية

 ، وكل هذا من أجل تحقيق الرفاهية العامة لألفراد في المجتمع.اقتناع ورضا وشغف
 وتتمثل في :  : أهداف العاملين -2
، مرضية ومنشطةالعمل على تقديم ومنح الترقيات لألفراد في ظروف عمل  -أ

الذي يقومون به ، ، وتدفعهم إلى إتقان العمل هم أكثر على بذل المزيد من الجهدتحفز 
 مما يؤثر على إنتاجيتهم ، وهذا ينعكس إيجابا على دخلهم.
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، وإهمال الجوانب تحد من استنزاف الطاقات البشرية ،إنتهاج سياسات موضوعية -ب
  اإلنسانية ، في معاملة األفراد العاملين في المؤسسة.

 وتتمثل في : : أهداف المؤسسة -3

والمهارات المعرفية والسلوكية  ،المؤهالت الالزمة جلب أفراد أكفاء تتوفر فيهم -أ
وأهدافها           ، خلق القدرات التنافسية للمؤسسة الداعمة لنشاطاتها القادرة على
، حسب االستقطاب واالختيار والتعيين، وذلك من خالل عمليات اإلستراتيجية

 المعايير الموضوعية.

، عن بشرية، والطاقات الكامنة فيهمالاالستفادة القصوى والمثلى من الجهود  -ب
، التي تطويرهم، بإجراء فترات تكوينية بهدف تجديد الخبرة والمعرفةطريق تدريبهم و 

 تتماشى مع تطور نظام المؤسسة.

واإلخالص لما تصبوا إليه على بذل الجهود ،  دة رغبة العاملينالعمل على زيا -ج
خلق تعاون مشترف، وذلك يتأتى ل خالل إدماج أهدافها مع أهدافهم ، منالمؤسسة

عند التقاعد  والعمل على إعطاء كافة الضماناتبالتوزيع العادل لألجور والمكافآت ، 
محمد سعيد سلطان: إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية، ()56)أو المرض

 (. 31،  30، ص ص ) اإلسكندرية، ب ط ، ب سنة

تتجسد في تحقيق األهداف  إدارة الموارد البشرية ويتضح مما سبق أن أهداف
، الموارد البشرية ورفع كفاءتها وتفعيل السياسات الداخلية التنظيمية ، وحسن استثمار

ي تعزز موقع المؤسسة اإلستراتيجي، بجانب إتاحة المجال للعاملين، لتفجير الت
، ن التقنية الحديثةاعلة وتوطي، وتمكينهم من المشاركة الفطاقاتهم وكشف إبداعاتهم

 وجعلها بيئة حيوية. مية، والمحافظة على بيئة العملفي األجهزة  التنظي

 



49 
 

 :  التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية -6

مجموعة من التحوالت والتغيرات الجذرية ، في  حدثت في اآلونة األخيرة لقد
، وتغير الناتجة عن العولمة ، والتأثيراتأساليب العمل ، خاصة مع االنفتاح العالمي 

ا، المفاهيم والنظرة إلى الموارد البشرية ، أثرت بشكل كبير ومباشر على اإلدارة عموم
، ينبغي على هذه التغيرات أوجدت تحديات جديدة، وإدارة الموارد البشرية خصوصا

البشرية أن تأخذها بعين االعتبار، عند وضع سياساتها وبرامجها، إدارة الموارد 
 : نهاوم

: إن االستخدام المتزايد لتكنولوجيا  زيادة اتعتماد على التكنولوجيا الحديثة -1
، التي تحتاج ذريا في أنواع األعمال والمهارات، قد غير جالمؤسسةالمعلومات داخل 

ية بعض األنشطة المرتبطة بها مثل: التدريب والتنمية إليها ، ولهذا فقد تزايدت أهم
، كما هذه التغيرات والمستجدات الحاصلةقلم والتكيف مع ، بهدف التأوالتنظيم

الء العاملون ذو المهارات ، خاصة هؤ قصت أهمية بعض األنشطة والعاملينتنا
 واألعمال الروتينية. البسيطة واألداء المحدود 

إلى : أدى استخدام تكنولوجيا المعلومات ،  التغيرات في تركيب القوى العاملة -2
، وهذا أدى إلى تغير في تركيبة القوى خل المؤسساتتسهيل األعمال دا

لموارد البشرية ، المرجع صالح الدين محمد عبد الباقي : إدارة  ا ()57)العاملة
، وما تستدعيه من تغيير في ، حيث زادت نسبة المرأة العاملة(104ص  ،السابق

األطفال، ، أو رعاية ة، كضرورة إنشاء دور للحضانةأنشطة إدارة الموارد البشري
، يسمح هذا االندماج الكبير للمرأة ، كما لبة بتحقيق المساواة بين الجنسينوالمطا

، إعداد يتطلب من إدارة الموارد البشرية ، وهذابتقلدها مناصب كبرى داخل المؤسسة
طريق  ة، وفي محيط العمل عنالخطط الكفيلة، بتحقيق اندماج المرأة في المؤسس
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لعل أهمها : الرعاية الصحية ، األمومة  ب واإلجراءاتمجموعة من األسالي انتهاج
 ...إلخ.

: وهذا يعتبر من أهم التحديات األساسية  نظام معلومات إدارة الموارد البشرية -3
في عصر المعلومات ، فاإلدارة تحتاج إلى نظم معلومات حديثة ، تشتمل على كل 

 ص يقدم النصح لإلدارة.بيانات وخطط إدارة الموارد البشرية ، في شكل قسم متخص

نظم معلومات الموارد البشرية بأنها                 وزمالؤه"علي عبد الوهابويعرف"
ذلك النظام الذي يقوم بجمع وحفظ البيانات الخاصة بالموارد البشرية بالمؤسسة،  »

، لبيانات إلى معلومات بعد تشغيلها، وتحويل هذه اومستوياتها على اختالف أنواعها
: إدارة علي محمد عبد الوهاب و  خرون ()58)النظام حتفاظ بها في قاعدة بياناتواال
واستعادتها  (،21، ص 1996، ب ط، رة، القاه، دار المعارفراد، منهج تحليلياألف

، بناء على هذه المعلومات، وتقديمها إلى ، إلعداد التقارير الالزمةإليهاوقت الحاجة 
 .«المسؤولين في المؤسسة

، رية قاعدة من المعلومات األساسيةينبغي أن تتوفر إلدارة الموارد البشلذلك 
يانات المتعلقة بالموارد ، الذي يجمع ويخزن ويستخرج البباالعتماد على النظام اآللي

، التي تسمح لإلدارة باتخاذ القرارات السليمة والرشيدة ، تجاه الموارد البشرية البشرية
 داخل المؤسسة.

التي يصدرها الفرد بالتفصيل  األحكام إن القيم هي »: واتتجاهات تغير القيم -4
ه ، وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذعدم التفصيل للموضوعات أواألشياءأو 

تفاعل بين الفرد بمعارفه العملية من خالل ال الموضوعات واألشياء، وتتم هذه
ويكتسب من خالله هذه ، لي اإلطار الحضاري الذي يعيل فيه، وبين ممثوخبراته
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عبد اللطيف محمود خليفة: ارتقاء القيم دراسة نسبية، عالم ()59)«الخبرات والمعارف
 (.59، ص 1992، و الفنون لكونه ، المجلس الوطني للثقافةالمعرفة

، بالنسبة إلدارة الموارد البشرية ، دورا مهماوتلعب القيم إلى جانب االتجاهات
هم في مختلف المستويات ، وسلوكاد داخل المؤسسةر على واقع األفر في التأثي
، القتصادي، الذي حققته بعض الدول، ولو أمعنا النظر إلى التقدم االتنظيمية

، ، تستند إلى قيم معينةحدة األمريكية، أو اليابان فنجد أن كل منهماكالواليات المت
أ التنافس من ، وكذلك قبول مبدكاحترام الوقت وقبول المخاطر، والرغبة في تحملها

 أجل األفضل.

التجاهات               ، استغالل مثل هذه القيم واا كان على إدارة الموارد البشريةولهذ
 في سبيل تحقيق األهداف المسطرة. ...(ب العمل، االلتزام، احترام الوقت، ح) الوالء

على  ، لها تأثير سلبياتجاهات واضحة بين القوى العاملةخاصة وقد لوحظ أن هناف 
، تاجية، ومن أمثلة هذه االتجاهات، الميل إلى التهرب من المسؤوليةاألداء واإلن

 ، االفتقار إلى األسلوب، انخفاض واقع اإلنجازالنظرة المضادة للتغيير والتجديد
، ة، وعدم الوالء واالنتماء للعمل، تفشي الالمباالالعلمي في التفكير وحل المشكالت

وقوة العالقات االجتماعية والصالت لتزام بمواعيد الحضور واالنصراف، عدم اال
 الشخصية.

المطالبة  إلىيؤدي التضخم االقتصادي :  العائد والتعويض المادف للعاملين -
سسات على دفع أجور أعلى للعاملين، ، وعدم قدرة الكثير من المؤ بأجور أعلى

، وعدم توافر الحوافز جوريتناسب مع مستوى هذا التضخم، وضعف مستوى األ
، نتيجة ات األداء في كثير من المؤسساتمستويما يؤثر سلبا على  ، وهذااإليجابية

 ، كما يؤدي إلى عدماع واالبتكار، وعدم وجود الحماس لإلبدالنخفاض الروح المعنوية
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ن أعمال إضافية ، ، حيث يسعى األفراد إلى البحث عاالنتظام في العمل وااللتزام به
يث ، من حا  خر على إدارة الموارد البشرية، وهذا يلقي عبئالعجز دف تغطية ذلكبه

واستثارة دافعيتهم للعمل ، وتحفيزهم على بذل المزيد  عدم قدرتها على دفع العاملين
 من الجهود ، في سبيل بلوغ األهداف المرجوة.

،  الصحي لألفراداع وتحسين المستوى لقد أدى ارتف:  زيادة حجم القوى العاملة -6
توفير متخصصين ذوي كفاءات عالية،  ، إلىرتفاع مستوى التعليم بين األفرادوكذلك ا

ر ، وهو زيادة ، وهذا ما يجعل إدارة الموارد البشرية أمام تحدي  خفي سوق العمل
الستقطاب وجذب ، األمر الذي يحتم عليها وضع خطط جيدة ، حجم القوى العاملة

الرفع من قدرات ومهارات  وتعيينهم في المكان المناسب لهم ، وكذا، األفراد المناسبين
، اتهم العملية والسلوكية والفكريةوتحسين مستوي لعاملين بإدارة الموارد البشرية، ااألفراد

، حتى يتمكنوا من التفاعل اإليجابي ، مع متغيرات تطوير كفاءاتهم الفنية واإلداريةو 
الفعال مع عمال متخصصين ، والتعامل سسةبيئة الداخلية والخارجية للمؤ ال

 ، وعلى درجة كبيرة من الثقافة والوعي.ومتعلمين

، ليست حرة بصفة إن إدارة الموارد  البشرية:  التشريعات واللوائح الحكومية -7
جها، فيما يخص األفراد العاملين، إذ توجد مطلقة في وضع سياساتها وخططها وبرام

ينبغي التقيد بها وااللتزام بها، فهذه اللوائح  ومية ،، تفرضها جهات حكقيود معينة
، وهذا الموارد البشرية العمل ضمنه، تمثل اإلطار الذي يجب على إدارة والتشريعات
ي ية صياغة إستراتيجية خاصة  ، وهو كي  خر على إدارة الموارد البشريةيفرض تحد

سمح بتحقيق األهداف ، بما يذه الحدود المفروضة وال تتجاوزها، تتوافق مع هبها
صالح الدين محمد عبد الباقي: إدارة الموارد البشرية، المرجع ()60)المسطرة
 .( 108،  107ص ص ) السابق،
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التي تواجه إدارة الموارد البشرية إلى  هناف من يصنف التحديات األساسيةو 
 ثالث مجموعات : 

، الخارجية للمؤسسة متغيرات البيئة: والتي تتمثل أساسا في التحديات البيئية -1
، على سياسات إدارة الموارد  البشرية، تي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشروال

، وهذا يفرض تحدي كبير على إدارة ا باألنشطة المختلفة المنوطة بهاوكفاءة قيامه
، وذلك من خالل ة االحتياط المسبق لهذه التغيراتالموارد البشرية ، وهو كي ي

، ومحاولة تفاديها تتضمن تحليل المخاطر والتهديدات ئي ، التيعمليات التحليل البي
، يف من حدتها، وكذلك تحليل الفرص، الغتنامها وعدم ضياعهاأو على األقل التخ 

ريق وضع الخطط ، عن طريعة لهذه المتغيرات البيئيةكما وأنه البد من االستجابة الس
المتغيرات االقتصادية والقانونية ،  والبرامج المناسبة، ومن أهم هذه التحديات البيئية

، والتغير الحاصل في واألعداد المتزايدة من المهارات والتنوع في قوة العمل،
 »دمات، واالتجاه نحو العولمةالقطاعات االقتصادية، باتجاه زيادة أهمية قطاع الخ

 يرة ومتوسطة الحجم تتنافس داخليا،، حيث لم تعد المؤسسات الكبوالتنافس العالمي
يل المستخدمة هي الرأسمال ، وأحد أبرز الرسامبل دخلت حلبة التنافس العالمي

إلى األسواق العالمية ، تتسارع الحاجة إلى  وبدخول الموارد البشرية الماهرة ،البشري 
زيادة دور وفعالية إدارة الموارد البشرية ، إذ أصبح يتطلب منها ، مزيدا من التنسيق 

من التركيز على األسواق ، بهدف االنتقال إستراتيجيا اراء،والعمل مع باقي اإلد
 (.56()حسن إبراهيم بلوط:المرجع السابق، ص 61)«، إلى األسواق العالميةالداخلية

: وتتمثل هذه التحديات في المتغيرات الداخلية للمؤسسة، التحديات التنظيمية -2
حتياط ، واالتحسب لهادارة الموارد البشرية الوأهم هذه التحديات، التي تفرض على إ

تخ يض  ، نجد حاجة المؤسسة للموقع التنافسي، ومشاكلالمسبق من نتائجها السلبية
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، والحاجة إلى ثقافة تنظيمية القوى العاملة في المؤسسة، واستخدام فرق اإلدارة الذاتية
 قوية.

تكاليف ونوعية  ، يتطلب األمرالتركيز علىوللوصول إلى الموقع التنافسي
، لتحقيق وتنفيذ م، تعمل على إثارة الرغبة لديهالموارد البشرية ووضع خطط وبرامج

، حيث تقوم هذه الموارد البشرية المحفزة بتطوير ، وبلوغ مرامي النجاحمقاييس األداء
نافسية الصائبة، ومن استراتيجيات هامة، وتضمينها القرارات اإلبداعية والتطويرية والت

لمؤسسة التنافسية لتعظيم مزايا ا تسخدمها إدارة الموارد البشرية التي لطرق أهم ا
 الموقع التنافسي االستراتيجي ما يلي :  واإلبقاء على

 استخدام األنظمة التحفيزية المرتبطة باإلبداع.   -

 بواسطة تطبيقات إدارة الجودة الشاملة. سين الجودة تح -

، داد والخصائص من الموارد البشريةب األعمن خالل جل خلق القدرات المميزة -
، بما يساعد على تحقيق يعة وحجم ونشاط أو أنشطة المؤسسةالمتناسبة مع طب

 أهدافها.

، من خالل سياسات التدريب والتطوير قدرات والمهارات للموارد البشريةتنمية ال -
 المستمر.

ظل التوجهات  ، ففيالتنظيمية الميل نحو الالمركزية كذلك من بين التحديات
اضحا في ، أخذت هذه اإلدارة ، تلعب دورا و يجية، في إدارة الموارد البشريةاإلسترات

، وإلى فرادإلى األلية القرار من المواقع  المركزية ، بنقل مسؤو تحسين القرارات اإلدارية
 المواقع المختلفة األدنى في المؤسسة.
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جموع السياسات والقرارات، يات في م: وتتمثل هذه التحدالتحديات الفردية -3
، ، والقضايا التي تهمهم ، ومن أهم هذه التحدياتالمرتبطة بالعاملين في المؤسسة

، وكذلك م أخالقيات العمللتدعي التطابق بين الفرد والمؤسسة والمسؤولية االجتماعية
وإعادة هيكلة اإلدارة   لعاملون بسبب تخ يض قوة العملالتهديدات التي يواجهها ا

إلى المستويات أو ضمها  في مستوى معين  وإعادة توزيعهاليص عدد الوظائف بتق
، فالموارد البشرية اء بعض الوظائف في مستويات معينة، أو بإلغاإلدارية  الباقية

 تواجه عدة تغييرات وتحديات أبرزها ما يلي : 

 خسارة في الوظائف أو التعويضات أو المنافع المعطاة لألفراد. -

 الموظفين من مكان إلى  خر.نقل  -

 عدم االستقرار الوظيفي ، وتدني أمال األفراد بمستقبل قريب زاهر. -

 تغير المناصب ومواقع النفوذ والسلطة. -

 تغير في الوجوه. -

 تغير في الثقافة المؤسساتية مع مجيء قيادة جديدة. -

       .دامهاتغير في التكنولوجيات المتبعة ، أوالمستخدمة ، أوالمراد استخ -

من خالل بعض المداخل ثالث : تحليل سوسيولوجي للموارد البشرية ال الفصل
 :  النظرية

مفادها أن اإلنسان ، ظريات الكالسيكية من فكرة أساسيةتنطلق الن :تمهيد
حدد االستخدام الكامل والشامل التي ت، اييرالبد أن تحكمه مجموعة من المبادئ والمع

 ،ق أكبر قدر من الكفاءة في األداءحو الذي يحقنالتنظيمات على ال، في مختلف له
وتتمثل هذه المبادئ في تقسيم وينمي قدراتها على زيادة اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية ، 
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وإتباع ، والتنظيم الرسمي، لى درجات التخصص، وتسلسل السلطةوتحقيق أع، العمل 
من خالل وضع ضوابط  ،جيه الرقابةاألوامر لتو وإصدار ، الطرق العقالنية الرشيدة

 .، التي تحقق التنمية المرغوبة، بهدف الوصول إلى الكفاءة اإلدارية محددة لألداء

( نقطة االنطالق  1920 –1864) "لماكس فيبر" راطيويعد النموذج البيروق
، الخصائصيه المبادئ األساسية والعناصر أو ، والذي عرض فهذه النظرياتلمختلف 

ت بطريقة شيدفكرة " بناء عقلي أو  بها نموذجه المثالي ، الذي اعتبره التي يتميز
وهذه الصفات ، يصعب أن نجد لها مثاال في الحياة الواقعية "، عقلية خالصة 

 الخصائص تتمثل فيما يلي : أو 

 .اإلداريةمعين من الكفاءة قواعد الوظي ية ، وبمستوى خاص أو يرتبط التنظيم بال -1

كز في كل وظيفة ، وتتر هرميا متسلسال طبقا لقواعد محددةتوزيعا توزيع السلطة  -2
التي تتكون من ، ، حيث توجد على قمة الهرم طبقة اإلدارة على السلم الهرمي

، التي تدل لبيروفراطيةعلى مستوى كبير من الخبرة والتدريب في إدارة ا، متخصصين
 .على قوة أوسلطة المكتب

توضح مجاالت التخصص التي ، واعد والقوانين كل وظيفة لها مجموعة من الق -3
وهم مكونون ، غلون هذه المناصب يعرفون عملهم، والموظفون الذين يشوتقسيم العمل

يحقق  األداء األمثل والكفء الذي، ة إليهمومدربون على أداء المهام واألعمال المسند
 .النتائج المحددة والمطلوبة

، ولكنهم يخضعون للسلطة نتيجة فيةراد كأشخاص لديهم الحرية الكااألف -4
 .رسمية غير الشخصية الموقعة عليهملاللتزامات ال

ء ما هو مطلوب منهم حتى يتمكنوا من أدا، فنيا دقيقا اتدريب الموظفين تدريب -5
 .بكفاءة عالية
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،          وتثبيتها كتابة ال شفوياتوضيح جميع اإلجراءات اإلدارية والقرارات والقواعد  -6
، مع فصيلية لكل أوامر العمل وجزئياتهد نظام مستندي يحتوي على معلومات تووجو 

، تعيين الموظفينمراعاة جملة من الشروط الدقيقة والموضوعية والمحددة سلفا عند 
التي ، الفنية ية وخصائصهم بحيث يكون هذا التوظيف بناء على مؤهالتهم العلم

 .هم تنفيذها وإنجازهاوتطابق األعباء والمهام الواجب علي تتوافق

االرتباط الدائم بين الفرد الموظف والبيروقراطية واستقراره في مهنته ، وتتم ترقيته  -7
ية والجدارة والكفاءة في من خالل طريقة واحدة هي األقدم، في السلم اإلداري الهرمي

 .أو كليهما معا وفقا لحكم الرؤساء، اإلنجاز

 .ن امتالف وسائل السيطرة واإلنتاجلبعد عوضع أفراد التنظيم بعيدين كل ا -8

الفصل التام بين الملكية العامة والملكية الخاصة، أي أن العمال في التنظيم  -9
شكل نقود أو  ، ولكنها تقدم إليهم في وسائل العمل واإلنتاج البيروقراطي ال يملكون 

لفصل التام ، وعليهم تقديم تبريرات عند استخدامها، ومن هنا كان البد من اأدوات
 .سسة والمتعلقات الشخصية الوظي يةبين ممتلكات المؤ 

في المكتب يخضع للرقابة  يخضع الموظفون إلى جزاء شديد ومنظم ، وسلوكهم -10
 .الدائمة

، وسيطرة بين األفراد العاملين في المؤسسة" الحد من العالقات الشخصية  -11
قراطية فيصل فخري مرار: البيرو ()62)"العالقات الرسمية البعيدة عن العاطفة والتحيز

، بمعنى أنه لكي (10، ص 1978،، مصر، دار التأليفبين االستمرارية و الزوال
االرتباطات الشخصية البد من استبعاد ، المؤسسة باتخاذ القرارات الرشيدةتقوم 

 .اط ية بالمرؤوسين وبالجمهور كذلكوالع
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قصد من وراء هذا النموذج المثالي إيجاد تنظيم  فيبر"وبالرغم من أن" 
عقالني رشيد ، يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية التنظيمية ، من خالل إنجاز المهام 

واالستفادة الكاملة من الطاقات واإلمكانيات والموارد  المثلى نشطة بالطريقةواأل
ينج من التعرض  ، إال أنه لملتحقيق حجم اإلنتاج المرغوب، المتاحة في المؤسسة 

لها تأثيرها المباشر على ، إلى جملة من االنتقادات، نظرا إلهماله لعوامل أساسية 
 : اتنتقادات وسنقدم فيما يلي أهم هذه ، ، وعلى السلوف البشري والتنظيمياءاألد

" النظرية البيروقراطية تجرد اإلنسان من المكونات النفسية واالجتماعية له ، ما أوت : 
واإلجراءات ، في إطار محدد من العالقات الرسمية ، دام مجبرا على أداء وظيفته 

 المحددة مسبقا ".

 أهمل عنصر الحرية والديمقراطية في  "فيبر" " أن  Robert Michelsيرى  ثانيا :
، وذلك طبقا على أداء المهام بالشكل المطلوب فرد يركز فقطالعمل ، وجعل ال

 والرقابة المحكمة وإجراءاتها الدقيقة ".، لإلجراءات التنظيمية الموضوعة 

وجعلها من معوقات التنظيم ، كل أشكال العالقات غير الرسمية " فيبر "أهمل ثالثا : 
فراد بالرضا الوظيفي في وشعور األ، الرسمي ، ولم يولي أي اهتمام للروح المعنوية 

 .المؤسسة

" أن تمسك  Robert Merton رابعا : فقدان التنظيم لخاصية المرونة : فقد رأى "
، يحولها إلى هدف ءات بشكل حرفي دون إدراف أهدافهاالموظفين بالتعليمات واإلجرا

، لها حجة لتبرير القصور في األداءويجع –بدل أن تكون وسيلة  –في حد ذاتها 
جون ()63)، مما يعيق كفاءة النسق ككل"ية الجوانب الشكلية للبيروقراطيةاظم أهمفتتع
معهد اإلدارة  ،جاكسون و  خرون: نظرية التنظيم، ترجمة خالد حسن زروق  -هن  –

  (. 185، ص 1988العامة، السعودية، 
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من المساهمات واألفكار  "فيبر" وتأسيسا على ما تقدم يمكننا القول أن ما قدمه 
تراثا ، نظريته البيروقراطية، فقد أضافت د في تطور الفكر التنظيمي الحديثساع

ء كانت متوافقة مع سوا، لفهم وتحليل البناءات البيروقراطية ، نظريا ومنهجيا ضخما
على األقل جعل ، أو لتي حاولت نفيها أو تعديلهاوا معارضة لها" أو فيبر أفكار"

                                                                .يروقراطي أكثر واقعيةالنموذج الب

                            (:  1920 – 1900نظرية اإلدارة العلمية : ) -1

 1900نشأت اإلدارة العلمية في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة الممتدة ما بين 
التي تميزت بتطور اقتصادي وسياسي كبيرين ، شمل التوسع ، تلك الفترة  1920و

في الطرقات ووسائل اإلنتاج والمواصالت ، مع زيادة تركيز عدد السكان بالمدن ، 
 –  1856" ) تايلور ونسلو فريدريك "وارتبط اسم النظرية باسم رائدها األول :

الفوالذ في مدينة ( ، الذي بدأ حياته العملية بشركة مدفيل لصناعة الصلب و  1915
حيث تدرج فيها من وظيفة صانع بسيط إلى وظيفة كبير  ، 1878فيالديل يا سنة 

أن يالحظ التباين والذي استطاع خالل سنوات عمله  ، 1884المهندسين سنة 
واالختالف الكبير في كفاءة العمال ، وأيضا تدني في مستويات اإلنتاج في المشاريع 

لثغرات العديدة في عمل اإلدارة ، فقد تبين له أن اإلدارة الصناعية ، باإلضافة إلى ا
لم يكن لديها فكرة واضحة عن مسؤولية إدارة وتوجيه العمل ، كما لم يكن هناف أية 
معايير ألداء العمل ، وأن قرارات اإلدارة تعتمد على أسلوب المحاولة والخطأ ، ولم 

ل يكلفون بأداء أعمال ال قدرة لهم تكن هناف دراسة لطرق العمل أو أدواته ، وأن العما
    ع بين اإلدارة والعمال.      عليها وال رغبة لهم فيها ، مما أدى إلى قيام النزا 

" بالعديد من الدراسات التي استهدفت تحسين تايلور ولمعالجة هذه الثغرات قام "
الالزمة إلدارة العمل ، واكتشاف أفضل  العالقة بين اإلدارة والعمال ، وتوفير الوسائل

 السبل لزيادة اإلنتاج ووضع المبادئ التي يجب تطبيقها في إدارة العمل.            
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" إلى أن كل عملية من  تايلور ونتيجة كل التجارب والدراسات التي قام بها توصل "
كان تحليلها عمليات اإلنتاج ، تتكون من عدد كبير من الحركات البسيطة التي باإلم

، وبذلك يمكن حذف الحركات غير الضرورية ، وتحسين مالحظتها وتوقيتها بعد
الحركات األساسية ، وبالتالي يمكن التوصل إلى وقت قياسي لكل عملية من 

" بمجموعة من الصفات والخصائص التي البد أن يتسم تايلور العمليات ، كما اهتم "
الكفاءة في العمل وهي : الطاقة والسرعة  بها العامل في المنظمة ، والتي تحقق

 التي تركز عليها اإلدارة العلمية فهي:              صفات التنظيم واالستمرارية ، أما

  العمل.                                                          -

 تقسيم العمل والتخصص .                                         - 

 هيكل التنظيمي الرسمي.                                          ال-

 الرشد في العمال واإلدارة.                                          -

 تحديد نطاق اإلشراف.                                            -

          استخدام الحوافز االقتصادية لتشجيع األفراد على العمل.     -

وضع أسس إدارية علمية ، من خالل تأليفه لكتاب بعنوان " " تايلور وقد حاول "
، والذي أوضح فيه أن أسلوب التسيير واإلدارة  1911" سنة  مبادئ اإلدارة العلمية

يكون وفق أسس ومبادئ علمية ، حيث يرى أن اإلدارة العلمية هي ثورة ذهنية كاملة 
بالنسبة للعمال ، ونظرتهم لعملهم ولزمالئهم وألصحاب العمل ، كما أنها ثورة ذهنية 

رها لطبيعة أعمالها وعالقتها بالنسبة لإلدارة على مختلف المستويات ، من حيث تصو 
بالعاملين ومعالجتها للمشاكل اليومية ، فاإلدارة العلمية في نظر " تايلور " ليست فقط 
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وسيلة لتحقيق الكفاية اإلنتاجية وخفض التكاليف وتقدير األجور بشكل سليم ، وإن 
     كانت قد ساعدت في كل ذلك.                                               

وهي  إسهامات " تايلور " في مجال اإلدارة من ثالثة جوانب أساسية وينظر إلى
                               كما يلي :                                          

" يرى أن الهدف من دراسته التي أطلق عليها  تايلور: كان "  الثورة الفكرية-1
العالقة القائمة بين اإلدارة والعمال في ذات الوقت ، والتي هو تغيير اإلدارة العلمية 

طبعت بالشك وعدم الثقة والنزاع بين طرفي العملية اإلنتاجية ، فقد كان العمال 
يطالبون اإلدارة بالزيادة في األجور وإال لجئوا إلى سالح اإلضراب عن العمل أو 

كاليف مستعملة في ذلك البطء فيه ، في حين كانت اإلدارة تعمل على تخ يض الت
                    سالح الفصل من العمل.                                      

" ضرورة إحداث تغيير جذري في طريقة تفكير كل  تايلورولحل هذه المشكلة رأى " 
 من اإلدارة والعاملين ، وهذا ال يتم إال بقبول طرفي اإلنتاج لتطبيق اإلدارة العلمية.   

" طريقة أداء العمل التي كانت في ذلك الوقت  تايلور: وصف "  الدراسات الفنية-2
" رأى أن كل عمل البد وأن يتم تحليله إلى عناصر تايلورباالرتجالية ، ولكن " 

بسيطة يمكن تحديدها في حركات ولكل حركة زمن معين تؤدى فيه ، بما يسمى 
بدراسة الحركة والزمن ، كما أن لكل مادة األداة المناسبة التي يجب استخدامها ، وأن 

ارة تختص بالتخطيط العليا مسبقا ، فاإلدالعمال عليهم أداء العمل الذي تحدده اإلدارة 
" بإجراء نظاما لدفع األجور بالقطعة ما تايلوروعلى العمال القيام بالتنفيذ ، وقد قام " 

"، استخدم فيها قوانين الحركة وتوصل منها إلى  أحسن طريقة ألداء العمل أسماه "
معدالت لألداء ، وطلب من العمال االلتزام بها ، ولحفز العمال على الوصول إلى 
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ل من اإلنتاج ، وضع " تايلور" نظاما لدفع األجور بالقطعة سمي نظام الدفع المعد
 بالقطعة ، حيث يتقاضى كل عامل أجره وفقا للكمية التي ينتجها.                   

" وضع مجموعة من المبادئ مبادئ اإلدارة العلمية  : في كتابه " مبادئ اإلدارة-3
ية التي نادى بها في كتاباته ، وتستمر في تحقيق ر ها ضرورية لكي تأخذ الثورة العقل

 هي :                                                     المبادئ أغراضها وهذه

استخدام التحليل العلمي والمنطقي لكل عنصر من عناصر العمل بذل استخدام -
                 الطريقة التخمينية في العمل.                                    

 علمنة طريقة اختيار وتدريب العاملين لتحسين أدائهم .                           -

 التعاون الكامل بين اإلدارة والعمال.                                             -

تقسيم العمل والمسؤولية بين اإلدارة والعمال ، إذ تتحمل اإلدارة مسؤولية التخطيط ، -
 بينما يقوم العمال بالتنفيذ.                                                       

استخدام الحوافز المادية لتشجيع األفراد العاملين على القيام بالعمل بالكفاءة -
 بة.                                                               والفعالية المطلو 

 تدريب العمال إلكسابهم المهارة في األداء والقدرة على االنجاز.                  -

وبالرغم من النجاح الذي حققته نظرية اإلدارة العلمية في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية ، 
ألنها  مثلت دعما قويا للرأسمالية ، من خالل حرص " ،  النقدإال أنها لم تسلم من 

تايلور" على زيادة اإلنتاج وضمان معدالت الربح والمنفعة لصاحب العمل ، في 
مقابل المزيد من االستغالل واالستنزاف لقوى العمال ، الذين ال يملكون سوى بيع 

ن طابعه قدراتهم في سوق العمل لسد رمقهم ، فضال عن ذلك فقد جردت العمل م
 اإلنساني ، وتجاهلت الجوانب االجتماعية والنفسية لألفراد في التنظيم.              
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كما كانت هذه النظرية تميل إلى التخصص العميق في العمل ، مما أدى إلى الملل 
لديهم ، العتبارها والسأم وقتل روح اإلبداع والمبادأة ، كما عمقت مشاعر االغتراب 

وأداة من أدوات اإلنتاج المادية ، من خالل تطبيق مفهوم الرجل  الفرد العامل  لة
االقتصادي ، وذلك بالنظر إلى العامل على أنه يحفز فقط بالمكاسب االقتصادية ، 
كما عيب عليها أنها أهملت التنظيم غير الرسمي ، واعتبرته من معوقات التنظيم 

مل والتحفيز ، وال بظروف الرسمي ، كما لم تهتم بالفروق الفردية في طريقة الع
 العامل النفسية واالجتماعية. 

على استخدام األساليب سبق أن التايلورية ركزت اهتمامها، ويبدو مما 
، في والدراسة العلمية الدقيقة والمنظمة للعمل ، العلمية في تناول مشكالت الصناعة 

لحركات ستبعاد كل ا، واجزيئاته وعملياته األولية، وتحليله إلى كل مرحلة من مراحله
ن الحركات كل حركة مل، وتقدير الزمن الالزم الجانبية، التي رأت بأنها معرقلة للعمل

د التي تحداالعتماد على الحركات والممارسات، ، من خالل الضرورية تقديرا دقيقا
أساسا في السرعة والطاقة  وفقا لمعايير  لية تتمثلالطريقة المثلى الوحيدة لألداء، 

 .لوالتحم

لبشرية ، فقد قد أغفلت جانبا مهما في مواردها اذا فإن هذه النظرية، وبه
كأفراد ليس لديهم أي بعد اجتماعي أو ثقافي ، وركزت و ، أاعتبرتهم مجرد  الت

، ، الغية الجوانب اإلنسانية فيهماهتمامها الكبير على دراسة الجوانب الفنية للعمل
ق الذهنية لمتمثلة في الفرو ا، و ودة بينهموجكما أنها لم تراعي الفروق الفردية الم

رة أوكبيرة في طريقة ، التي من شأنها أن تحدث اختالفات صغيوالمرفولوجية والنفسية
 .أداء العمل

كما أنها اهتمت بإعطاء العامل حد أدنى من األجور ، وهذه نظرة ضيقة إلى 
من البناء من عمله ، و أن كل ما يريده العامل "  تايلورحوافز العمل ، حين اعتقد " 
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كما لم يعط  التنظيمي الذي يعمل فيه هو حصوله على الحوافز والمكافآت المادية،
الذي يمكن أن يحدث بين األفراد عند القيام بإنجاز المهام أي أهمية للتفاعل، 

 .رفض كل أشكال التنظيم غير الرسميو ، واألعمال 

سعيا منهم لتدارف النقص في النظرية  الت عديدة،ولقد قام العديد من المفكرين بمحاو 
            " ألفن جولدنر ثال ، محاوالت كل من "الكالسيكية ، نذكر منها على سبيل الم

 "Alvin Gouldner  ،" التي كانت دراسته امتدادا للدراسات التي جاء بها " ماكس       
نطوات إالتي ، صور قفيبر " حول النموذج المثالي ، والذي رأى بعد مناقشة جوانب ال

ينجم ، ، أن تحقيق الكفاءة والفعالية في األداء "فيبرعليها النظرية التقليدية لدى " 
، اعتبارها مجموعة القوانين واللوائح واإلجراءات ب"  ،عن استخدام القواعد البيروقراطية

عبد ()64")البيروقراطيوتحدد إجراءات العمل في التنظيم التي تحكم الجهاز اإلداري 
الهادي الجوهري: علم اجتماع اإلدارة، المكتب  الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ب 

لنصف الثاني ، كما ظهرت مدرسة العالقات اإلنسانية في ا(145، ص 1998ط، 
ي جعلت من اإلنسان التمن القرن التاسع عشر، كرد فعل عن النظرية التايلورية، 

، دون مراعاة الموجودة داخل البناء التنظيميء ، واعتبرته كباقي األجزاجزءا من اآللة
                                                    .للجوانب النفسية واالجتماعية لشخصهم

                           : ( 1949- 1880نظرية العالقات اإلنسانية)-2  

لعلمية ، التي جعلت على أنقاض األفكار واألساليب التي جاءت بها نظرية اإلدارة ا
اإلنسان جزء كباقي األجزاء الموجودة داخل البناء التنظيمي ، وكرد فعل على 

دون مراعاة األسلوب التقليدي في النظر إلى التنظيم ، والتعامل مع الموارد البشرية 
للجوانب النفسية واالجتماعية لشخصهم ، ظهر فكر موازي جعل من هؤالء الموارد 

األساسية لكل تحليالته التي يعتمدها في تفسير المشكالت التنظيمية  البشرية الركيزة
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() صالح بن 65، والبحث عن األسباب التي تجعل من القوى العاملة أكثر إنتاجية)
 (.             65، ص  2006نوار : فعالية التنظيم في المؤسسات االقتصادية ، 

" التابعة  هاوثورن " رفقة زمالئه من خالل تجارب "  جورج التون مايو وقد أكد "
، أن زيادة اغو بالواليات المتحدة األمريكيةلشركة وسترن اليكتريك بمدينة شيك

والسلوف االقتصادي ، أو األسلوب خضع للطريقة التي يصمم بها العملاإلنتاجية ال ت
            ، وإنما يتأثر بعوامل اجتماعية ونفسية معينة.  الذي يكافأ به

وعلى هذا األساس فإن هذه النظرية قد أدركت أن للحاجات االجتماعية الدور 
من خالل ، وأن الفرد ال يجب أن ينظر إليه إثارة دوافع العمل لدى العمالالحيوي في 

، قيق أقصى قدر ممكن من العائد فقط، الذي يسعى إلى تحمفهوم الرجل االقتصادي
سعى إلى إشباع ، الذي يمفهوم الرجل االجتماعي ه من خاللبل يجب النظر إلي
 ، حتى ولو كان ذلك على حساب حاجاته المادية.              حاجاته االجتماعية

 يلي:                         ما  المبادئ التي تستند عليها هذه النظرية ومن أهم

                     التنظيم هو عبارة عن تلك العالقات التي تنشأ بين األفراد.    -

السلوف التنظيمي يتحدد وفقا لسلوف األفراد الذين يتأثرون بضغوط اجتماعية -
 مستمدة من التقاليد واألعراف ، التي تؤمن بها الجماعة وتفرضها على أعضائها.   

أساسيا في التأثير على الجماعات وتعديل تقاليدها بما  القيادة اإلدارية تلعب دورا-
 يتناسب مع أهداف التنظيم.                                                     

 إدماج التنظيم غير الرسمي في التنظيم الرسمي.                                 -

 مية. الجمع بين االتصاالت الرسمية واالتصاالت غير الرس-

 ويمكننا تلخيص ما جاء في هذه النظرية في الجوانب التالية :  



66 
 

ترتبط العالقات الجيدة بمناخ العمل السائد الذي يتطلب مسارات الترقي أمام  -
األفراد ،  وهذه المسارات ترتبط بمسألة تكوين األفراد ، وإعدادهم اإلعداد السليم ، من 

 تهم المهنية بما ينفع التنظيم.أجل االستخدام األمثل لقدراتهم ، وخبرا
 تتكون الجماعات غير الرسمية على أساس مهني في كثير من األحيان. -
تتدرج العالقات االجتماعية الحافزة على العمل ، وبذل الجهود من أجل تحقيق  -

األهداف التي وجد من أجلها التنظيم ، في إطار مناخ العمل الذي يعكس شبكة من 
 فقية.العالقات العمودية واأل

تساهم عمليات تكوين األفراد ، وتنمية قدراتهم وطاقاتهم الفكرية والذهنية والسلوكية  -
 في تحقيق االتساق واالنسجام والتوازن في التنظيم.

الدور اإليجابي الذي تلعبه العواطف والمشاعر المعنوية المرتفعة في تحقيق  -
 التوازن الضروري للمؤسسة.

تصادية ( ) االقتبار كل من الحوافز الماديةاالع المؤسسات التي تأخذ في -
، ستحقق إنتاجية أعلى من تلك التي تركزاهتمامها، وتعتمد واالجتماعية على السواء

 على الحوافز االقتصادية في تحفيز أفرادها.
، الناجمة عن المشاركة في وضع لمسؤولية وارتفاع الروح المعنويةالشعور با -

، يجابا على إنتاجية وكفاءة األداء، سوف ينعكس إلاف والسياسات وبرامج العماألهد
 وبالتالي تحقيق األهداف التنظيمية.

وتأثيرها على اتجاهات العمال من خالل االتصال  زيادة الشعور بروح الجماعة -
، والتفاعل البناء واالنسجام من الناحية السيكولوجية، سيؤدي والمستمر الدائم 

، من تلك تاجية المتاحة بالكفاءة المطلوبةاإلنبالضرورة إلى استخدام العناصر 
، وفي هذا السياق ال متباعدين ومنفصلين ومنفردينالمؤسسة التي يكون فيها العم

"  لمايو" : إن االكتشاف الحقيقي "  Nicos Monzilis" "  نيكوس مونزليزيقول " 
أعضائها ، هو أنه أوضح تأثير المبادئ والقيم ، التي تحوزها الجماعات على سلوف 

امل اإلنتاج، بل إنه مخلوق وعليه فإن العامل ال يمكن النظر إليه وكأنه عامل من عو 
، وجميعها تؤثر على قدراته اته ورغباته ووجهات نظره ومشاعره، له حاجبشري 
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، : السلوف اإلنساني في اإلدارةمحمد عبد الوهاب)علي  (66)وإمكاناته االجتماعية
 .(81، ص 1975، 2ط مكتبة عين شمس، القاهرة ،

 " قد أدت إلى "روثلسبورجر" و "  التون مايو كما تجدر اإلشارة إلى أن أبحاث "
، في المجال الصناعي ، بما تضمنته من برامج انتشار تطبيقات العلوم السلوكية

تحسين  التدريب والتكوين، التي ركزت على دعم العمال واإلهتمام بهم، في سبيل
، ودعم القدرة على اإلستخدام األمثل والرشيد للموارد وتطوير القدرة على األداء
                            واإلمكانيات المتاحة للتنظيم.

، إال أنها كانت وأفكار نظرية العالقات اإلنسانيةولكن رغم الصدى الذي لقيته مفاهيم 
 :                                عديدة كان أهمها ما يلي  تنتقاداتعرضة 

حاولت نظرية العالقات اإلنسانية كما فعلت سابقتها اإلدارة العلمية أن تتوصل إلى -
طريقة ألداء األعمال ، وأن هذه الطريقة قد اكتشف الباحثون فيما بعد أنها لم تحقق 

                دائما زيادة في اإلنتاجية.                                         

، وذلك عن طريق دت أن الصراع يمكن أن يحل بسهولةكما أن هذه النظرية أك-
، وهي بذلك تتجاهل حقيقة اجتماعية قات الجيدة والمهارة القياديةتوفر شبكة من العال

، وهو ناتج عن االختالف في راع موجود بين األفراد والجماعاتجوهرية وهي أن الص
                       مراكز األفراد وتباين مصالحهم االقتصادية ، وأفكارهم ونوع البيئة التي يأتون منها.                                              

كما أنها ركزت اهتمامها على دراسة جانب واحد من جوانب التنظيم المتعددة وهو -
 لبشري .                                                              العنصر ا

نظرية العالقات اإلنسانية ركزت على دراسة التنظيم غير الرسمي وأغفلت أهمية -
 التنظيم الرسمي ، ولم تبين أثره في تشكيل سلوف أفراد التنظيم.                     
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معنوية ) غير المادية ( وتجاهلت الحوافز ركزت هذه النظرية على الحوافز ال-
                المادية وأثرها الفعال على زيادة اإلنتاجية وتحقيق األهداف التنظيمية.

                           :                        مدخل الموارد البشرية -3

يعتبر مدخل الموارد البشرية حديث نسبيا في إدارة األفراد ، ولقد بدأ استعماله مع 
مطلع السبعينات من القرن العشرين ، حيث أكدت األبحاث والدراسات السلوكية في 
مجال العلوم السلوكية على اعتبار األفراد كموارد ، وقد اعتبر أن كل من األهداف 

افهم الشخصية غير منفصالن ، وإنما هما مكمالن التنظيمية وحاجات األفراد وأهد
 لبعضهما البعض ، وأن تحقيق أيا منهما ال يكون على حساب اآلخر.              

 التالية :                                  المدخل على األفكار والمبادئ  ويقوم هذا

يمكن أن يحقق مكاسب  أن األفراد هم استثمار إذا أحسنت المنظمة إدارته وتنميته،-
 تظهر في أحسن صورها من خالل زيادة اإلنتاجية.         طويلة األجل

البد أن توجه السياسات والبرامج والممارسات إلشباع الحاجات النفسية واالجتماعية -
 واالقتصادية للفرد.                                                               

أ بيئة العمل بحيث تشجع األفراد على تنمية واستغالل مهاراتهم البد أن تهي-
 وطاقاتهم إلى أقصى حد.                                                        

 التوازن برامج وممارسات إدارة الموارد البشرية يجب أن توضع وتنفذ مراعية تحقيق -
هذه المهمة من منظمة ، وتحقق بين حاجات ورغبات الموارد البشرية وأهداف ال

، والتي يساعد فيها كل من المنظمة واألفراد بعضهم البعض على خالل عملية دائرية
،  114، ص ص 2004، : تنمية الموارد البشرية() علي غربي67)مقابلة أهدافهم

115                                                                  .) 
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، وهم القوة هم أهم العناصر المكونة للمنظمة المدخل الموارد البشرية بالنسبة لهذا
، جابية وتحقيق الفعالية التنظيميةالدافعة الحقيقية التي تؤدي إلى بلوغ النتائج اإلي

، وهم الذين لسياسات، ويضعون الخطط والبرامجألنهم هم الذين يحددون األهداف وا
، وتوجيهه وترشيد زمةع تدبير اإلمكانيات الال، ويقومون بتوزيميتولون تصميم التنظي

، وهم أيضا الذين يقومون باألداء ود على التنظيم بالفائدة المرجوةبما يع استخدامها
 الفعلي لكثير من األعمال التي تعجز عن إنجازها والقيام بها.       

لموارد وتأسيسا على ما سبق نستنتج أن المنطلق األساسي للفلسفة الجديدة إلدارة ا
البشرية ضمن مدخل الموارد البشرية يتلخص في احترام اإلنسان واستثمار طاقاته 

، وأن المورد ، واعتباره شريكا وليس مجرد أجيره الفكرية والفنية لخدمة التنظيموقدرات
البشري هو طاقة ذهنية وفكرية في األساس، يستطيع المشاركة بالفكر والرأي ، وأنه 

وهو مصدر للمعلومات  ،از إذا عمل ضمن فريق متجانساالنجيعمل برغبة في 
، قادرا على اإلبداع وبلوغ النتائج نصرا فاعال في العملية اإلنتاجية، وعواالقتراحات

                                اإليجابية التي تسعى المنظمة تحقيقها.                              

                                                            :إدارة التغيير -4

يقول هللا سبحانه وتعالى " إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
                                                (.         11()سورة الرعد ، اآلية 68")

وسمة العصر الحالي، ولذلك فقد أصبحت وبالتالي فإن التغيير هو سنة الحياة 
من ، من أجل استغالل ما لديها ه داخل المنظمات أمرا ال مفر منهالحاجة إلي

في ظل التغيرات والتطورات ، وحتى تنافس بنجاح إمكانيات وموارد أحسن استغالل
    البيئية الحاصلة والتي تتسم بالسرعة والتعقيد.                                   
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 ويعتبر التغيير التحرف من الوضع الحالي إلى وضع مستقبلي أكثر كفاءة وفعالية من
 ، بهدف المحافظة على المركز التنافسي وتطويره.  أجل التفاعل اإليجابي مع البيئة

، لتحقيق وضع قائم بالفعل إلى وضع مستهدف التغيير هو االنتقال منكما أن "
مشتركة بين القيادة والعاملين".               بلية داف محددة في إطار رؤية مستقأه

من وضع معين عما كان عليه من تحول " التغيير بأنه " علي السلميويعرف " 
  حالة".                     ، وقد يكون هذا التحول في الشكل أو النوعية أو القبل

                             :                           تعريف إدارة التغيير -1

إدارة التغيير هي االستعداد المسبق من خالل توفير المهارات الفنية والسلوكية 
واإلدراكية الستخدام الموارد المتاحة بشرية وقانونية ومادية وزمنية ، بكفاءة واإلدارية 

 ة محددةستقبلي المنشود خالل فتر وفعالية للتحول من الواقع الحالي إلى الواقع الم
 وقت ممكن وأقل جهد وتكلفة".  بأقل سلبيات ممكنة على األفراد والمنظمات بأقصر 

، ى قيادة المنظمة مجموعة من القيم" إدارة التغيير هي العملية التي من خاللها تتبن
 المعارف، والتقنيات مقابل التخلي عن قيم ومعرف وتقنيات أخرى ".              

تحقيق األهداف  التغيير هي إدارة الجهد المخطط والمنظم للوصول إلى "إدارة
، من خالل التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية والمادية والفنية المنشودة للتغيير

 والتقنية المتاحة للمنظمة".                                                        

، تهدف إلى إحداث تي يتم بها وضع خطة شاملةملية الإدارة التغيير هي الع"
المنظمة  ، من خالل استثمار كافة الموارد المتاحة فيفي الوضع الحاليتعديالت 

، من خالل تطوير الرؤية والرسالة المشتركة للمنظمة وتحديد وفي البيئة المحيطة بها
            أهدافها وأولوياتها وبناء ثقافة مشتركة داعمة للتغيير".           
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 في المنظمات وهي :             : هناف ست مجاالت للتغيير مجاتت التغيير-2

 .                             أكثر المجاالت صعوبة في التغيير : من األفراد-أ

ألن هناف العديد من البدائل المتاحة التي  من السهل تغييره:  الهيكل التنظيمي-ب
                                                           يمكن استخدامها.     

ية فيصعب ، أما القواعد غير الرسممن السهل تغيير القواعد الرسمية : القواعد-ج
، لذلك من جذور راسخة وقوية، وغالبا ما تكون لها تحديدها وتعقب مساراتها

الضروري أن نأخذ بعين االعتبار العالقات القوية بين القواعد الرسمية والقواعد غير 
 الرسمية.                                                                        

: يمكن أن يمثل عامال مساعدا أو معوقا لما تبذله المنظمة من جهود  المناخ-د
                                                          للتغيير.                

: وهي كل ما يتم استخدامه في المنظمة ، ويمكن تقسيمه إلى أجهزة  التكنولوجيا-هنننننن
لية مثل المعرفة والبراعة ، وبرمجيات عقت مثل اآلالت اإللكترونية وغيرهاومعدا
زة والمناخ والنظم إال أن تكنولوجيا األجه ، وبالرغم من االرتباط بين التكنولوجياوغيرها

، أما تكنولوجيا العقل البشري فتعتبر أكثر صعوبة من والمعدات يمكن تغييرها بسهولة
                         حيث تحليلها وتحديد مدى جودتها وقابليتها للتغيير ومثال ذلك : القدرة اإلبداعية.                                                

: وهي التي تعمل على توفير المعلومات الضرورية لعمليات الرقابة  النظم-و
، ويمكن تغيير هذه النظم بسهولة إال أن مثل نظم اإلنتاج واألفراد وغيرهاوالمتابعة 

 الصعوبة تكمن في الجوانب اإلنسانية المرتبطة بها.                               

          :                                 عوامل نجاح التغيير في المنظمة -3

 لقبول التغيير وعدم مقاومته.                                 وجود المناخ المالئم -
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 وجود قيادة مدعمة للتغيير والتي تتمتع بالخيال المبدع.                           -

 ملكون المهارة في إحداث التغيير والتطوير المطلوبين.        وجود كوادر بشرية ي-

 وجود الموارد الالزمة للتغيير مثل الموارد البشرية والمادية والمالية والوقت.         -

يسمح بمعرفة نتائج التغيير لتحديد مدى فعالية خطط التغيير  وجود نظام للمعلومات
                                                       ومشاكلها  وجدواها. 

   وجود شبكة من االتصاالت الفعالة.                                            -

 اختيار الوقت المناسب للتغيير.                                                  -

: ()مدحت محمد أبو النصر69)المنظمةالتعاون والمشاركة في إحداث التغيير في -
           .(93، ص 2007، وارد البشرية االتجاهات المعاصرةإدارة وتنمية الم

                           :                                  إدارة المعرفة-5

، والتي تعتبر من أهم من أحدث المفاهيم في علم اإلدارةتعتبر إدارة المعرفة تمهيد: 
 السمات الحيوية لألنشطة التي تؤثر في نوعية وجودة العمل .                              

، األخبار ات واألفكار واالكتشافات الجديدة: البيانات والمعلوموتعرف المعرفة بأنها
، التجارب ات الصلة المباشرة والغير مباشرة، التغذية العكسيةذواألحداث والتحليالت 

 والخبرات المتراكمة عند الموارد البشرية.                                  

: وهي المعرفة التي تتعلق بالمهارات المعرفة الضمنية -: أوهناف نوعين من المعرفة
، والتي من غير مر توجد في داخل عقل وقلب كل فردوالتي هي في حقيقة األ

، المفاهيم ، األحكام والصور الذهنيةخرين مثل: القيملة نقلها أو تحويلها لآلالسهو 
 ....                                              والفرضيات والمعتقدات
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: وتتعلق بالمعلومات الموجودة والمخزنة في أرشيف المنظمة المعرفة المعلنة -ب
يمكن التعبير  ، وهي المعرفة التيت المتعلقة بالسياسات واإلجراءاتومنها الكتيبا

عنها بالكلمات واألرقام والصوت والتشارف فيها من خالل البيانات والمعادالت 
ا عليه يمكن نقل المعرفة ، وبناءعلمية والمرئيات ومواصفات المنتجال

                                                  ( إلى األفراد بسهولة. المعلنة)الصريحة

                              :       ت والمعلومات والمعرفةالفرق بين البيانا-1

: هي مواد خام وحقائق مجردة وغير منظمة ومستقلة عن بعضها البعض البيانات 
   في شكل أرقام أو كلمات.                                                      

هي بيانات تمت معالجتها للحصول على ناتج مفيد أو بيانات تم  :المعلومات 
 تنظيمها ومعالجتها لتحقيق أقصى استفادة منها.                                  

 ، وهي خالصة تجميع وترتيب المعلومات: هي معلومات تمت معالجتهاالمعرفة 
وبها يتم اتخاذ  وهي أكثر قيمة وفائدة بشأن موضوع معين في مرحلة معينة،

 القرارات.                                                                         

 تتعامل مع األشياء ) البيانات والمعلومات (.                       إدارة المعلومات-

  تتعامل مع البشر.                                                   إدارة المعرفة-

                                :                         تعريف إدارة المعرفة-2

المعرفة " هي األساليب التي تتبعها المنظمات لتوليد وتداول واستثمار األصول  إدارة
الفكرية التي تمتلكها ".                                                           " 

هي منظومة متكاملة ومترابطة من القيم واألسس والمهارات والخبرات "إدارة المعرفة 
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المعلومات والبيانات لى التعاطي مع هذا الكم الهائل من والتقنيات التي تعمل ع
  دائمة التحديث ".                                                                

إدارة المعرفة هي " تخطيط المعرفة وتنظيمها وتنسيقها وتوليفها ، واألصول المرتبطة 
كانيات الشخصية والتنظيمية وبشكل يتم برأس المال الفكري والعمليات والقدرات واإلم

 معه انجاز أكبر قدر ممكن من األثر اإليجابي في نتائج الميزة التنافسية".          

إدارة المعرفة هي " عملية إنتاج ونشر المعرفة لدى العاملين والمنظمة وتوظيفها في 
                  تحسين األداء والسلع والخدمات التي تنتجها أو تقدمها المنظمة".  

" أي عملية أو ممارسة إلنتاج وتدعيم ونشر المعرفة واستخدامها إدارة المعرفة هي
: إدارة وتنمية مدحت محمد أبو النصر()70لتحسين التعلم واألداء في المنظمات")

 (.                       139، صالمرجع السابق، عاصرةالموارد البشرية االتجاهات الم

                               :                استخدام إدارة المعرفةمبررات -3

 التغيرات والتطورات العالمية المتسارعة ودورها في تعاظم المعرفة.              -أ

العولمة وما عكسته من تأثيرات على اقتصاديات العالم والبنى المؤسسية -ب
 واألساليب اإلدارية واألطر التنظيمية والقانونية للمنظمات.                        

ثورة االتصال وسرعة انتقال المعلومات وتكاملها واستثمارها بفعل األنترنيت -ج
                                              والفضائيات.                       

 اإلمكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها أغلب المنظمات.                      -د

 االبتكار والتدفق الغزير والمستمر للبيانات والمعلومات.                        -هنننن

  تعاظم أهمية المعرفة في تحقيق نواتج األداء األفضل.                        -و
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                               :            متطلبات تطبيق إدارة المعرفة -4    

: بظهور تكنولوجيا المعلومات وتطور وسائل االتصاالت وقنواتها الهيكل التنظيمي-أ
، خدام التكنولوجيا الحديثة من جهة، يدعم استبتصميم تنظيميلزم الوضع التفكير است

ويسمح بانتقال المعارف وتبادلها بين المنظمة واألطراف التي تتعامل معها في محيط 
                            عملها الخارجي من جهة أخرى.        

اعمة لتطبيق نموذج : تعد القيادة اإلدارية أحد أهم العوامل الد القيادة اإلدارية-ب
، وتوجيه الموارد البشرية العاملة في رسم المسارات اإلستراتيجية إدارة المعرفة

 ، وترسيخ القيم والمعتقدات وتعزيز السلوف اإليجابي.                      مةللمنظ

ليد : إدارة المعرفة تستلزم توفر موارد بشرية مبدعة وقادرة على تو الموارد البشرية -ج
العمل في انجاز المهام ، خاصة بع شيوع استخدام فرق عارف وتبادلها مع اآلخرينالم

، وهذا يتطلب امتالف القدرة على استخدام المعلومات بشكل دقيق وفهم التنظيمية
: إدارة المعرفة ونظم المعرفة، ان، خالد زيغأحمد الخطيب()71نتائج هذا االستخدام)

 (.                                                    13، ص 2009

                          :                          إدارة الجودة الشاملة -6

، من وتحقيق الجودة في السلع المنتجة تسعى المنظمة المعاصرة إلى رفع اإلنتاجية
ئها في على استمرارية المنظمة وبقا، تحافظ استخدام أساليب حديثة في اإلدارةخالل 

، ومن هذه األساليب تطبيق إدارة الجودة الذي يعتبر أحد البيئة التنافسية المحيطة
، كمدخل من مداخل التطوير التنظيمي ارية المرغوبة في الفترة الحاليةاألنماط اإلد

هة الهادف إلى تحسين األداء والمحافظة على استمرارية البناء التنظيمي ومواج
 التحديات.                                                                        

                              :                   تعريف إدارة الجودة الشاملة-1
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هي التخطيط والتنظيم والتوجيه ومراقبة النشاطات كافة والمتعلقة بتطبيق  : اإلدارة * 
 الجودة.                                                                        

 : هي تلبية متطلبات المستفيد وتوقعاته من حيث جودة المنتج والخدمة.    الجودة*
ى إنتاجها وتقديمها على النحو الذي يتوافق مع ويقصد بجودة الخدمة أن يكون مستو 

                                               المستفيد المعلنة والمتوقعة.   رغبات

هي البحث عن الجودة في أي مظهر من مظاهر العمل.             : الشاملة*
اإلدارة المنظمة  " إدارة الجودة الشاملة بأنها " طريقةوليم إدواردز ديمينج  عرف "

، من أجل ة المستمرة من العاملين بالمنظمةالتي تهدف إلى تحقيق التعارف والمشارك
تحسين السلعة أو الخدمة أو األنشطة التي تحقق رضا العمالء وسعادة العاملين 
 ومتطلبات المجتمع ".                                                             

" بأنها " فلسفة إدارية ابتكارية وطريقة جديدة  هال " و "كوبهال من " ويعرفها كل
في إرضاء وإسعاد العميل عند إشباع احتياجاته من سلع أو خدمات للتفكير ، تبحث 

وتحقيق التحسين المستمر في كافة العمليات التنظيمية وتدعيم عالقة جيدة بين 
                                          العمالء والعاملين والوالء المتبادل بينهما".

إدارة الجودة الشاملة " هي عملية إدارية تقوم بها المنظمة بشكل تعاوني إلنجاز 
األعمال من خالل القدرات الخاصة بكل من اإلدارة والعاملين لتحسين الجودة وزيادة 

ت الدقيقة اإلنتاجية بشكل مستمر ، عن طريق فرق العمل وباالسترشاد بالمعلوما
للتخلص من كل الهدر في المنظمة ، وتستطيع أي منظمة تحقيق أهدافهم إذا قام كل 

 شخص فيها بعمله على أكفأ وجه ".                                          

       " علي السلمي: كما يرصدها "  المنطلقات الفكرية إلدارة الجودة الشاملة-2
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االعتراف بحقيقة المتغيرات الحاصلة والمتوقعة وقبول مبدأ التغيير ، باعتباره حقيقة -
 يجب التعامل معها بإيجابية ، أي تطبيق مفاهيم إدارة التغيير.                      

االقتناع بأهمية المناخ المحيط بالمنظمة وأهمية استحداث أساليب متطورة للتعامل -
 ق مفهوم اإلدارة المنفتحة على المناخ.                         معه ، ومن ثم تطبي

إدراف الواقع الجديد الناشئ عن العولمة ، أي ضرورة التعامل بفكر اإلدارة -
 العولمية.                                                                        

 اح اإلدارة.                            االعتراف بالسوق و لياته باعتباره أساس نج-

أهمية استيعاب التكنولوجيا الحديثة واستثمارها في تقديم خدمات أفضل )المنظمة -
 اإللكترونية (.                                                                    

خارجيين)الزبائن (  االهتمام بالعمالء وضرورة تحقيق طموحاتهم سوا ء كانوا عمالء-
 أو عمالء داخليين ) العاملون داخل المنظمة (.                                 

التي يوفرها من أجل تحسين االعتراف بأهمية المورد البشري وقيمة المساهمات -
 األداء واالرتقاء بمستويات اإلنتاجية.                                             

 ر تحقيق األهداف والنتائج هو الغاية األساسية للمنظمة.                   اعتبا-

                              :                   ةمبادئ إدارة الجودة الشامل-3

    تحقيق رضا العميل الداخلي والعميل الخارجي.                               -

 صفرية األخطاء قدر اإلمكان ) عدم ارتكاب األخطاء من أول مرة (.            -

 التركيز على جودة العمليات والنتائج سواء كانت سلعا أو سلعا.                 -

 التطوير والتحسين الدائم لمعايير الجودة.                                     -
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                                                  ال قيمة للكم بدون جودة.   -

 العمالء جزء ال يتجزأ من المنظمة.                                         -

 التركيز على خدمة العميل.                                                 -  

                       االستفادة من خبرات القوى العاملة.                    -

 االهتمام بالتغذية العكسية.                                                  -

 اتخاذ القرارات بتدعيم الحقائق.                                              -

                      :                      فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة-4

                                                        :   بالنسبة للمنظمة

 تحسين نوعية الخدمات والسلع المنتجة.                                       -أ

 إتقان العمليات اإلدارية.                                                    -ب

 فع مستوى األداء وتخ يض التكاليف.                                       ر -ج

 العمل على التحسين المستمر في إجراءات وأساليب العمل.                  -د

 إرضاء العمالء.                                                           -هننننن

 واالستمرار.                                    زيادة قدرة المنظمة على البقاء-و

نتيجة التزامهم بتطبيق إدارة الجودة الشاملة  األفراد العاملون الفوائد التي يجنيها  اأم  
 فهي :                                                                         

 اتهم وقدراتهم.                    إعطاء العاملين الوقت والفرصة الستخدام خبر -أ
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تنمية مهارات الموارد البشرية من خالل المشاركة في تطوير أساليب وإجراءات -ب
 العمل.                                                                          

               توفير التدريب الالزم للعاملين.                                   -ج

 المالئمة للجهود المبذولة.                                     إعطاؤهم الحوافز -د

مدحت محمد أبو ()72)تلبية توقعات وطموحات العاملين في العمل في المنظمة-هننننن
ص ص  ،رة،المرجع السابق: إدارة وتنمية الموارد البشرية االتجاهات المعاصالنصر
124 ،125).                                                                    

 :                               بعض إستراتيجيات تسيير الموارد البشرية  : الفصل الرابع

 الوظائف اإلدارية تمارس إدارة الموارد البشرية نوعين من الوظائف أولهما تسمى
شأن اإلدارات  ، شأنها في ذلكوالتوجيه والمتابعة طيط والتنظيمالمتمثلة في التخ

وتتمثل في: تحليل ووصف  الوظائف التخصصيةوثانيها ، األخرى في المنظمة
داء والتدريب، األجور ، تقييم األ، االختيار والتعيين، تخطيط الموارد البشريةالوظيفة
بحيث يختلف عدد رية، بناء نظام للمعلومات البشرية، ، صيانة الموارد البشوالحوافز

الوظائف تبعا لفلسفة اإلدارة العليا وحجم المنظمة وخصائص سوق العمل وكفاءة هذه 
 العاملين في هذه اإلدارة ومستويات مهاراتهم.                         

                                                             :توصيف الوظائف-1

يقصد بتوصيف الوظائف إعداد قائمة مكتوبة تحدد األعمال والمهام والواجبات التي 
تشتمل عليها الوظيفة ، وتحتوي على الظروف المحيطة بأداء العمل ، وكذلك أهداف 
 ومعايير األداء الخاصة بهذه الوظيفة ".                                           
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التحديد الكامل لمعالم كل وظيفة، عن طريق الدراسة كما يقصد بتوصيف الوظيفة " 
ي العلمية لكل وظيفة على حدة ، ومالحظة وتسجيل كافة الحقائق والبيانات الت

لواجب توافرها ، والظروف المحيطة بها والشروط اتوضح واجبات ومسؤوليات الوظيفة
هيدا ، وتفريغ هذه البيانات في كشوف تحليل الوظائف تمفيمن يشغل الوظيفة

 (.                                                                            46، ص 2008: إدارة الموارد البشرية، () محمد بن دليم القحطاني73لوصفها:)

هو إعداد وصف تحليلي لكل ما تتضمنه الوظيفة من واجبات توصيف الوظيفة "
، من حيث الكم ومن حيث معدالت األداءفي العمل واألداء و ومسؤوليات وأساليب 

النوع ، كما أن توصيف الوظيفة هو تحديد للظروف التي يتم فيها تأدية العمل 
، وما تتضمنه من ما يحيط بها من إمكانيات ومعوقاتومباشرة واجبات الوظيفة و 

، كما تتضمن أيضا ومعنوية يتعرض لها شاغل الوظيفة مخاطر وأضرار مادية
الذي يسند إليه القيام  والسمات التي يجب أن يتميز بها الشخص مجموعة الصفات

، ونذكر ى يتأتى أداؤه على الوجه المطلوب، من حيث الكفاءة والفاعلية، حتبالوظيفة
  وهي :                                       مواصفات  اغل الوظيفةهنا 

                                                  التأهيل العلمي.              -أ

                                    الخبرة العملية من حيث مجالها ومدتها.    -ب

الصفات الشخصية للفرد الالزمة للنجاح في الوظيفة )الميول ، االتجاهات ، -ج
                         الدوافع(.                                                

الصفات الخاصة المميزة كإجادة لغات خاصة محددة أو توفر مهارات وقدرات -د
 خاصة.                                                                          

 فيما يلي :                                               بيانات الوظيفة كما تتمثل
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 اسم الوظيفة.                                                                  -أ

 موقعها في التنظيم.                                                          -ب

 ملخص عام بواجباتها.                                                        -ج

 ة المتكررة وغير المتكررة التي تتضمنها الوظيفة.              الواجبات األساسي-د

 ، مادية (.                                                                         ، فنية، ماليةيتحملها شاغل الوظيفة) إدارية المسؤوليات المختلفة التي-هننننننن

بها شاغل الوظيفة.                     تع التي يتم في اتخاذ القرار الصالحيات-و
، وقت تنفيذ ) كمية اإلنتاج، جودة األداءفةمعدالت األداء المحددة للوظي-ز

      أن يلتزم بها شاغل الوظيفة.      ، تكلفة تنفيذ الواجبات ( التي يجبالواجبات

 الظروف التي يتم تنفيذ الوظيفة فيها.                                          -ح

، اإلصابات، األمراضالقلق النفسي، –المخاطر التي يتعرض لها شاغل الوظيفة -ط
 االبتعاد عن األسرة....(.                                           

() علي 74بباقي الوظائف في المنظمة () عالقة الوظيفة  –العالقات الوظي ية -ي
 (.                               33، ص 2004ة الموارد البشرية، : تنميغربي

 :                                                      أهمية توصيف الوظائف -2

تعتبر عملية توصيف الوظائف الخطوة األولى التي تبنى عليها جميع الوظائف  
األخرى إلدارة الموارد البشرية في المنظمة ، وكلما تمت هذه العملية بأسلوب علمي 
وبشكل دقيق وشامل سهل علينا عملية تقييم الوظائف بأسلوب أكثر صدقا واعتمادية 

 لي :                                     ، وتتجسد أهمية توصيف الوظائف فيما ي
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تصميم الوظائف من واقع المعلومات المستقاة من وصف الوظائف والمؤهالت -
 الالزمة لشغلها.                                                                  

 ية والنقل.    تحديد المتطلبات الضرورية لشغل الوظائف : االختيار والتعيين والترق-

 تقديم معلومات تفصيلية عما يجب على العاملين عمله في أداء أعمالهم.          -

 وضع برامج سليمة للتدريب.                                                     -

 هو األساس المباشر لوضع معدالت عادلة لألجور.                              -

هو األساس في تحديد متطلبات الوظيفة والتي على أساسها يمكن قياس أداء -
 العاملين ) تقييم األداء (.                                                         

هو األساس المباشر الذي تعتمد عليه إدارة الموارد البشرية في تخطيط الموارد -
                                                    البشرية.                      

 توضيح ظروف العمل ومساعدة اإلدارة في اتخاذ الخطوات العالجية والوقائية.     -

توفير المعلومات التي تستفيد منها اإلدارة في إقامة عالقات أفضل بين العاملين، -
مؤيد سعيد السالم: ، ()عادل حرحوش صالح75وتوضيح خطوط السلطة والمسؤولية)

 (.               43، ص  2009إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي، 

                                :                      تخطيط الموارد البشرية -2

منظمة تختار عدة بدائل ، حيث تجعل الطيط الموارد البشرية أهمية كبيرةلتخ :تمهيد
، بدال من أن تكون تصرفاتها مجرد ردود أفعال لما تتمخض عنه بشكل مسبق

" التخطيط بأنه يشمل التنبؤ بما سيكون  هنرف فايولالمتغيرات البيئية، وقد عرف " 
 عليه المستقبل مع االستعداد لهذا المستقبل ".                                           
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لقوى العاملة من للموارد البشرية يتضمن تحديد االحتياجات المطلوبة من ا التخطيط
، وعلى المستور التفصيلي لتخطيط الموارد البشرية يتطلب القيام حيث الكم والنوع

باألنشطة المرتبطة بإدارة القوى البشرية من ناحية االستقطاب واالختيار والتعيين 
خضير كاضم حمود، ()76ر الوظيفي...)والتدريب وتقييم األداء وتخطيط المسا

 (.                 39، ص 2007، ياسين كاسب الخرشة: إدارة الموارد البشرية

تخطيط الموارد البشرية هو عملية التنبؤ بعدد  :تعريف تخطيط الموارد البشرية-1
 ونوعية العاملين الالزمين للعمل ومدى إمكانية تلبية هذه الحاجة في المكان والوقت

 المناسبين لتأمين تنفيذ المهام الموكلة للمنظمة بكفاءة وفعالية ".                                                         

" تخطيط الموارد البشرية هو العملية التي تستخدمها المنظمة لتحديد كم ونوع الموارد 
حداث األعمال التي تمارسها واأل، وفقا لنوع التي تحتاجها اآلن وفي المستقبل البشرية

، وبما يحقق الحصول على قوة عمل فاعلة وكفؤة ، تسهم البيئية التي تؤثر على ذلك
 بشكل فعال في تحسين أداء المنظمة ".                              

تشترف هذه التعريفات في أن تخطيط الموارد البشرية عملية مستقبلية البد  أن تنسجم 
يط الشامل للمنظمة ، بمعنى أن هذه العملية ليست منفصلة عن عمليات مع التخط
، كما أن التخطيط يعتمد أوال وقبل كل باقي الموارد األخرى في المنظمة تخطيط 

، عن طريق تخطيط مواردها أهداف تسعى المنظمة إلى تحقيقها شيء على وجود
                               المختلفة ومنها الموارد البشرية.                      

 :                                       خطوات ومراحل تخطيط الموارد البشرية-2

: حيث يعتمد على األهداف التي تسعى تحديد الطلب المتوقع من الموارد البشرية-أ
لية في ضوء المستقب، والبد أن يبحث موضوع تحديد االحتياجات منظمة تحقيقهاال

                            :                        ث نقاط أساسية وهيثال
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 عدد العاملين الذين تحتاجهم المنظمة مستقبال.                                   -

 مواصفاتهم الشخصية.                                                        -

 في المنظمة.                                          الوقت المناسب لتعيينهم-

: تتعلق هذه المرحلة بحصر الموارد تحديد العرض المتوقع من الموارد البشرية -ب
البشرية العاملة حاليا في المنظمة وتحليلها ، وكذلك دراسة المتوافر منها في سوق 

ا في المرحلة السابقة ، العمل من مهارات ، في ضوء االحتياجات التي يتم تحديده
والبد من دراسة الموارد البشرية العاملة حاليا في المنظمة في ضوء ثالثة عناصر 
 أساسية وهي :                                                                   

تحديد عدد العاملين في المنظمة وتثبيت ما يمتلكونه من خصائص شخصية -
                                                                    ومهارية.     

تحليل طبيعة األعمال في المنظمة للتأكد من المهارات والقدرات المطلوبة للقيام -
 بالعمل.                                                                         

 يمارسونه من أعمال.                             التأكد من توافق العاملين مع ما-

بشرية في ضوء : بعد دراسة العرض والطلب على الموارد الوضع خطة العمل-ج
، التي تمثل نظاما الموارد البشرية بوضع خطة العمل ، تقوم إدارةاألهداف المستقبلية

 ه.     إجرائيا لتنفيذ األهداف أو خطوات عمل تفصيلية لما يجب أن يتم عمل

: بعد وضع الخطة تقوم إدارة الموارد البشرية بنقلها إلى  تنفيذ الخطة ومتابعتها-د
حيز التنفيذ  وترجمتها إلى أعمال وأفراد يؤدون تلك األعمال وفق جدول زمني معين 

تقييمها ، بقصد افها يتوجب مراقبة عملية تنفيذهاومن أجل أن تحقق الخطة أهد
 والضعف فيها.                                          والوقوف على نواحي القوة
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 :                                                أهمية تخطيط الموارد البشرية-3

على أحسن الكفاءات من سوق العمل أو من مخزون المهارات الداخلية  الحصول-
 في المنظمة.                                                                    

يساعد على تحسين استخدام الموارد البشرية وبالشكل الذي يحقق سياسة " إنتاجية -
                                          أكثر بتكاليف أقل ".                    

 يساعد على توسيع قاعدة المعلومات اإلدارية الخاصة بالعاملين.                  -

 يساعد المنظمة على تحديد احتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية.             -

يساعد على إظهار نقاط القوة والضعف في نوعية أداء الموارد البشرية، وبالتالي -
 في تحديد نوعية برامج التدريب  والتطوير المطلوبة لرفع مستويات أداء العاملين.   

، ذلك لف برامج  إدارة الموارد البشريةيساعد على تحقيق التكامل والترابط بين مخت-
ة ال يعمل بمعزل عن تخطيط التدريب مثال أو تخطيط ألن تخطيط الموارد البشري

، ولو أصبح كل نشاط يؤدى بمعزل عن النشاط األجور أو االستقطاب أو االختيار
عادل ()77اآلخر لفقدت إدارة الموارد البشرية أهميتها وفقدت القرارات فعاليته)

، 60،ص ص)2009الموارد البشرية، : إدارة حرحوش صالح، مؤيد سعيد السالم
61                                                                         .) 

 :                   توظيف الموارد البشرية ) اتستقطاب ، اتختيار والتعيين (-3

التوظيف هو مجموعة من الفعاليات التي  :تعريف توظيف الموارد البشرية-1
، والذين لديهم الكفاءة والتميز والقدرة مرشحين للعملا المنظمة الستقطاب تستخدمه

، حيث تعتبر عملية التوظيف االمتداد المساهمة في تحقيق أهداف المنظمةعلى 
، واألداة األساسية التي من خاللها يتم استقدام األفراد وإجراء طبيعي لعملية التخطيطال
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ن تتوفر فيهم الشروط الالزمة ، والتعرف  على مضلة بينهم وفقا للمعايير العلميةالمفا
ة التوظيف ثالثة ألداء العمل وتحمل المسؤولية على أكمل وجه، وتتضمن عملي

 : االستقطاب واالختيار والتعيين.                                                    عناصر أساسية هي

عملية البحث عن والحصول على مرشحين ": يعرف االستقطاب بأنه  اتستقطاب-أ
محتملين للوظائف وذلك بالعدد المطلوب وبالنوعية المرغوبة وفي الوقت الناسب 

غرة على ضوء لشغل الوظائف الشاحتى يمكن أن تختار بينهم األكثر مالئمة 
 ".                                                        متطلبات وشروط شغلها

عرف االستقطاب بأنه " عملية توفير الموارد البشرية التي تحقق احتياجات كما ي
التنظيم بالعدد المطلوب وفي التوقيتات المناسبة من مصادر مختلفة تمهيدا الختيارها 

محمد بن دليم القحطاني: إدارة الموارد البشرية، ()78وتحقيقا ألهداف المنظمة ")
                                        (.                      96، ص 2008

 إلى:                                                   تهدف وظيفة اتستقطاب و

حصر عمليات االستقطاب التي يقتضيها كل من تحليل الوظيفة وتخطيط الموارد -
              البشرية.                                                            

 توفير العدد الكافي من المتقدمين المالئمين لشغل الوظيفة بأقل تكلفة ممكنة.      -

اإلسهام في زيادة فاعلية عملية االختيار من خالل التركيز على اجتذاب األفراد -
 المناسبين للعمل بالمنظمة.                                                     

 في زيادة فاعلية المنظمة.                                                اإلسهام-

، باالستفادة من مخزون داخلية من خالل النقل والترقيات ويتم االستقطاب بمصادر
المهارات ، أو بمصادر خارجية عند عدم وفاء المصادر الداخلية بحاجتها من 
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، أو عندما ترغب المنظمة في إضافة وتنويع الكفاءات العاملين المطلوبين للعمل
من الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب ووكاالت التوظيف الخاصة )فيها

 (.                                                                      والحكومية

هالت الضرورية " عملية انتقاء األفراد الذين تتوفر لديهم المؤ : وهو اتختيار-ب
 ".                                     سبة لشغل وظائف معينة في المنظمةوالمنا

العملية التي يتم بمقتضاها فحص طلبات المتقدمين للتأكد كما يعرف االختيار بأنه "
، ثم مقابلتهم وتعيينهم في نهاية طبق عليهم مواصفات وشروط الوظيفةممن تن

                                                               األمر".            

عدد من المتقدمين لشغل  ويعرف أيضا بأنه " البحث والتنقيب عن أنسب فرد من بين
، بهدف تحقيق التوافق بين متطلبات وواجبات الوظيفة وبين مؤهالت وظيفة ما

                        وخصائص الشخص المتقدم لشغل ذات الوظيفة ".          

 نوجزها فيما يلي :                                       خطوات أساسيةولالختيار 

 تحديد الوظائف المطلوب شغلها.                                                -

 تحديد مواصفات الشخص المطلوب للوظيفة.                                    -

 تحديد المصدر الذي نبحث فيه عن الشخص المطلوب.                         -

 اإلعالن عن الوظائف الشاغرة داخليا أو خارجيا.                               -

 استقبال طالبي العمل.                                                        -

                                                      ملء طلبات االستخدام .-

    المقابلة المبدئية.                                                            -
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                           االختبار.                                            -

                                         مقابالت التوظيف.                     -

 استكمال خطوات قانونية.                                                       -

 فترة التربص) االختبار(.                                                       -

بوظيفة معينة في قسم عملية إصدار قرار بتعيين من تم ترشيحه : وهو "التعيين -ج
أو إدارة معينة اعتبارا من تاريخ محدد ، ويترتب عن هذا القرار حقوقا للعاملين في 

 ".                             وكذلك واجبات ومسؤوليات الوظيفة األجر والمزايا ،

، ا توجيه الفرد الجديد إلى وظيفتهكما يعرف التعيين بأنه " العملية التي يتم بمقتضاه
، التنظيم ، فلسفة اإلدارة العليا حيث يتم تعريفه برئيسه المباشر ومسؤولياته ، أهداف

 ".                                  العادات واإلجراءات وأنظمة العملوالسياسات و 

                                هي :          التعيين أربع نقاط أساسية ويتضمن

 قرار التعيين.                                                            إصدار-

، بالمنظمة والوظيفة والعاملين معه: أي تعريف الموظف الجديد التهيئة المبدئية-
وتعريفه بمسؤوليات وسلطات الوظيفة، عن طريق عدة وسائل منها الكتيبات 

والزيارات الميدانية لمرافق المنظمة وأماكن والنشرات وأدلة العمل واألفالم والتسجيالت 
 العمل فيها.                                                                      

 متابعة وتقييم الفرد خالل فترة التجربة.                                           -

لتقييم السابقة من خالل منحه تثبيت الموظف وتمكينه بناءا على نتائج المتابعة وا-
         الصالحية الكاملة وتهيئة الظروف المادية والمعنوية الالزمة لتنفيذ العمل. 
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                                                      : تحفيز الموارد البشرية -4

صفاتهم إن انتقاء وتعيين األفراد ووضعهم في الوظائف التي تتالءم مع موا
، ما لم تقم المنظمة بصيانتهم وإشباع حاجاتهم وطموحاتهم عمل غير متكامل

، حتى تتمكن من االحتفاظ بهم راغبين في ببعض الحوافز والمزايا والخدمات ورغباتهم
 العمل ، ويؤدون المهام المطلوبة بفعالية عالية. 

قدرة المؤسسة على تحقيق النجاح ، وبلوغ مستويات متصاعدة من  تتوقفو 
اإلنتاجية ، على توفير اإلدارة لقدر كاف من الدافعية لدى مواردها البشرية، من 
خالل وضع نظام جيد للتحفيز ، الذي يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد، لالرتقاء 
بمستوى أدائهم، وتحسين نواتج العمل، في شكل كميات إنتاج وجودة إنتاج ومبيعات 

 وأرباح.

عن طريق تحديد " بيجول" عملية التحفيز حسبؤسسة دورها في وتمارس الم
األهداف التي تصبو إليها، ثم ربطها بحاجات األفراد، ثم تقوم بعد ذلك بعرض 
مختلف الحوافز ، التي تثير وتوجه سلوف هؤالء األفراد، نحو إشباع حاجاتهم وتحقيق 

                                .األهداف التنظيمية في ذات الوقت

تعد الحوافز من المحركات الرئيسية للعمل واإلنتاج ، والباعثة على النشاط  ولهذا
وبذل الجهد واإلتقان ، ولوال األمل الذي يمثله الحافز وما يستقر في أذهان العاملين 
 من إمكانية الحصول عليه مع زيادة الجهد والنشاط ، لما عملوا وال أنتجوا وال أبدعوا

، 2011، د البشرية في المؤسسات التعليميةإدارة الموار : شنديامر أبو سعد ع)(79)
 (.                                                           142ص 
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: قبل التطرق إلى تعريف التحفيز سنعرف تعريف تحفيز الموارد البشرية -أ 
ة الدافعية والدافع والحوافز لتوضيح معنى كل واحدة من هذه المفاهيم المرتبط

                                                                       ببعضها :  

" الدافعية بأنها "  روبرت بارون  " و " جيرالد جرينبرج: يعرف "  تعريف الدافعيةب
 عملية إثارة السلوف اإلنساني وتوجيهه والمحافظة عليه لتحقيق هدف معين ".       

" الدافع بأنه " القوة التي تحرف أو تدفع الفرد قطامي : عرف " تعريف الدافع -ج
                            ليقوم بسلوف ما ، من أجل تحقيق أو إشباع حاجة ".    

" الدافع هو قوة أو عامل أو استعداد أو حالة داخلية ، دائمة أو مؤقتة ، تثير السلوف 
صله حتى ينتهي إلى غاية أو غايات وتواالظاهر أو الباطن في ظروف معينة ، 

 معينة ".                                                                         

: " هي قوة محركة خارجية ، تستخدم لحث اإلنسان على بذل  تعريف الحوافز-د
: () مدحت محمد أبو النصر80الجهد والقيام بالعمل بالشكل المطلوب والمتميز")

 (.           123، ص  إدارة وتنمية الموارد البشرية االتجاهات المعاصرة

الحوافز هي " شعور خارجي لدى الفرد يولد فيه الرغبة في القيام بنشاط أو سلوف 
 معين ، يسعى من ورائه إلى تحقيق أهداف محددة ".                               

التي تدفع الفرد العامل نحو بذل جهد أكثر  " الحافز هو مجموعة المؤثرات والعوامل
 في عمله واالمتناع عن الخطأ فيه ".                                              

 :              لتنظيمي معادلة إلنجاز الفرد وهيوبناء عليه وضع علماء السلوف ا

   + الرغبة في العمل               اإلنجاز = القدرة على العمل 
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، وهي مجموع مؤهالته العمل والرغبة فيه عالقة وثيقة والعالقة بين القدرة على
، وعليه ات في حياته العمليةالعلمية مضافا إليها المهارة التي اكتسبها نتيجة الخبر 

 فإن معادلة اإلنجاز تكون كاآلتي :                                                

 المهارة + الرغبة في العمل.                اإلنجاز = المعرفة + 

: " التحفيز هو حصول األفراد على الحماس واإلقدام والسرور في تعريف التحفيز-هنننن
، بما يدفعهم إلى القيام بالعمل المطلوب على وإكسابهم الثقة في أنفسهم أعمالهم ،

البشرية من منظور إسالمي،  عبد المنعم دهمان: إدارة الموارد()81خير وجه ")
 (.236، ص 2010

 : أهمية التحفيز-2

يكتسي موضوع التحفيز أهمية متزايدة في المنظمات الحديثة ، ألنه يعتبر 
، في فمن خالله يتم توجيه سلوف الفرد كنوع من االستثمار في الموارد البشرية،

يلة بيد اإلدارة االتجاه الذي يتوافق مع تحقيق أهداف المؤسسة ، حيث يعتبر كوس
، ذلك ألنه ينمي قدرات الفرد ، ويخلق في ذهنه فرادها بما يحقق األداء الناجعإلثارة أ

العالقة العضوية بين األداء المتميز وحصوله على الحوافز ، فكل فرد يصبح لديه 
، المتمثلة في تلبية ا لديه، بهدف الوصول إلى أهدافهاالستعداد الكامل لتقديم أفضل م

وإشباع حاجاته ، باإلضافة إلى كل هذا يعتبر كحل للتقليل من عدة مظاهر سلبية 
، وبهذا فالتحفيز وسيلة غيب والالمباالة في العمل وغيرهافي المنظمات ، كالتأخر والت

 حيوية لما يمكن أن يلعبه من دور بالغ في نجاح المنظمات.

ستغناء عنها في   التي ال يمكن اال لك فالتحفيز من المحكات الحيويةولذ
، عن أدائه عندما ال يكون  ا كبيرا بين األداء للفرد المحفزالمؤسسات ، ألن هناف فرق

محفزا ، فهو ذو أهمية كبرى وتأثير فعال في تسيير العملية اإلنتاجية ، فإذا ما 
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، بل إلى رفع الكفاية اإلنتاجية فحسب استخدم بطريقة عقالنية ، فهذا ال يؤدي
فايز الزعبي، محمد إبراهيم  )(82)ذلك إشباع حاجات العمال المختلفةسيترتب على 

 (.161ص  ،عبيدات

 ويمكن تلخيص هذه األهمية فيما يلي : 

 وتتم عن طريق : : أهمية الحوافز على المستوى الفردف -1

االعتراف بقيمة ما ينجزه الفرد ، وإشباع حاجاته الضرورية المادية منها ، والنفسية  -
 واالجتماعية ، والمتمثلة في : 

الدعم المالي : التعويض المالي يحتل مكانة كبيرة في جو العمل ، حتى يتمكن  -
 األفراد من إشباع حاجاتهم المادية.

 ئيس والمرؤوسين.زيادة رضا األفراد وتحسين  العالقات بين الر  -

تحمل المسؤولية : يعد تحمل المسؤولية من العوامل البارزة ، ذات األثر الكبير في 
إبراز األعمال ، وتحقيق األهداف والسياسات ، فااللتزام عنصر جوهري من عناصر 
تكوين الشخصية ، واألفراد يبحثون عن المكانة االجتماعية ، والدور الفعال 

عبد  ()83)لها متغيرات ال تبدو واضحة دون تحمل المسؤوليةواإلحساس بالفخر ، وك
المكتبة  ،ة الذكية لتنمية الموارد البشرية: دليل اإلدار الحميد عبد الفتاح المغربي

 (. 131،  130)العصرية للنشر والتوزيع، ب ط ، ب سنة، ص ص

 :        أهمية الحوافز على المستوى الجماعي -2
 وتشجيع المنافسة فيما بين األفراد. إثارة حماس الجماعات ، -
 تنمية روح المشاركة والتعاون ، وتنمية روح الفريق والتضامن. -
صالح بيومي: حوافز اإلنتاج في ()84)تنمية المهارات فيما بين أفراد الجماعة -

 (.05، ص 1982الجامعية، الجزائر، ب ط، ، ديوان المطبوعات الصناعة
 :   لمؤسسةأهمية الحوافز بالنسبة ل -3
 زيادة نواتج العمل في شكل كميات اإلنتاج وجودة ومبيعات وأرباح. -
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: تخ يض التكاليف وتخ يض كميات  اقد في العمل ، ومن األمثلة عليهتخ يض الف -
 الخامات ، وتخ يض الفاقد في الموارد البشرية ، وأي موارد أخرى.

، وباألخص بما يسمى أنواعهارد البشرية العاملة بشتى إشباع احتياجات الموا -
 بالتقدير واالحترام والشعور بالمكانة.

 جذب العاملين إلى المؤسسة ، ورفع روح الوالء واالنتماء.    -
، التحفيز هيثم العاين: اإلدارة بالحوافز()85)تحسين صورة المشروع أمام المجتمع -

 (.16، ص  2007، 1عرفة للنشر والتوزيع، عمان، طوالمكافآت، دار كنوز الم
 من خالل تحسين نوعية المنتجات أو الخدمات. تعزيز المركز التنافسي للمؤسسة  -
وذلك بتشجيع العاملين على االقتصاد والتقليل من  تحقيق تكاليف اإلنتاج -

 المنتجات التالفة.
 ويؤكد المختصون والقادة اإلداريون على أهمية التحفيز في مسار العمل ألنه : 

 إلى المبادرة المستمرة واإلبداع المتجدد.السبيل  -
 طريق المقترحات الخالقة ، التي تعالج جوانب القصور الحاصل في العمل. -
عبر إدخال عناصر فعالة وجديدة ، في مواقف  أداة التغيير والتطوير والتصحيح -

 العمل تزيد من حيويتها.
عناصر نظام العمل ، يؤدي التحفيز إلى تحقيق التوازن الحيوي ، الذي يجعل  -

 تتحرف بانسجام وحيوية تطورية.
يحدث رد فعل قويا في بيئة العمل الداخلية والخارجية ، تؤثر بفاعلية على التنفيذ  -

 والمتابعة.
ف معرفة وفي دراسة اجتماعية قام بها الدكتور" طلعت إبراهيم لطفي " بهد

عاملين داخل التنظيم ، وكشفت ، قام بمقارنة مجموعتين من الاألهمية النسبية للحوافز
 دراسته أهمية الحوافز حسب الترتيب التالي : 

 ثبات العمل واستقراره. -



94 
 

 احترام الذات والتقدير االجتماعي. -
 حسن العالقة بين الزمالء والرؤساء. -
 تحقيق الذات. -
 أهمية إنجاز العمل بالنسبة للجميع. -
 قصر ساعات العمل. -
 المبذول.قلة الطاقة والجهد  -

ة ، تدفع عن وجود عوامل أخرى غير الحاجة المادي كما كشفت هذه الدراسة
، رار والعالقات االجتماعية الطيبة، كشعوره باألمن واالستقالعامل إلى العمل الجاد

شاركة العامل ، واهتمام المشرف بمكة العامل في عملية اتخاذ القرارومشار 
، مكتبة : علم اجتماع التنظيمطلعت إبراهيم لطفي ()86)والشخصية االجتماعية

 (.59، ص 1993، يب، القاهرة، ب طغر 
 : فلسفة التحفيز -3

، المبادئلمؤسسة) مجموعة القيم و إن فلسفة التحفيز مرتبطة ارتباطا بفلسفة ا
، بحيث تلعب هذه األخيرة تجاه ت المؤسسات تجاه العاملين فيها (التي تحكم تصرفا

، األمر الذي ق التفاعل بين المؤسسة والعاملين، في تحقيما وجوهريادورا هاالعاملين 
 ، بين الموارد البشرية والمؤسسة.شعور متبادل من الوالء واالنتماءيترتب عليه تكون 

البد من معرفتها لتكوين الشعور  للموارد البشرية احتياجات شخصيةإن 
، عهم إلى العمل وزيادة الرغبة فيهبالوالء واالنتماء ، كما أن معرفة األسباب التي تدف

أن عدم  يلعب دورا أساسيا في تحفيزهم ، كماما يمكن أن يحول دون تحقيق ذلك و 
 قد يزيد أو يقلل من إشباع الحاجات األخرى ، حيث أن إشباع إحدى هذه الحاجات
، من حفيزهمتساعد على ت حسب أولوياتها بالنسبة لألفراد معرفة االحتياجات اإلنسانية

ص عبد المنعم دهمان: المرجع السابق، ()87)خالل العمل على إشباع تلك الحاجات
237). 
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يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية  وقد أكدت المدرسة السلوكية أن السلوف اإلنساني
نتاجية ، ورفع الكفاءة اإل الرئيسي منها هو تحسين األداءالتي يكون الهدف  التحفيز ،

" ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق التفاعل ما بين الحفز  وزيادة إنجازات الفرد
 وقدرات الفرد ، ويمكن توضيح ذلك بالمعادلة التالية : 

ضرار العنيسي و خرون: العملية اإلدارية، ()88)إنجاز الفرد = الفرد + قدرات الفرد 
 (. 187،  186) ار البازوري للنشر والتوزيع، ب ط، ص صد

نرى أن إنجاز الفرد ال يتوقف فقط على قدرات الفرد ،  ومن خالل المعادلة
وإنما يحتاج إلى عامل رئيسي ، وهو من واجبات اإلدارة والمؤسسة ، وهو خلق 

ؤسسة كما الحفز الكافي ، الذي بفضله يمكن تفعيل أداء الفرد ، وتعظيم مخرجات الم
 ونوعا ، والوصول إلى أهدافها التي انطلقت منها ، وتحقيق النتائج المستهدفة.

 ويبين الجدول التالي تسلسل الحاجات والرغبات والحوافز.
 الرغبات والحوافز الحاجات 

 تأمين الغذاء -1 أوال : البقاء والحياة

 توفير السكن -2 

 توفير العالج -3 

 توفير التعليم -4 

 توفير العمل -5 

 الحقوق المدنية واالجتماعية لإلنسان -6 

 تحقيق االستقرار الوظيفي -1 ثانيا : األمن واألمان
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 وضوح معايير تقييم األداء -2 

 وجود ميثاق الشرف المهني -3 

 نظام عادل لألجور والمكافئات  -4 

 نظام عادل للتوظيف والتسريح -5 

 والتدريب المستمرنظام عادل للتعليم  -6 

 التفاعل االجتماعي في المؤسسة -1 ثالثا : االنتماء االجتماعي 

 الروح الجماعية في العمل -2 

 الشعور العائلي في المؤسسة -3 

 تنمية اإلحساس بالمؤسسة -4 

 المؤسسة ليست مصدر رزق وحسب -5 

 تعزيز العالقات اإلنسانية -6 

 تفويض السلطات والصالحيات -1 رابعا : القوة والنفوذ

 توفير المعلومات -2 

 منح فرص لإلدارة والقيادة -3 

 االعتبار والتقدير واألهمية -4 

 حق المشاركة في اتخاذ القرار -5 

 المشاركة في التدريب وتعليم اآلخرين -6 
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 اإلنجازات الشخصية وتوثيقها -1 خامسا : تحقيق الذات

 المواهبالقيام بمهام تبرز  -2 

 تحديد توقعات المؤسسة من مواردها -3 

 تقييم سلوكهم و رائهم ال شخصياتهم  -4 

 امتداح أعمالهم وتشجيعهم -5 

 تحقيق األهداف الشخصية -1 سادسا : النجاح واإلنجاز

 تحقيق إنجازات مادية -2 

 تحقيق توافق وتوازن في العالقات االجتماعية -3 

 إنجازات عائلية وأسرية متميزة تحقيق -4 

 تحقيق دخل مالي مريح -5 

 الرضا الوظيفي والعملي -1 سابعا : الرضا واالكتفاء

 الدعم واإلسناد الكافي -2 

 النمو المهني وتطوير المهارات -3 

 بيئة عمل صحية ومناسبة -4 

 فرص اإلبداع واالبتكار -5 

 القناعة اإليجابية -6 

 اإليمان العميق -1 اإلشباع الروحي ثامنا :
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 االلتزام بالقيم واألخالق الرفيعة   -2 

 المعامالت ( –أداء الواجبات ) العبادات  -3 

 الراحة والصحة النفسية -4 

 الحرص على ترف األثر الطيب -5 

 العمل الخير والتطوعي بكل أشكاله -6 

 

 .( 239،  238ص ص )  ،ان: المرجع السابقمعبد المنعم ده المصدر :

 : المراحل األساسية لتصميم نظام الحوافز -4

لكي تتمكن اإلدارة من تصميم نظام جيد للحوافز ، سنقدم هنا دليال عمليا 
، اإلدارة أن تعدل في هذه الخطوات للخطوات التي يجب أن تمر بها ، وبإمكان

 بالشكل الذي تراه مناسبا ، وهذه الخطوات أو المراحل هي كما يلي : 

    بإجراء دراسة، حيث تقوم إدارة الموارد البشرية  :مرحلة الدراسة واإلعداد -أ
تفصيلية ، لمجموعة من العوامل اإلنسانية واإلدارية واالقتصادية والقانونية ، من 

 جات األفراد ، والتغيرات التي طرأت عليهاودوافع وحا حيث  تركيب القوى العاملة ،
، ونظم الحوافز خالل الفترة السابقة واتجاهاتها، وكذلك المعدالت الحالية لألداء

د ، إلى جانب دراسة سياسات األفراالقوانين والتعليمات المنظمة لهاالسابقة ، و 
سسة ، كما يستلزم الوقوف عند القيم األساسية السائدة في مجتمع المؤ األخرى 

 ، ومفهوم الحقوق والواجبات وهكذا. عات األفراد ونظرهم إلى الحوافوتوق

تقوم إدارة الموارد البشرية بتصنيف وتبويب وتحليل        مرحلة وضع الخطة :  -ب
، بقصد استيعاب دالالتها وأبعادها، ة األولىالبيانات ، التي تجمعت لديها في المرحل
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التي يجب أن تسير حسب الخطوات  بنظام الحوافزبوضع الخطة الخاصة ثم تبدأ 
 التالية : 

 تحديد الهدف من نظام الحوافز ونشره بين العاملين جميعا. -

، في ضوء سلم الرواتب واألجور المعمول به في تحديد الحد األدنى ألجر الوظيفة -
 المؤسسة.

 تحديد معدالت األداء للوظيفة على أساس فردي أو جماعي. -

 إطار لعملية تغيير الحوافز ، بما يتماشى وتطورات المؤسسة.تحديد  -

 تحديد معدالت الحوافز ، في ضوء طبيعة العمل في المؤسسة. -

، البد أن تتصف بالوضوح ارة هنا إلى أن خطة نظام الحوافزوتجدر اإلش
والمرونة والشمول، حتى تتمكن من مواجهة التغيرات المستقبلية، دون مساس 

 ساسية.بخطواتها األ

قبل وضع الخطة موضع التنفيذ ، البد أن تقوم إدارة مرحلة تجريب الخطة :  -ج
الموارد البشرية ، بتهيئة المناخ المناسب لتطبيقها ، والمدعم لنجاحها ، كأن تعقد 
لقاءات عديدة بشأنها مع العاملين ، من أجل شرح الخطة لهم، ومدى أهميتها 

قسام المؤسسة أو مجموعة من الموظفين ، من وموضوعيتها ، ويفضل اختيار أحد أ
أجل التعرف على ردود أفعالهم تجاه الخطة ، ومدى استجابتهم لها ، وحرصهم على 

 نجاحها.

على ضوء المعلومات ، التي تم الحصول عليها في و مرحلة التنفيذ والمتابعة : -د
خطة أو على باقي لالمراحل السابقة ، تقوم اإلدارة بإجراء التعديالت الالزمة على ا

، بما يضمن نجاح الخطة وتنفيذها بشكل شامل ، ويجب أن تتابع السياسات األخرى 
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على مدى نجاحها أو فشلها وتعثرها، ، للوقوف اإلدارة عملية تنفيذ خطة الحوافز
كن من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية، ومعالجة القصور ، لكي تتموبحث أسباب ذلك

عادل حرحوش ()89)احها مستقبالتها واستمرار نج، لتضمن سالمفي األداءات
 (. 200،  199، ص ص ) ؤيد سعيد السالم: المرجع السابق، مصالح

البد لها أن تأخذ بعين  مؤسسة عند وضعها لنظام التحفيز أي : التحفيزأهداف  -5
 االعتبار الهدفين الرئيسيين التاليين : 

هو الهدف الرئيسي،  يعتبر زيادة اإلنتاج وتحسينه حيث الهدف اتقتصادف : -أ
نظرا لما له من تأثيرات إيجابية،  جيع زيادة المبيعاتحيث يوجه االهتمام إلى تش

 تعود بالفائدة على المؤسسة والعاملين معا.

ر ، وذلك ألنه يعتبهدف يتعلق بالعنصر البشري مباشرةهذا ال: الهدف المعنوف   -ب
، والمتحكم في العملية اإلنتاجية، وهو المستهدف اإلنتاجالعنصر المهم من عناصر 

، الدار الجامعية، : إدارة الموارد البشريةأحمد ماهر()90)الحوافزمن وضع نظام 
 (.76، ص 1999اإلسكندرية، ب ط، 

إلى ارة الموارد البشرية في المؤسسة من اعتماد إستراتيجية التحفيز إد تهدف
 مجموعة من األهداف الجوهرية ، نوجزها فيما يلي : 

 دفع العامل لألداء بمستويات عالية. -
 التأثير على القوة الداخلية المحركة للسلوف اإلنساني. -
 شعور العامل بالرضا الوظيفي ، ورفع روحه المعنوية. -
 كسب الوالء وااللتزام. -
 شحن العاملين باإلخالص. -
 والتقدير.تورث المحبة  -
 تزيد من رغبة العاملين لزيادة إنتاجهم. -
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الذي يحث الفرد على العمل في اتجاه محدد  التحفيز هو ذلك الدافع الداخلي -
 ومعين.

 * انخفاض دوران العمل.
لتحقيق األهداف التي  اللتزام باألهداف ويدفع بالطاقة والحماسة* يساعد الفرد على ا

 ترغب المؤسسة بلوغها.
بذل قصارى جهده وطاقاته وقدراته، من أجل إنهاء المهام  ع الفرد على* تشجي
 إليه.  الموكلة

 * اكتساب العامل سلوكا إيجابيا أفضل.
 * يساهم في تخ يض نسبة تغيب العمال وتأخرهم.

 أي مقاربة مخرجات العمل إلى مدخالتها قدر اإلمكان. اقة والجودة في اإلنتاج* الط
 :  أنواع التحفيز -5

، تختلف باختالف من قبل المؤسساتإن أنظمة الحوافز التي يتم إعدادها 
وذلك في ضوء نظرتها إلى الدافعية، في تحريك جهود المؤسسة وإمكاناتها المتاحة ، 

، فمن حيث يقه ، والحوافز تأخذ صورا مختلفةنحو إنجاز الهدف المراد تحق العاملين
 مادتها تقسم إلى : 

وتتمثل باألموال والمزايا المادية :  Matériel incentivesحوافز مادية  -أ
 كالسكن والنقل والطعام ، والحوافز النقدية أكثرها شيوعا.

وتمثل األشياء غير المادية  : Non – matériel incentivesحوافز معنوية  -ب
ير التي تقدمها المؤسسة للعاملين ، مثل فرص التعلم والتقدم والتكريم والشكر والتقد

 ...إلخ.

 من حيث اتجاه أثرها على الفرد إلى نوعين هما :  كما يمكن أن تقسم الحوافز
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وتمثل الحوافز التي تجذب األفراد  : Positive incentivesالحوافز اإليجابية  -أ
العاملين ، نحو إنجاز عمل معين ، تستهدفه المؤسسة كالحوافز المادية والمعنوية 

 ...إلخ.

وتمثل الحوافز التي تدفع العاملين  : Négative incentivesية الحوافز السلب -ب
، نحو تجنب سلوف معين ال ترغبه المؤسسة ، وأيضا تتضمن الحوافز المادية 

 والمعنوية ، التي تنطوي على العقاب عند حصول موقف معين.

 كما تقسم الحوافز من حيث المستفيد منها إلى : 

وتتمثل هذه الحوافز فيما تقدمه :  Individuels incentivesحوافز فردية  -أ
 المؤسسة من حوافز لألفراد العاملين ، بصورة تعتمد على األداء الفردي.

أن بإمكان الفرد تلمس العالقة بين األداء  والمكافأة ،  ومن أهم مزايا الحوافز الفردية
كافآت على العكس من هذا ، فإن هذه العالقة تكون غير واضحة ، في حالة الم

على مستوى الجماعة أو المنظمة ، ولهذا السبب فإن نظام الحوافز الفردية ، هو من 
أكثر أنواع الحوافز استخداما في المؤسسة الصناعية ، أو تلك التي ال تستهدف 

خضير كاضم حمود، ياسين كاسب الخرشة: إدارة الموارد ()91)األرباح قتحقي
 (.186،  ص 2009، 2والطباعة، ط والتوزيع ، دار المسيرة للنشرالبشرية

  
تقوم  : Groupe – level incentivesحوافز على مستوى المجموعة  -ب

أنظمة الحوافز الجماعية على عملية الدفع لمجموعة من األفراد العاملين ، في 
أنشطة وأعمال مشتركة ، ويرتكن هذا األسلوب على األعمال المترابطة مع بعضها ، 
بحيث أن المهام واألنشطة التي يتم إنجازها ، ال يمكن فصلها عن بعضها البعض ، 
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لبات إنجازها تستدعي جهدا جماعيا مشتركا وليس لترابطها الدقيق من  جهة ، ومتط
 فرديا مستقال.

وقد صممت خطط الحوافز الجماعية ، لتشجيع األفراد في المجموعة على 
 ممارسة الضغط على بعضهم البعض ، لتحقيق أداء أفضل وأسرع.

ومن بين األمور التي تساعد على نجاح الحوافز الجماعية ، حجم 
ضوح األهداف ، ودرجة الثبات ، ومدى إدراف الفرد للعالقة المجموعة وتماسكها ، وو 

بين أدائه وأداء المجموعة ، إذ كلما قل حجم المجموعة ازداد تماسكها ، وكلما ازداد 
تماسكها نحو تحقيق أهداف واضحة ، ازداد إدراف الفرد بأهمية العالقة بين أدائه 

 واألداء العام للمجموعة. 
: إن  Organization – level incentivesظمة حوافز على مستوى المن -ج

أنظمة الحوافز التنظيمية ، ترتبط بشكل وثيق بمدى التعاون والترابط بين اإلدارة ، 
بمختلف مستوياتها واألفراد العاملين في المنظمة ، إذ أن سبل التعاون بين الطرفين 

ق الفعالية يمن شأنه ، أن يساهم في تأجيج روح التفاعل البناء ، من أجل تحق
خضير كاضم، ياسين كاسب الخرشة: المرجع ()92)المستهدفة، بالصورة يميةالتنظ

 (.190، ص السابق
، وخطط نها المشاركة في األرباح السنوية، موهناف خطط عديدة يمكن تطبيقها

، والسبب في ذلك أنها التكاليف االقتراحات التي يطلق عليها أحيانا خطط توفير
، بشأن تخ يض تكاليف شجيع األفراد على وضع االقتراحاتعبارة عن خطط لت

 العمل واإلنتاج.
 : ا تقسم الحوافز من حيث أثرها إلىكم

استجابتهم لزيادة  عند، ي تؤثر على األفراد بصورة مباشرةوهي الت: حوافز مبا رة -أ
، مثل العالج الطبي ن تكون مادية أو معنوية أو عينيةمستويات اإلنتاج ، ويمكن أ

 والخدمات االجتماعية والثقافية والرياضية واإلسكان وغيرها.
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سائل واألساليب إذا كانت الحوافز المباشرة هي تلك الو " :حوافز غير مبا رة -ب
، فان ذلك لى سرعة إنجاز عملهم ودقة أدائهم، في حفز األفراد عذات األثر المباش

العاملين على أفضل الوسائل ، وتدريب ال إذا توافر الجو المناسب للعملقد ال يتم إ
()صالح بيومي: المرجع 93)في عملهم ، وهذا ما يطلق عليه الحوافز غير المباشرة "

 (.30السابق،ص 

 : المتطلبات األساسية لخطط الحوافز الفعالة -7

، قد ال فز بشكل فعال ليس باألمر اليسير فما يحفز شخصا ماإدارة الحوا
ال ، قد الذي تراه مناسبا لتقديم الحافز والوقت،  خريكون كذلك بالنسبة لشخص 

إن كمية الحافز الذي تنوي تقديمه، قد تراها ، كذلك فيكون مناسبا لمن ترغب بتكريمه
ة ، وبالتالي فإن إدارة الحوافز يتطلب مهارة ، بينما يراها الطرف اآلخر قليلكبيرة
 ، لمعرفة ماذا يدور في أذهان العاملين.عالية

، يتعلق ن لخطط الحوافز لكي تعمل بفاعليةعامة مطلبين أساسييوهناف بصورة 
المطلب األول بالطرق واإلجراءات والوسائل المستخدمة في تقييم أداء العاملين، فإذا 
كانت الحوافز ترتبط بمستوى أداء الفرد ، فالبد أن يشعر بأن أداءه وأداء اآلخرين 

ألساسية في عملية تقييم األداء، هي يقيم بطريقة دقيقة وصحيحة وعادلة ، فالنقطة ا
عزت هذه الثقة سيكون من المستحيل، بناء نظام درجة ثقة الفرد في اإلدارة ، فإذا تز 

 ، وبناء خطط حوافز فعالة.صحيح لتقييم األداء

، فيتمثل في ضرورة اعتماد لثاني لزيادة فاعلية خطط الحوافزأما المطلب ا
حصل ، وما ين يشعر بوجود عالقة بين ما يفعلهرد أ، والبد للفالفرد الحوافز على أداء

عالقة مباشرة ، تعتمد على مدة إدراف الفرد ، لوجود عليه ، فخطط الحوافز الفردية
ماعية، تعتمد على إدراف األفراد، ، كذلك فإن خطط الحوافز الجبين أدائه ومكافأته
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بد أن يدرف األفراد ، والافآت أعضاء المجموعة، ومكلوجود عالقة بين أداء المجموعة
البد أن ، تهم الفردية، وباإلضافة إلى ذلكوجود عالقة بين األداء التنظيمي ومكافأ

 ، يؤثر على أداء المنظمة بصورة عامة.يؤمنوا أن أداءهم الفردي

البد من األخذ بالشروط والمبادئ     ن أجل ترصين فاعلية خطط الحوافزوم
 التالية : 

واالستراتيجيات  األخرى إلدارة الموارد البشرية السياسات أن تتكامل الحوافز مع -1
 العامة للمنظمة.

 والبد أن تتعدد بتعدد هذه الحاجات. لحوافز بحاجات العاملين وأدائهمارتباط ا -2

 ارتكاز الحوافز على أسس واضحة ومناسبة ومفهومة ومقبولة من قبل العاملين. -3

ى تحقيق التصرفات والسلوكات التي سيتم أن يكون بإمكان العاملين التوصل إل -4
 تحفيزها.

، ) أو مؤشرات اإلنجاز واألهداف ( أن يتم وضع معايير محددة لألداء والسلوف -5
 بواسطة الدراسات والبحوث العلمية.

 البد أن تشمل الحوافز جميع العاملين في المنظمة. -6

 منها على نظم الحوافز.، لكي يتم اإلنفاق زانية نقدية كافيةأن يكون هناف مي -7

، خاصة بالحوافز أو عمليات التحفيزعدم تغيير طرق الحفز أو األساليب ال -8
 بصورة احتياطية أو دون مبررات أساسية تجيز عملية التغيير.  

ألن ذلك يعمل على زيادة ف العاملون في وضع نظام الحوافز البد أن يشار  -9
 ه.قناعتهم به ، وتحمسهم له والمحافظة علي
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، وعدم جموح البد أن يكون نظام الحوافز معلنا لكي تزداد ثقة العاملين فيه -10
 التوقعات بالنسبة للحوافز.

، وتساند عملية تطبيقها بصورة             ؤمن اإلدارة العليا بهذه الحوافزالبد أن ت -11
: المرجع السابق، ص ص عادل حرحوش صالح، مؤيد سعيد السالم ()94)متواصلة

(197 ،198 .)   

                                                       تدريب الموارد البشرية :-5  

يعد التدريب من الوسائل الكفيلة بتغيير األنماط السلوكية لألفراد داخل المنظمات، إذ 
أن تزويد المتدربين بالمهارات والقدرات من شأنه أن يمكن السلوف اإلنساني من 
االنسجام  مع مجمل التغيرات التي تحصل، وتمكين هذه المنظمات من تحسين 
 كفاءتها  وتحقيق أهدافها.                                                         

" التدريب هو الجهد المنظم والمخطط له لتزويد :تعريف تدريب الموارد البشرية-1
، وتحسين وتطوير وتنمية ومعارف معينة خبراتالموارد البشرية في المنظمة ب

، مما يساعد األفراد على أداء ر سلوكهم واتجاهاتهم بشكل إيجابيمهاراتهم وتغيي
، وبالتالي رفع مستوى اإلنتاج وتحقيق أهداف كل فهم الحالية والمستقبلية بفاعليةوظائ

 من العامل والمنظمة ".                     

ة ومستمرة ، تهدف إلى تلبية االحتياجات التدريبية " التدريب هو عملية مخطط
معارفه وتدعيم اتجاهاته وتحسين الحالية والمستقبلية لدى الفرد، من خالل زيادة 

 نتاجية في المنظمة ".     اإلمهاراته ، بما يساهم في تحسين أدائه في العمل وزيادة 

إلى بناء قوة عمل  " التدريب هو مجموعة الجهود المخططة والمنظمة التي تهدف
، من خالل تزويد الموارد البشرية ستقرة ومتفهمة وتعاونية وتنافسيةمنتجة وفعالة وم
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، بحيث تصبح هذه القوة ت والخبرات واالتجاهات اإليجابيةبالمهارات والمعرفة والقدرا
 متناسبة مع متطلبات العمل وقادرة على تحقيق المخرجات المرغوبة ".              

، لذا تجدر اإلشارة ات أن التدريب يتضمن عملية تعليمحظ من خالل هذه التعريفونال
ي ية التي يؤدي بمقتضاها إلى التفرقة بينهما ، فالتدريب يركز على إمداد اإلنسان بالك

، وهو يعنى بزيادة المهارة الالزمة إلنجاز وإنجاح أي عمل يقوم به، بينما عمال ما
، ويعنى بزيادة المعلومات لمعارف لتطوير عاداته واتجاهاتهاالتعليم يمده بالمعلومات و 

 العامة والنظريات والمبادئ للفرد.                                 

إليه ويأخذ منه ما هو  ومنه فإن التدريب يتضمن ال محالة التعليم ألنه يستند  
يب م ال يتطلب التدر ، في حين أن التعليه في مجال التطبيقضروري لوضع

، والوصول بها ، ويشترف كل من التدريب والتعليم في تنمية قدرات األفرادبالضرورة
 إلى المستوى المرغوب من الكفاءة. 

عطننناؤهم " التننندريب هنننو العملينننة التننني ينننتم منننن خاللهنننا تعلنننيم األشنننخاص المهنننارات، وإ 
اييس ، مننن خننالل المقننلياتهم، حتننى يتمكنننوا مننن تنفيننذ مسننئو المعرفننة أو السننلوف الننالزم

 المطلوبة ".

المرتكرررزات الفكريرررة التررري يقررروم عليهرررا ويمكنننن أن ننننذكر فننني هنننذا المقنننام العديننند منننن 
 وهي :التدريب بشكل عام 

أن الحاجننة التدريبيننة للمنظمننات تعنند مننن الحاجننات األساسننية والمسننتمرة ، لتحسننين  -*
 األداء وتطوير المهام التي تناط بالمنظمات.

تحسنننين  ولنننيس غاينننة بذاتنننه إذ أن الغاينننة المتوخننناة هنننيب يعتبنننر وسنننيلة أن التننندري -*
 وتطوير األداء وتحقيق األهداف.
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، ولننيس تطننوير وتحسننين الكفنناءة اإلنسننانية أن التنندريب يعتبننر اسننتثمارا هادفننا فنني -*
 مصروفا ، تتحمله المنظمة وال يترتب عليه مردودا معينا.

، وقننننادرا علننننى تفنننني مواجهننننة جميننننع المشننننكال يةالتنننندريب ال يشننننكل عصننننا سننننحر  -*
باسننتيعاب اآلفنناق الفكريننة ، األمننر علننى مهننارة وقنندرة المتنندربين، وإنمننا يعتمنند المعالجننة
 ، واستخدامها في معالجة المشكالت وهكذا.للتدريب

، وإنمننا يجننب أن يقتننرن لننى مجننرد إلقنناء المحاضننرات النظريننةالتنندريب ال يقتصننر ع -*
 ل أهمية كبيرة في المجال التدريبي.، إذ أن الجوانب التطبيقية تمثمليبالتدريب الع

، التننني تعتمننند التننندريب منننن األنشنننطة األساسنننية التننني تسنننتند إلنننى القواعننند واألسنننس -*
التخطننيط  واإلحصنناء ، وتحليننل البيانننات وتقييمهننا ، إضننافة إلننى األثننر النفسنني الننذي 

() خضير كاضنم  حمنود، 95حية العملية" )يتركه المدرب في نفوس المتدربين من النا
 (.126، ص 2009ياسين كاسب الخرشة: إدارة الموارد البشرية، 

،  األفننننراد ، بجعلهننننم يسننننتخدمون طرائننننقويعننننرف كننننذلك بأنننننه " محاولننننة لتغييننننر سننننلوف 
، وهنو عمال ، تزيند منن إنتناجيتهم الكلينةوأساليب مختلفة في أداء المهام واألنشطة واأل

علنه صنالحا ، التي تجت واالتجاهاتد بالمهارات والخبراالنشاط المستمر ، لتزويد األفرا
 (.52، ص 2001ة، تحديد االحتياجات التدريبي: ()السيد عليوة96لمزاولة عمل ما ")

عملينة منظمنة مسنتمرة ، محورهنا الفنرد ، " بأننه " علي محمد عبد الوهرابكما يعرفنه " 
لمقابلننننة احتياجننننات  –سننننلوكية ، فنيننننة وذهنيننننة  –تهنننندف إلننننى إحننننداث تغيننننرات محننننددة 

محنددة حاليننة أو مسنتقبلية ، يتطلبهننا الفنرد والعمننل ، النذي يؤديننه والمنظمنة التنني يعمننل 
، مندخل علمني لفعالينة األفنراد () علي محمد عبد الوهاب: التدريب والتطوير97فيها ")

 (.19، ص 1981والمنظمات، 
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تمكنننهم مننن أداء  ،حصننل األفننراد بموجبهننا علننى مننؤهالت" التنندريب هننو العمليننة التنني ي
 مهام وأعمالهم بكفاءة عالية ".

، يمكنن اسنتخدامها الحصول على معارف ومهارات محنددة يمكن التدريب العاملين من
، ر علنى إكسناب العامنل مهنارات جديندةفي أداء أعمالهم الحالية ، وهنو بنذلك ال يقتصن

قصنور فنني ، علنى تالفنني جواننب النننقص واللعنناملينوإنمنا يشننتمل أيضنا علننى مسناعدة ا
، كمنا قند يقعنون ن مستوى أدائهنم فني العنادة متندنيايكو  دائهم، فالعاملون قليلو التدريبأ

 في أخطاء مكلفة للغاية.

، وإنمنننا علنننى إكسننناب العننناملين مهنننارات صنننعبة منننن جاننننب  خنننر ال يقتصنننر التننندريب
، ومهننارات التواصننل والمراقبنننة واالعتيادينننةيشننتمل أيضننا علننى تعلنننيم المهننارات السننهلة 

 وإدارة االجتماعات ، والعمل وفق أسلوب فرق العمل.

، ذلنك أن التنمينة تكنون ذات نطناق من الكتاب بين التنمينة والتندريب هذا ويفرق الكثير
زمنننني أوسنننع ، وتركنننز علنننى إكسننناب الفنننرد منننؤهالت جديننندة ، تفينننده فننني عملنننه الحنننالي 

: إدارة المنننوارد ل . مننناتيز، جنننون . هنننن. جاكسنننون  () روبنننرت.98")وأعمالنننه المسنننتقبلية 
 (.358، ص  2009البشرية، 

 : األسس التي يقوم عليها التدريب-2

تحتاج المنظمات على اختالف نشاطاتها وأحجامها إلى موارد بشرية ، تتمينز بنأن لهنا 
القدرة على تنفيذ خطط هذه المنظمات ، بالكفاءة والفاعلية المطلوبة ، لذلك كنان لزامنا 
عليهننا ، القيننام بتنندريب مواردهننا البشننرية بصننفة مسننتمرة ودائمننة ، ولننذلك فقنند أصننبحت 

البشنرية ، وتنمينة قندراتهم الفكرينة ، وتطنوير مهناراتهم التقنينة  إستراتيجية تدريب الموارد
والسلوكية ، من أكثر االسنتراتيجيات التني تحتنل مركنزا أساسنيا ، فني تفكينر المنظمنات 
الحديثة ، وذلك لتمكين الموارد البشرية ، من القيام بما أسند إليهم من مهنام وأعمنال ، 
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عتمننند التننندريب علنننى جملنننة منننن األسنننس ، وبالمسنننتوى المرغنننوب حالينننا ومسنننتقبال ، وي
 سنحاول إيجازها فيما يلي : 

 اعتبار التدريب وسيلة إلى غاية ، وليس وسيلة بحد ذاته. -*

 ليس من الضروري أن يكون كل شخص في المنظمة بحاجة إلى تدريب. -*

 يقوم التدريب على أساس التخطيط والتنظيم. -*

تعمننل وتنننتج ، وال ينفننذ مننرة واحنندة فنني  ةمنظمننالتنندريب نشنناط مسننتمر مننا دامننت ال -*
 العمر.

تختلننف طبيعننة التنندريب مننن منظمننة إلننى أخننرى ، حسننب طبيعننة النشنناط وطبيعننة  -*
 (.239، ص 2009() نعيم إبراهيم الظاهر: تنمية الموارد البشرية، 99الوظيفة)

 ينبغي مراعاة مبدأ الكفاية والفعالية في التدريب. -

ن متجنددا دومنا ، بمعننى أن التندريب يجنب أن يفيند كنل يجب على التندريب أن يكنو  -
جديد فني المنظمنة ، باسنتخدام األسناليب والتقنينات الحديثنة ، وأن  التندريب يواجنه فني 
المجتمعنننننات تحنننننديا هنننننائال ، يتمثنننننل فننننني طبيعنننننة المشنننننكالت المعقننننندة التننننني عليهنننننا أن 

 يواجهها.

() سنليم 100ث اإلدارينة )حنو يجب أن يتكامل التدريب مع االستشنارات اإلدارينة والب -
 (. 42 – 39، ص )  2009سالم عيسى: إدارة شؤون األفراد،

فإننننه يتضنننمن ثالثنننة أبعننناد أساسنننية،  عريفنننات المتعنننددة لمفهنننوم التننندريبومنننن خنننالل الت
 تتمثل فيما يأتي:
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: وهننننو العنننند النظننننري : حيننننث يهنننندف هننننذا البعنننند إلننننى إكسنننناب  البعررررد األول -1
 ت والخبرات.المتدربين المعرفة والمعلوما

: وهننننو البعنننند السننننلوكي : وهننننو يهنننندف إلننننى تطننننوير اتجاهننننات  البعررررد الثرررراني -2
 المتدربين ، وإكسابهم أنماطا سلوكية وإدراكية فعالة.

: وهننو البعنند الننذي يهنندف إلننى تزوينند المتنندربين بمهننارات جدينندة  البعررد الثالررث -3
مدروسنة  أكثر فعالية ، حيث تترتب على هنذه األبعناد الثالثنة ، سياسنات إدارة

منننننن وضنننننع األهنننننداف للتننننندريب ، وتحديننننند االحتياجنننننات التدريبينننننة ، وتصنننننميم 
() سننعد 35التنندريب) البننرامج ، وتحدينند المقنناييس التنني تننتالءم مننع عمليننة تقيننيم

، 2011، التعليمينننة : إدارة المنننوارد البشنننرية فننني المؤسسننناتعنننامر أبنننو شنننندي
 (.27ص 

 يأتي :فيما  األسس العلمية للتدريبوهناف من يلخص 

 ارتباط التدريب بحافز واضح. -*

 إعالم المتدرب بنتائج تقدمه في التدريب) التغذية العكسية(. -*

 الممارسة العملية. -*

 مراعاة الفروق الفردية. -*

 التدرج. -*

 الموازنة بين النظري والتطبيقي. -*

                                                 اختيار الوقت المناسب. -*

 : روط التدريب الفعال-3

بنند وأن تتننوفر فيننه ال التنندريب أهدافننه التنني يرمنني إليهننا والفوائنند المرجننوة منننهلكنني يحقننق 
 :الشروط التالية
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ضننرورة اقتننناع كننل مننن اإلدارة والمتنندربين ألهميننة التنندريب ، ومننا سننينتج عنننه مننن  -*
، تتجلنننى فننني زينننادة قننندرة علنننى المنظمنننة والفنننرد علنننى حننند سنننواء إيجابينننةفوائننند ونتنننائج 

ا ، والقننندرة علنننى حنننل مشنننكالتهالتكينننف منننع ضنننغوط البيئنننة الخارجينننة المنظمنننة ، علنننى
، وتحسنين ات التقنينة والتكنولوجينة الحاصنلةومسايرة التطنور  الداخلية ، واالرتقاء بأدائها

ادة قنننندرتها علننننى االسننننتجابة ومننننن حيننننث الكيننننف ، وزينننن مننننل مننننن حيننننث الكننننمنننننواتج الع
، تنننتمكن بفضنننله منننن تحقينننق النننذي يمكنهنننا منننن تبنننوء مركنننز تنافسنننياإليجابينننة، األمنننر 

، كمننننا تزينننند مننننن معننننارف ومهننننارات تراتيجية التنننني ترينننند الوصننننول إليهننننااألهننننداف اإلسنننن
ومعلومننات الفننرد ، الننذي يننتمكن بعنند الحصننول عليهننا ، مننن القيننام باألعمننال المسننندة 

جننه ، وفنني الوقننت المحنندد وبفاعليننة أكبننر ، حيننث تزينند ثقتننه بنفسننه إليننه علننى أكمننل و 
 وتقل األخطاء التي يمكن أن يرتكبها عند القيام بالعمل في المنظمة.

في تنمية معارفهم ومهاراتهم ، واكتسناب خبنرات  افر الرغبة لدى الموارد البشريةتو  -*
وجهنننننة التننننني تبتغيهنننننا جديننننندة ، وتطنننننوير سنننننلوكياتهم ، وتغيينننننر اتجاهننننناتهم وتوجيههنننننا ال

، األمنننر يتطلنننب وجنننود حنننوافز معيننننة تننندفع المنننوارد البشنننرية للمشننناركة المنظمنننة، وهنننذا
 بحماس واقتناع في برامج التدريب.

منننع االحتياجنننات التدريبينننة الفعلينننة للمنننوارد  ضنننرورة مالئمنننة موضنننوعات التننندريب -*
اليب والطننرق لتنفيننذ البشننرية ، ومننع مسننتوياتهم العلميننة والعمليننة ، واختيننار أنجننع األسنن

 برامج التدريب.

، والمننننؤثرين بإيجابيننننة فنننني المتنننندربيناختيننننار وتأهيننننل المنننندربين األكفنننناء والفنننناعلين  -*
وبطريقننة سلسننة للمتنندربين ، حتننى نضننمن  ن علننى إيصننال المعلومننات والمعننارفالقننادري

 الوصول إلى األهداف التدريبية المتوخاة.
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حتننى ال تكننون نفقننات التنندريب أكبننر مننن  لتنندريببنندأ التكلفننة والعائنند فنني اتطبيننق م -*
 المنافع المتوقعة منه.

، ليننتمكن العنناملون المتنندربون مننن تننوفير ظننروف العمننل والبيئننة اإلداريننة المناسننبة -*
، خننالل البرنننامج رف ومهننارات ومعلومننات خاصننة بالعمننلتطبيننق مننا اكتسننبوه مننن معننا

 التدريبي.    

 : أهمية التدريب وفوائده -4

، والندور الحيننوي النذي يلعبننه فنني يب مننن أهمينة األهننداف التني يحققهنناهميننة التندر تنبنع أ 
علنننى األداء العنننام للعننناملين فننني  المهنينننة وخصوصنننا مننندى انعكننناس ذلنننكحيننناة األفنننراد 

 المنظمات.

وتظهر أهمينة التندريب فني ارتباطنه بالكفناءة اإلنتاجينة لألفنراد والمنظمنة ، وسند العجنز 
درة على تحمل أعباء التنمية الشناملة ، وزينادة اإلنتاجينة ، عنن في الكفاءة اإلدارية القا

طريق منا يحققنه التندريب منن تنمينة وتطنوير لمهنارات العناملين ، وقندراتهم ومعنارفهم ، 
وتغيينننر سنننلوكياتهم واتجاهننناتهم بشنننكل ايجنننابي ، وزينننادة ثقنننتهم بقننندراتهم ورفنننع روحهنننم 

مننن شننأنه أن يعننود بالفائنندة علننى أداء المعنويننة ، وتهيئننتهم لالرتقنناء الننوظيفي ، والننذي 
() محمنند 101منظمننة)الموظننف ، وزيننادة إنتاجيتننه ، ممننا يننؤدي إلننى زيننادة اإلنتاجيننة لل

 (.85، ص  1993، يب اإلداري بين النظرية والتطبيق: التدر عبد الفتاح ياغي

 في المنظمات من عدة زوايا أهمها : أهمية التدريبوتتضح  

فني لتدريب هو صفة المنظمات الحديثة التي تحرص علنى مواكبنة كنل تغيينر أن ا -*
المجنننناالت التكنولوجيننننة واإلداريننننة فبنننندون قننننوة بشننننرية مطننننورة، وقننننادرة علننننى اسننننتيعاب 

 ، لن تستطيع المنظمة تحقيق أهدافها.التغيير
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وينمنننني مهاراتننننه، فإنننننه ومننننن هننننذا  ن قنننندرات الفننننردوحيننننث أن التنننندريب يحسننننن منننن -*
، ويزينند سننتوى االقتصننادي واالجتمنناعي للفننردسنناهم مباشننرة فنني تحسننين الم، يالمنطلننق

 من درجة أمانه الوظيفي.

، فهنو ال يقتصنر علنى موظنف دون  خنر العاملين تقريبا يحتاجون للتدريبأن كل  -*
أو وظيفننننة أخننننرى ، فننننالموظف الجدينننند يحتنننناج إليننننه لضننننمان إتقانننننه للوظيفننننة الجدينننندة 

شننننكل أفضننننل ، لزيننننادة مهاراتننننه وإدارة عملننننه بالقننننديمكلننننف بهننننا، ويحتاجننننه الموظننننف الم
المننننوارد البشننننرية منننندخل  ، مؤينننند سننننعيد السننننالم: إدارةعننننادل حرحننننوش صننننالح()102)

 (.132، ص 2009، إستراتيجي

 : في تحقيقه لمجموعة من األهداف أهمية التدريب*وتكمن 

والخبنننرات المهنننارات والقننندرات والمعلومنننات والمنننؤهالت  إكسننناب األفنننراد المتننندربين -*
والمعننارف الفكريننة والعمليننة التنني تنقصننهم ، خاصننة فنني عصننرنا الحننالي ، الننذي يتميننز 
بننالتغيرات والتطننورات الفكريننة والتكنولوجيننة والفنيننة ، التنني يجننب علننى كننل مننن يسننعى 

 إلى التطور والتقدم ، أن يرتكن إليها ، وبصورة دائمة ومستمرة.

ة جدينندة ، تنسنننجم مننع الحاجنننات ، التننني إكسنناب األفنننراد أنماطننا واتجاهنننات سنننلوكي -*
يتطلبهننا تطننوير العمننل فنني المنظمننات ، التنني يعملننون فيهننا ، سننواء كانننت إنتاجيننة أو 

 خدمية.

صنننقل وتحسنننين القننندرات الفكرينننة والمهنننارات الفنينننة والسنننلوكية الفردينننة والجماعينننة  -*
 للمتدربين ، إذ من شأن ذلك ، أن يحقق أبعاد النهوض المستهدف لديهم.

ا تننننم اسننننتخدام ، السننننيما إذلمعننننارف والمعلومننننات بننننين المتنننندربينتبننننادل الخبننننرات وا -*
 ، التي تعتمد على تبادل المعارف واألفكار.األساليب التدريبية
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تطننوير الطاقننات الفرديننة والجماعيننة للمتنندربين ، مننن خننالل العصننف الننذهني ، أو  -*
() خضنير كاضنم حمنود ، 103تمثيل األدوار ، وغيرها من األساليب الهادفة للتطنوير)

 (.127، ص 2009الخرشة: إدارة الموارد البشرية،  ياسين كاسب

إكسناب األفنراد المتندربين خبنرات جدينندة ، تنؤهلهم إلنى االرتقناء وتحمنل مسننؤوليات  -*
 أكبر في العمل.

 إكساب األفراد المتدربين المؤهالت ، التي تؤهلهم لشغل المناصب القيادية. -*

األفراد المتدربين بأنفسهم ، نتيجة الكتسابهم معلومنات وخبنرات جديندة ، زيادة ثقة  -*
 مما يؤدي إلى رفع روحهم المعنوية.

يساعد األفراد على اتخاذ القرارات األحسن ، كمنا يزيند منن قنابليتهم ومهناراتهم فني  -*
 حل المشكالت ، التي تواجههم في بيئة العمل.

ت القلنق والتنوتر واالغتنراب والصنراع داخنل يساعد األفنراد علنى التغلنب علنى حناال -*
 المنظمة.

 يتيح لألفراد المتدربين مهارات جديدة في مجاالت العمل والحديث واالستماع. -*

، وزينادة ستمرار والثبنات فني حيناة العنامليننتيجة الزدياد االيقلل من دوران العمل  -*
د : إدارة المنوار شنندي()سنعد عنامر أبنو 104خنالص لنه)رغبتهم في خدمة المنظمنة واإل

 (.38، ص  2011، البشرية في المؤسسات التعليمية

 يساعد العاملين في التعرف على األهداف التنظيمية. -*

غنننرس أخالقينننات عمنننل وسنننلوكيات جديننندة ، وطنننرق منننن التفكينننر السنننليم ، األمنننر  -*
 الذي يخلق مناخا جيدا من العمل.



116 
 

 ام العاملين في المنظمة.يفتح المجال للترقية والتقدم الوظيفي أم -*

 التدريب يؤدي إلى تخ يض التكاليف مسبقا. -*

تزويد المنظمة بالكفاءات البشنرية الخبينرة والمتمينزة  وبشنكل مسنتمر ، عنن طرينق  -*
 تحسين عناصرها ، لتقاس مع المتطلبات القائمة.

بمتغيراتهنا  استمرارية المنظمة واستقرارها ، وزيادة قدرتها على التكيف منع البيئنة ، -*
 المختلفة والمتغيرة باستمرار.

منننننح الفننننرد القنننندرة علننننى مواجهننننة التحننننديات الحاليننننة والمتجننننددة ، التنننني يمكننننن أن  -*
 تواجهه في عمله.

منح الفرد القدرة على أداء مهام جديدة ومتنوعنة داخنل المنظمنة ، ممنا يسناعد فني  -*
امل ) جننوكر المنظمننة ( ، تنفيننذ عمليننة التنندوير الننوظيفي ، وصننوال إلننى الموظننف الشنن

 والذي يمنح الفرد والمنظمة ، المزيد من المميزات والخصائص الجيدة.

يسنناهم التنندريب بشننكل كبيننر فنني تنميننة معننارف وثقافننة المننوارد البشننرية ، ومننن ثننم  -*
 توجيه ميول األفراد نحو مصلحة الفرد والمنظمة والمجتمع ككل.

() إبننننراهيم 105لمسننننتويات وظي يننننة أعلننننى)تأهيننننل العنننناملين المميننننزين والمرشننننحين  -*
 (. 42،  41، ص ص 2006ل وإدارة الموارد البشرية، : دليرمضان الديب

يحقننننق التنننندريب مزينننندا مننننن المرونننننة ، فنننني اسننننتخدام المننننوارد البشننننرية ، مننننن قبننننل  -*
المنظمة ، أي يمكن اسنتخدام العامنل فني أكثنر منن وظيفنة ، عنن طرينق إمنداد العامنل 

عنارف والخبنرات واالتجاهنات واإلمكانينات ، التني تمكننه منن العمنل عنند بالمهارات والم
 حدوث عجز في بعض التخصصات.

 زيادة قدرة الموارد البشرية على التكيف مع ظروف العمل وبشكل فعال. -*
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() فيصنل حسنونة : إدارة 106يساعد التدريب على استقرار اإلنتاج في المنظمنة ) -*
 (.138 ، ص 2007الموارد البشرية ، 

 يساهم في ربط أهداف الموارد البشرية بأهداف المنظمة التي يعملون بها. -*

يسننناهم فننني انفتننناح المنظمنننة علنننى البيئنننة الخارجينننة ، وذلنننك بهننندف تنمينننة وتطنننوير  -*
 برامجها وسياساتها المختلفة.

 :الموارد البشرية تقييم أداء -6

الهامننة ، التنني ال يمكننن إلدارة المننوارد يعتبننر تقيننيم األداء مننن اإلسننتراتيجيات  :تمهيررد 
البشنرية أن تسننتغني عنهننا ، منن أجننل الحصننول علنى النتننائج النهائيننة المرغوبننة، وذات 

، التنني تمكنهننا مننن النجنناح فنني درجننة عاليننة مننن الفعاليننة واإلنجننازالنوعيننة المتميننزة ، وب
نه فني البيئنة ، وبنناء المركنز التنافسني لهنا وتحسنيت منن أجلهناتحقيق أهدافها التي وجد

الخارجية، وذلك من خالل بناء وتنمية وتطوير قدراتها التنافسنية ، وزينادة قندرتها علنى 
، وبنناء وتطنوير عملياتهنا وممارسناتها ونشناطاتها اجهة تحديات ومتغيرات هذه البيئةمو 

المختلفننننة ، التنننني تجعلهننننا تلبنننني احتياجننننات المتعنننناملين معهننننا ، مننننن عنننناملين وعمننننالء 
ظمنة ، ، ومحاولة رفع درجة الوالء لدى الموارد البشرية العاملنة فني المنوموردين و... 

، كسننية ومكافننأة العنناملين المجنندين، مننن خننالل التغذيننة العوتحسننين الننروح المعنويننة لهننم
ومعاقبنة العناملين المتهناونين ، فضنال عنن معرفنة جواننب القنوة والضنعف فني أداء كننل 

فنني مكافننأة المننوارد البشننرية  ذات المسننتوى  العنناملين فنني المنظمننة ، وهننذا بنندوره يسنناهم
الجيد والمتميز ، وتوجيه اآلخرين ذووا المستوى األدائي المنخفض ، ولنذلك وجنب  أن 

 وضوعية ، وتكون في الوقت المناسب.تتسم عملية تقييم األداء بالعدالة والم

 : مفهوم تقييم األداء -1
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للتأكنند مننن أن المنظمننة تحقننق النتننائج والمخرجننات المرضننية ، والتعننرف علننى األخطنناء 
المرتكبننننة ، واالنحرافننننات فنننني األداء ، والحكننننم علننننى مسنننناهمة المننننوارد البشننننرية ، فنننني 
تحقينننق األهنننداف التنظيمينننة ، التننني تحننناول المنظمنننة الوصنننول إليهنننا ، تلجنننأ إلنننى تقينننيم 

ت المرتندة ، التني تسناعدها فني اتخناذ التندابير األداء ، بهدف الحصنول علنى المعلومنا
القننننرارات التصننننحيحية فنننني الوقننننت المناسننننب ، مننننن أجننننل توجيننننه  ذالصننننحيحة ، واتخننننا

، تحقينق الكفناءة يحة ، والتني تضنمن فني نهاينة األمنرنشاطاتها وأعمالها الوجهة الصح
 والفعالية في أداء الموارد البشرية ومن ثم األداء الكلي للمنظمة.

التطننرق إلننى المفنناهيم المختلفننة لتقيننيم األداء ، سنننقوم بإعطنناء بعننض التعنناريف وقبننل 
" " األداء  Richard A . Swanson" "  رتشرارد سوانسرون  لنألداء ، حينث عرفنه "

فننني إطنننار المؤسسنننة أو التنظنننيم هنننو المخرجنننات ذات القيمنننة التننني ينتجهنننا النظنننام فننني 
: تكنولوجيننننا األداء البشننننري درة إبننننراهيم () عبنننند البننننارئ 107شننننكل سننننلع أو خنننندمات ")

 (.15، ص  2003األسس النظرية وداللته في البيئة العربية المعاصرة، 

وهنو يعكنس الكي ينة التني  ام المهنام المكوننة لوظيفنة الفنرداألداء هو" درجنة تحقينق وإتمن
 يحقق بها الفرد متطلبات الوظيفة ". 

بأننه " القينام بأعبناء الوظيفنة منن  يةمن الناحية اإلدار كما ويعرف أداء الموارد البشرية 
، وض أداءه مننن العامنننل الكننفء المننندربالمسننؤوليات والواجبننات ، وفقنننا للمعنندل المفنننر 

، أي دراسننة كميننة العمننل والوقننت هننذا المعنندل عننن طريننق تحليننل األداءويمكننن معرفننة 
() أحمنننند زكنننني بنننندوي : معجننننم 108الننننذي يسننننتغرقه ، وإنشنننناء عالقننننة عادلننننة بينهمننننا ")

 (.319، ص  1992حات االجتماعية ، المصطل

: " األداء االقتصنادي " األداء كمنا يلنيم . فيلسرر" فيعنرف من الناحية االقتصادية أما
لمؤسسننننة مننننا ، يمكننننن أن يقنننناس بمؤشننننرين مختلفننننين ولكننننن متكنننناملين وهمننننا : فعاليننننة 
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، والفاعليننة التنني تأخننذ ى الوصننول لمسننتوى معننين مننن النتننائجالمؤسسننة أي قنندرتها علنن
 ".الضرورية للوصول إلى هذه األهدافعتبار كمية الموارد باال

فنننإن أداء المنننوارد البشنننرية هنننو " األثنننر الصنننافي  منننن الناحينننة السنننلوكية التنظيمينننة أمنننا
لجهننود الفننرد ، التنني تبنندأ بالقنندرات وإدراف النندور والمهننام ، معنننى هننذا أن األداء  فنني 
موقف معين ، يمكن النظر إليه على أنه النناتج للعالقنة المتداخلنة بنين كنل منن الجهند 

رد البشننننننرية رؤيننننننة ة المننننننوا: إدار () راويننننننة محمنننننند حسننننننن109دراف النننننندور")والقنننننندرات وإ
 (.210، ص 2000مستقبلية، 

" األداء بأنننه " قندرة المنظمننة علنى االسننتمرارية  .Druker   P" دراكررر بيتررر ويعنرف "
 والبقاء محققة التوازن بين رضا المساهمين والعمال ".

بمعنننى القيننام بفعننل يسنناعد  األداء هننو " تأديننة عمننل أو إنجنناز نشنناط أو تنفيننذ مهمننة ،
 على الوصول إلى األهداف المسطرة ".

" األداء الوظيفي بأنه " مجموعنة منن السنلوكيات  و الفهداوف  ةالحوا مد كما ويعرف "
، ل بنأداء مهمتنه وتحمنل مسنؤولياتهاإلدارية ذات العالقة ، المعبرة عن قيام الفنرد العامن

، فضنال عنن ة الفنينة المطلوبنة فني الوظيفنةخبر ، والوتتضمن جودة األداء وحسن التنفيذ
، اللتننننزام بننننالنواحي اإلداريننننة للعمننننل، واوالتفاعننننل مننننع بقيننننة أعضنننناء المنظمننننة االتصننننال

 والسعي نحو االستجابة لها بكل حرص وفاعلية ".

وهننننو عنصننننر معقنننند يعكننننس العوامننننل  اسنننني لتقيننننيم المنظمننننةاألداء هننننو " المعيننننار األس
 لتقييم عمل المنظمة ".المستعملة من طرف متخذ القرار 

" األداء هنننو التفاعنننل بنننين السنننلوف واإلنجننناز ، أي أننننه مجمنننوع السنننلوف والنتنننائج التننني 
عبند البنارئ إبنراهيم درة ()110تحققت معا ، على أن تكون هذه النتائج قابلة للقيناس ")
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البيئننننة العربيننننة المعاصننننرة،  : تكنولوجيننننا األداء البشننننري األسننننس النظريننننة وداللتننننه فنننني
 (. 15، ص 2003

لقنند تباينننت المسننميات بشننأن تقيننيم أداء العنناملين ، لكنهننا كلهننا تعبننر عننن أنهننا عمليننة 
لقيننناس وتقنندير جهننود المنننوارد البشننرية العاملننة بالمنظمنننة ، مننن أجنننل  ووسننيلة إداريننة ،

مكافأتهم بشنكل عنادل ومنصنف ، وذلنك بعند معرفنة مسنتويات األداء لنديهم وتقييمهنا ، 
ج العمنل النذي يقومنون بنه ، تطنابق وتوافنق المعنايير والمواصنفات والتحقق منن أن نتنائ

الموضنننوعة ، منننن قبنننل إدارة المنظمنننة ، وهننني عملينننة إيجابينننة ، بحينننث أن المنظمنننة ال 
تقصند منهنا ، تصنيد أخطناء العناملين ومعناقبتهم عليهنا ، بنل تهندف منن خاللهنا ، إلنى 

حاولنننننة تالفيهنننننا كشنننننف نقننننناط الضنننننعف ، وكشنننننف االنحرافنننننات فننننني أداء العمنننننل ، وم
 وتصحيحها في الوقت المناسب.

ولهذا فإن المعايير التقييمية لألداء ، تركنز وبشنكل أساسني علنى كفناءة وفعالينة العمنل 
النننننننننذي يهننننننننندف الوصنننننننننول إلينننننننننه ، وبالتنننننننننالي فإننننننننننه يتحنننننننننتم عليننننننننننا معرفنننننننننة معننننننننننى 

، والتنني تعننني " حسنن االسننتفادة منن المننوارد واإلمكانيننات ، أي   Efficiencyالكفراءة
 استخدام العناصر البشرية والمالية والمادية أحسن استخدام.

إلى قدرة الفرد على تطبيق ما تعلمنه بشنكل سنليم ، يتصنف بالدقنة الكفاءة كذلك تشير 
 واإلتقان ، مع مراعاة الجانب اإلنساني في التعامل مع اآلخرين ".

هننني " القننندرة علنننى انجننناز مجموعنننة منننن المهنننام المحنننددة والواضنننحة والقابلنننة اءة الكفررر
 للقياس في إطار النشاط ".

 هي " حسن استغالل الموارد المتاحة ، لتحقيق أهداف معينة ". الكفاءة
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هني " الرشند فني اسنتخدام المنوارد بالشنكل النذي يحقنق أعلنى مردودينة ، وذلنك  الكفراءة
موارد البشرية العناملين فني المنظمنة ، ورفنع النروح المعنوينة بإشباع حاجات ورغبات ال

 لديهم ، ليعزز رغبتهم واندفاعهم في العمل ".

إلننننى البعننننند االقتصنننننادي فننننني طريقننننة  تحديننننند األهنننننداف وإلنننننى نسنننننبة  الكفررررراءةوتشننننير 
المخرجننات للمنندخالت ، إذ يتوجننب علننى المنظمننة تحقيننق األهننداف المحننددة بنننالموارد 

رد محنننندودة ، ممننننا يسننننتلزم  إدارتهننننا بشننننكل اقتصننننادي ، يعكسننننه المتاحننننة ، وهنننني مننننوا
 مستوى المخرجات قياسا إلى المدخالت ".

هنني " القنندرة علننى القيننام بالعمننل المطلننوب بقليننل مننن اإلمكانيننات ، والنشنناط الكفرراءة 
 الكفء هو النشاط األقل تكلفة ".

 " أن تكون مخرجات النسق أكبر من مدخالته". هي  الكفاءة

 هي عمل األشياء بشكل صحيح ) الجهود (. الكفاءة

، فتشننير إلننى مؤشننرات نوعيننة تتمثننل أساسننا فنني القنندرة  Effectivenessالفعاليررة أمننا 
: () صنالح بنن نننوار111علنى النجناح فنني تحقينق األهنداف مننن بنين مؤشنرات أخننرى ")

 (.197، ص 2006 ،التنظيم في المؤسسات االقتصادية فعالية

" هننني حسنننن اختينننار العناصنننر المالئمنننة لتحقينننق النتنننائج المقنننررة " و"  فهنننيالفعاليرررة 
 تحقيق النتائج أو الوصول إلى األهداف ".

 والوصول إلى النتائج المرتقبة ". لقدرة على تحقيق النشاط المرتقبالفعالية هي " ا

 ".في تحقيق هذه األهداف ومدى النجاح مدى مالئمة األهداف المختارة" هي الفعالية

 طبقا لمعايير محددة سلفا ". درة على تحقيق النتائج المقصودةهي " القالفعالية 
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لمطالننننب واحتياجننننات المجتمننننع أو  هنننني " درجننننة اسننننتجابة مخرجننننات النسننننق الفعاليررررة
 العمالء ".

"  Yuchtman" &" seashore" " سيشرور  " و" يو رتمان " قند عرفهنا كنل منن و 
فني سنبيل ، قندرة المنظمنة علنى اسنتغالل الفنرص المتاحنة فني بيئتهنا الفعالينة بأنهنا " ، 

 ."داء وظائفها الموارد النادرة ، التي تمكنها من أاقتناء 

 هي " القدرة أو القابلية على انجاز األهداف ".الفعالية 

 هي عمل األشياء الصحيحة ) اإلنجاز (.الفعالية 

أنهنننا تركنننز علنننى طبيعنننة العننناملين ، فننني اسنننتخدامهم  الكفررراءة فونالحنننظ منننن تعنننار يننن
فتعنننني بنننأن التركينننز  الفاعليرررة للمنننوارد المتاحنننة ، أي الوسنننائل ولنننيس الغاينننات ، أمنننا 

بشأنها ينحصر بانجاز األهداف المراد تحقيقها ن أي ينرتبط بالغاينات ولنيس الوسنائل ، 
، يجعنننل منننن  ولنننذا فنننإن هنننذين المصنننطلحين ، يرتبطنننان منننع بعضنننهما ارتباطنننا عضنننويا

أحننندهما يعتمننند اآلخنننر ، ولنننوال تفاعلهمنننا ال يمكنننن الحصنننول علنننى تقينننيم أداء مناسنننب 
وإيجننابي ، ولننذا فننإن هننذين المصننطلحين ، يعبننر عنهمننا األسننلوب اليابنناني فنني األداء 
وهو : " ينبغي على الفنرد العامنل أن يعمنل الشنيء الصنحيح صنحيحا منن أول وهلنة " 

: إدارة المنننننوارد البشنننننرية ،  ن كاسنننننب الخرشنننننة() خضنننننير كننننناظم حمنننننود، ياسننننني112)
 (.149، ص 2009

" تقيننيم أداء المننورد البشننري بأنننه " عمليننة إداريننة للحكننم علننى منندى  الخزامرريويعننرف " 
تقدم هذا العامل ، أو ذاف قياسنا إلنى واجباتنه وسنلوكياته فني فتنرة زمنينة ، ال تزيند عنن 

، يوضننع فنني ملننف العامننل ،  السنننة ، ويصنندر عننن هننذه تقريننرا فنني شننكل نمننوذج معننين
()عبنند الحكننيم أحمنند خزامنني : تكنولوجيننا األداء 113وينننتج  ثنناره اإلداريننة والقانونيننة ")

 (.21، ص  1999،  1من التقييم إلى التحسين ، ط
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ويقصننند بتقينننيم األداء " تحلينننل وتقينننيم أداء العننناملين ، لعملهنننم ومسنننلكهم فينننه ، وقيننناس 
هننوض بأعبنناء الوظننائف الحاليننة التنني يشننغلونها ، منندى صننالحيتهم وكفنناءتهم ، فنني الن

وتحملهم لمسؤولياتهم ، وإمكانية تقلدهم لمناصنب أعلنى ، ووظنائف ذات مسنتوى أعلنى 
 في المستقبل ".

إدارة المرروارد البشرررية المعاصرررة  " فنني كتابنه " عمرر وصررفي عقيلرريويعنرف النندكتور" 
بأننه " نظنام رسنمي تصنممه إدارة " تقينيم األداء وفنق بعنده المعاصنر ، بعد إستراتيجي 

المننوارد البشننرية  فنني المنظمننة ، ويشننتمل علننى مجموعننة مننن األسننس والقواعنند العلميننة 
واإلجراءات ، التي وفقا لها تتم عملينة تقينيم أداء المنوارد البشنرية فني المنظمنة ، سنواء 

كنل أكانوا رؤساء أو مرؤوسنين أو فنرق عمنل ، أي جمينع العناملين فيهنا ، بحينث يقنوم 
، ننننى ، بننندءا منننن قمنننة الهنننرم التنظيمنننيمسنننتوى إداري أعلنننى بتقينننيم أداء المسنننتوى األد

 : إدارة المننوارد()عمننر وصننفي عقيلنني114مننرورا بمسننتوياته اإلداريننة وصننوال لقاعتننه ")
 (.363، ص 2009البشرية المعاصرة بعد إستراتيجي، 

درجنننة أو وزن للجهننند تقينننيم األداء هنننو " الطريقنننة التننني ينننتم بواسنننطتها إعطننناء قيمنننة أو 
وخنالل فتنرة  الجسدي في ميدان العمنل النوظيفي البشري الكمي أو النوعي ، العقلي أو

، ص 1991() مصننطفى نجيننب شنناويل: إدارة المننوارد البشننرية، 115ة معينننة ")زمنينن
170.) 

تقيننيم األداء هننو " عمليننة قينناس كفنناءة األداء الننوظيفي الحننالي للعامننل ، والحكننم علننى 
سنننننتعداده للتقننننندم وتحمنننننل المسنننننؤولية فننننني المسنننننتقبل ، ويعتبنننننر تقينننننيم األداء قدرتنننننه ، وا

، التنني تتضننمنها جننوائز األداء مننن معننايير إدارة المننوارد البشننريةالننوظيفي معيننارا فرعيننا 
 (.44، ص  2007() فيصل حسونة ، إدارة الموارد البشرية ، 116المتميز ")
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وظننننائف المسننننندة إلننننيهم ، وتحقننننيقهم تقيننننيم األداء هننننو " قينننناس منننندى قيننننام العنننناملين بال
لألهنننداف المطلوبنننة مننننهم ، ومننندى تقننندمهم فننني العمنننل ، وقننندرتهم علنننى االسنننتفادة منننن 

كيننننننف تقننننننيم أداء الشننننننركات : () زهيننننننر ثابننننننت117وزيننننننادة األجننننننور ") فننننننرص الترقنننننني
 (.87، ص 2001والعاملين، 

وكهم وتصنرفاتهم ظنة سنل" دراسة وتحلينل أداء العناملين لعملهنم ، ومالحتقييم األداء هو
، وذلننك للحكننم علننى إمكانيننات النمننو والتقنندم للفننرد فنني المسننتقبل ، وتخمننل أثننناء العمننل

: () صنننالح الننندين محمننند عبننند البننناقي118مسنننئوليات أكبنننر، وترقيتنننه لوظيفنننة أخنننرى ")
 (. 272، ص 2000طبيقية في إدارة الموارد البشرية، الجوانب العلمية والت

ل ومسننننتمر ومنننننظم ودوري ، يهنننندف إلننننى تحدينننند منننندى تقيننننيم األداء هننننو" نشنننناط شننننام
صننالحية الفننرد فنني أدائننه فنني أداء المهننام الموكلننة لننه ، ومسننتوى أدائننه لهننذه المهننام ، 

وصنننفي () عمنننر 119ومننندى التزامنننه بالمعنننايير التنظيمينننة خنننالل فتنننرة زمنينننة معيننننة ")
 (.153، ص 2003عقيلي و خرون: إدارة الموارد البشرية، 

 ف يمكن استخراج عناصر تقييم األداء وهي كما يلي :ومن هذا التعري

تقينننيم األداء عمليننننة شنننناملة تعننننني كننننل األفننننراد مهمننننا كننننان مننننوقعهم فنننني  -
الهيكنننل التنظيمننني ، ومهمنننا كانننننت اختصاصننناتهم ، وهنننذا حتنننى يشننننعر 
الجميننع بالعدالننة ، وأن تقنندم أي فننرد فنني السننلم الننوظيفي مرهننون بمنندى 

لجيننند أو المتمينننز ، دون خضنننوعه قدرتنننه علنننى تحقينننق مسنننتوى األداء ا
 العتبارات أخرى.

يتطلب تقييم األداء وجود معايير األداء ، والمعايير هي المقناييس التني  -
تننننتم علننننى أساسننننها عمليننننة المقارنننننة ، أي مقارنننننة األداء الفعلنننني للفننننرد 
بالمعينننار المحننندد ، للحكنننم علنننى مسنننتوى أدائنننه ، فبننندون وجنننود معنننايير 

مكننننن لعمليننننة تقيننننيم األداء أن تكننننون فعالننننة ، أداء محننننددة مسننننبقا ، ال ي
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وتحديد معنايير األداء إن كنان يتصنف بالسنهولة فني األعمنال اإلنتاجينة 
 فنني األعمننال اإلنتاجيننة، فإنننه يتصننف بالتعقينند فنني األعمننال اإلداريننة ، ف

يمكنن لمعنايير األداء أن تكنون كمينة كإنتنناج كمينة معيننة أو بلنوغ درجننة 
 التكاليف....إلخ.  جودة محددة أو التقليص في

فنني األعمننال اإلداريننة وفنني كننل الوظننائف التنني تعتمنند بدرجننة كبيننرة أمننا 
، فنننإن األداء ال يعبنننر عننننه بالكمينننة أو  علنننى القننندرات الذهنينننة والعقلينننة

النوعيننننة ، فالمعننننايير المسننننتخدمة ليسننننت معننننايير نننننواتج األداء ، وإنمننننا 
أمثلة معرايير  معايير سلوف األداء ، ومعايير صفات الشخصية ، ومن

: إدارة االجتماعات ، معالجة شكاوي العمالء ، المواظبنة  سلوك األداء
: المبنادرة  أمثلة صفات الشخصرية، التعاون وقيادة المرؤوسين ، ومنن 

 ، الدافعية إلى العمل ، االنتباه ، االتزان االنفعالي...إلخ.

نيننة للفننرد ، تقيننيم األداء دوري ومنننتظم ، فهننو عمليننة مالزمننة للحينناة المه -
 ويتم بشكل دائم ومستمر.

تشنننكل نتيجنننة التقينننيم مرجعنننا مهمنننا وأساسنننيا التخننناذ القنننرارات اإلدارينننة ،  -
المتعلقنننة بالتحوينننل ، تقننندير المكافنننآت واحتياجنننات التننندريب والتطنننوير ، 
فننني حالنننة وجنننود نقنننص وقصنننور فننني أداء الفنننرد العامنننل ، ويفضنننل أن 

أي بنقننناط الضنننعف وبنقننناط  يكنننون األجنننراء علنننى علنننم بنتيجنننة التقينننيم ،
القوة لديهم ، وإذا كان األداء قد أعد بشكل جيد ، فإن الفنرد بإمكاننه أن 

وى يتخنننننننذ اإلجنننننننراءات الالزمنننننننة والضنننننننرورية لتحسنننننننين وتطنننننننوير مسنننننننت
ية مفننننناهيم : تسنننننيير المننننوارد البشنننننر () عبننننند الفتنننناح بنننننوخمخم120أدائننننه)

 (.   184، 183، ص ص 2011، أساسية وحاالت تطبيقية
، فننإن هننذا األخيننر  تقيرريم األداءهننذا األسنناس ، وبننناء علننى التعنناريف السننابقة لننن وعلننى
 التالية : بالخصائصيتميز 
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إن تقيننيم األداء عمليننة إداريننة ، حيننث تقننوم إدارة المننوارد البشننرية ، باعتبارهننا اإلدارة  -
 المسنننئولة عنننن توجينننه وتنظنننيم العالقنننة بنننين المنظمنننة والعننناملين ، وتسنننيير اإلمكانينننات
والمننننوارد والطاقننننات البشننننرية التسننننيير الكننننفء ، الننننذي يننننؤدي فنننني النهايننننة إلننننى تحقيننننق 
 األهداف التنظيمية من جهة ، وتحقيق طموحات و مال العاملين بها من جهة أخرى.

 عملية تقييم األداء عملية مخططة سلفا. -

 عملينننة تقينننيم األداء هننني عملينننة إيجابينننة ، تهننندف منننن ورائهنننا المنظمنننة إلنننى كشنننف -
جواننننب القنننوة فننني أداء العننناملين ، فتعمنننل علنننى تعزيزهنننا وتننندعيمها ، وكشنننف جواننننب 
الضعف والقصنور فني األداء ، فتعمنل علنى تالفيهنا وتجنبهنا ، منن خنالل العمنل علنى 
تصنحيح األخطنناء وتقنويم االنحرافننات ، ومعالجنة السننلبيات ، لنذلك فهنني ال تهندف إلننى 

م ، بننل كننذلك مننن أجننل تحفيننزهم علننى تصننيد أخطنناء العنناملين فقننط مننن أجننل معنناقبته
العمننل الجنناد المثمننر ، عننن طريننق تقننديم الجننوائز والمكافننآت لهننم ، نظيننر المجهننودات 
الفكرينننة والجسنننمية التننني يبنننذلونها فننني العمنننل ، منننن أجنننل االرتقننناء بمسنننتويات األداء ، 

 وتحقيق اإلنتاجية المطلوبة ، وبلوغ النتائج اإليجابية المرغوبة.

األداء هني عملينة مسنتمرة ، وتنتم بشنكل دوري ، وبصنورة فعالنة ، حتنى  عملية تقييم -
تكنننون النتنننائج المتحصنننل عليهنننا منننن هنننذه العملينننة مفيننندة للمنظمنننة ، منننن أجنننل اتخننناذ 

 التدابير الالزمة ، واإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

 :عملية التقييم  أهداف -3

تننوفير المعلومننات الكافيننة والواضنننحة والموضننوعية والصننحيحة عننن مسنننتويات أداء  -
المننننوارد البشننننرية ، وبصننننفة دائمننننة ومسننننتمرة ، والتنننني تسننننتغلها المنظمننننة فنننني تحسننننين 

 وتطوير وتنمية هذا األداء.
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تقديم المعلومات الكافية والصحيحة والواضحة للعناملين أنفسنهم ، عنن جنودة أدائهنم  -
وذلننننك بهنننندف تحسننننينه وتطننننويره ) تقننننديم التغذيننننة العكسننننية للعنننناملين عننننن ألعمننننالهم ، 

 مستوى وكفاءة أدائهم للعمل المسند إليهم (.

 التحقق والتأكد من أن النتائج المحققة ، مطابقة للخطط والبرامج الموضوعة. -

 مما ينعكس إيجابا على األداء الكلي للمنظمة. تحسين أداء الفرد -

والعمنل علنى تندعيمها وتعزيزهنا ، وكشنف كنذلك جواننب  القوة معرفة وكشف جوانب -
ونقاط الضعف والقصور في العمل ، والعمل على تفاديها ومعالجتهنا ، والتخ ينف منن 

  ثارها السلبية ، والعمل كذلك على تصحيح األخطاء واالنحرافات في األداء.

 العمل على تحقيق العدالة عند توزيع المكافآت. -

 بات والجزاءات التأديبية.تبرير العقو  -

بفضننننل عملينننننة تقينننننيم األداء ، ينننننتمكن المننننديرون والمسنننننئولون منننننن اتخننننناذ القنننننرارات  -
المناسننننبة ، وتحدينننند اإلجننننراءات الالزمننننة ، لتحقيننننق مسننننتوى األداء المطلننننوب ) تننننوفير 

 أساس سليم التخاذ القرارات اإلدارية الصائبة والعادلة (.

الكنننننفء للطاقنننننات واإلمكانينننننات والمنننننوارد المتاحنننننة التأكننننند منننننن االسنننننتخدام الرشنننننيد و  -
 للمنظمة.

تشجيع العاملين على بذل المزيد من المجهودات ، لمنا يعرفنون أنهنم مراقبنون ، منن  -
 أجل تقييم أدائهم ، ومعرفة ما إذا كانوا يقومون به وفقا للمعايير الموضوعة.

 تنمية المنافسة بين األفراد العاملين. -
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ت اإلدارة والمسننننننئولين ، حننننننين يحننننننثهم وبشننننننكل دوري متابعننننننة يزينننننند مننننننن مجهننننننودا -
 مرؤوسيهم ، من أجل تفعيل أدائهم ، وجعلهم يعملون بنشاط وحيوية أكبر.

 العمل على التخطيط للموارد البشرية وبشكل كفء وفعال. -

اختينننار المنننوارد البشنننرية ، المتناسنننبة منننع الوظنننائف الموجنننودة بالمنظمنننة ، وبالكمينننة  -
الخصنننائص المتمينننزة ، حينننث تعتبنننر نتنننائج تقينننيم األداء بمثابنننة اختبنننار لمننندى الكافينننة و 

سالمة عملية اختيار العاملين ونجاحهنا ، فنإذا دلنت نتنائج تقينيم األداء أن منن اختينروا 
تننم انتقنناؤهم واختيننارهم اسننتنادا إلننى مسننتوى أدائهننم العننالي والمتميننز ، اتضننحت سننالمة 

العاملين ، وتوظيفهم وتعيينهم فني الوظيفنة التني  وصحة اإلجراءات المتبعة في اختيار
 تتناسب مع مؤهالتهم وقدراتهم الفنية والفكرية والسلوكية.

تساعد عملية تقييم األداء في ترقية الموارد البشرية ، التي تتمينز بالمسنتوى األدائني  -
اء المرغننوب ، والتنني تحقننق نتننائج إيجابيننة ومتميننزة فنني العمننل ، حيننث يبننين تقيننيم األد

مننننندى اسنننننتحقاق كنننننل العننننناملين للترقينننننة ، النننننذين اكتسنننننبوا منننننؤهالت وخبنننننرات وقننننندرات 
ومهارات خالل سننوات عملهنم بننفس المنظمنة ، األمنر النذي ينؤهلهم إلنى االنتقنال إلنى 

 مناصب وظي ية أعلى من الوظيفة الحالية.

نقنننل العننناملين النننذين ال ينسنننجمون منننع متطلبنننات وظنننائفهم ، إلنننى وظنننائف وأعمنننال  -
 خرى ، تتفق مع قدراتهم ومهاراتهم ومستوياتهم العلمية.أ

توجيه الموارد البشرية نحو عمليات التطوير والتنمية والتدريب ، حين يكون مسنتوى  -
تقيننيمهم لننألداء ، يتسننم بالضننعف وعنندم بلننوغ المسننتويات المطلوبننة مننن العمننل ) تحدينند 

 وعية (.االحتياجات التدريبية والتطويرية ، بطريقة صحيحة وموض

، لضنننمان وضنننع الفنننرد المناسنننب فننني درات ومهنننارات العامنننل فننني المسنننتقبلالتنبنننؤ بقننن -
 المكان المناسب ن وفي الوقت المناسب.
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تعمنننل عملينننة تقينننيم األداء علنننى ربنننط سنننلوكيات وتصنننرفات المنننوارد البشنننرية بننننواتج  -
 العمل.

، منن خنالل مراقبنة معرفة ما إذا كان الفرد العامل مالئما للوظيفة التني وضنع فيهنا  -
مستويات أدائه ، وتفاعله اإليجابي منع مجمنوع المهنام واألنشنطة المسنندة إلينه ، والتني 
يجنننب علينننه أن يقنننوم بهنننا بكفننناءة وفعالينننة ) التأكننند منننن وضنننع الشنننخص المناسنننب فننني 

 المكان المناسب (.

اسنننتثمار قننندرات األفنننراد العننناملين ، وتوظينننف طموحننناتهم بأسننناليب تنننؤهلهم للتطنننور  -
 والترقي في السلم الوظيفي.

تعزيننز الشنننعور بالمسننئولية لننندى كنننل العنناملين فننني المنظمنننة ، مننن خنننالل المكافنننآت  -
الممنوحنننننة للمجننننندين ، والعقوبنننننات المسنننننلطة علنننننى المتهننننناونين والمتقاعسنننننين ، وزينننننادة 

 شعورهم بأن جهودهم المبذولة ستؤخذ بعين االعتبار من قبل المنظمة.

 قات اإلنسانية بين العاملين ورؤسائهم في المنظمة.االرتقاء بمستوى العال -

تسننننناعد عملينننننة تقينننننيم األداء علنننننى رفنننننع النننننروح المعنوينننننة للعننننناملين ، وخلنننننق البيئنننننة  -
التنظيمينننننة ، التننننني تسننننناعد هننننني األخنننننرى علنننننى تطنننننوير األداء ، وتحقينننننق المسنننننتويات 

 المتصاعدة من الكفاءة والفاعلية.

لنننننة اإلدارة لهنننننم ، تنننننتم وفنننننق معنننننايير وأسنننننس فهنننننم العننننناملين فننننني المنظمنننننة أن معام -
 موضوعية وعادلة ، وال مجال للعالقات الشخصية والمحاباة.

 المحافظة على مستوى عال ومستمر من الكفاءة اإلنتاجية. -
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، ء تعمنل علنى تحديند الجهنة المسنئولةتحقيق المساءلة ، حينث أن عملينة تقينيم األدا -
دى نجاحهننننا فنننني القيننننام بمسننننئولياتها، ، ومننننلسياسننننات أو البننننرامج أو الممارسنننناتعننننن ا

 ".وتحقيقها للنتائج المطلوبة

تسليط الضوء على مدى نجاح إدارة الموارد البشرية ، ومن ثنم المنظمنة ككنل ، فني  -
 تسيير الموارد المتاحة في المنظمة .

المسنناهمة فنني إزالننة الكثيننر مننن مشنناعر االسننتياء لنندى المننوارد البشننرية العاملننة فنني  -
 مة.المنظ

تكشنننننف عملينننننة تقينننننيم األداء جواننننننب ونقننننناط الضنننننعف ، فننننني سياسنننننات المنظمنننننة   -
 وأنظمتها ، فتعمل هذه األخيرة على تنميتها وتطويرها ، أو استبدالها بأخرى أفضل.

وينننوجز بعنننض العلمننناء األهنننداف اإلسنننتراتيجية لعملينننة تقينننيم أداء المنننوارد البشنننرية فننني 
نظمننة ، حيننث تسننعى المنظمننات إلننى الننربط المنظمننة إلننى : أهننداف  علننى مسننتوى الم

وأهنننداف علنننى مسنننتوى العنننناملين سنننتراتيجية ونشننناطات العنننناملين بهنننا، بنننين أهننندافها اإل
بهننندف تنمينننة الشنننعور واإلحسننناس بنننروح المسنننؤولية ، منننن خنننالل خلنننق وتوليننند القناعنننة 
الكاملننة لننديهم بننأن الجهننود المبذولننة مننن قننبلهم فنني سننبيل تحقيننق األهننداف التنني وجنندت 

وأهنننداف علنننى مسنننتوى المننندراء : بهننندف تنمينننة وتطنننوير قننندراتهم أجلهنننا المنظمنننة،  نمننن
اإلشننننرافية ، وزيننننادة قنننندرتهم علننننى اتخنننناذ القننننرارات المناسننننبة ، وتنميننننة مهنننناراتهم علننننى 

 التواصل اإليجابي الفعال، الذي يدعم عملية اإلشراف.

سية وهني : أهنداف رئي كما يوجد من يقسم أهداف تقييم أداء المنظمة إلى ثالثة أهداف
 وأهداف إدارية.  تطويرية وأهداف إستراتيجية
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 : طرق التقييم والمعايير المستخدمة -4

تختلف طرق تقييم األداء من منظمة إلى أخنرى ، وفقنا لطبيعنة األنشنطة والممارسنات  
التنني تؤديهننا ، ووفقننا للمهنننام واألعمننال التنني يؤديهننا األفنننراد العنناملون بهننا ، ولهننذا فقننند 

ت الطننرق والمعننايير المسننتخدمة فنني تقيننيم األداء فنني مختلننف المنظمننات ، حيننث تعنندد
 صنفها المفكرون والمهتمون بالشؤون التنظيمية واإلدارية إلى :

، والتننني تشنننمل أساسنننا طريقنننة : الصنننفات أو السنننمات ، وطريقنننة  الطررررق التقليديرررة*
تبنار ) قنوائم المراجعنة ( الترتيب العام ، وطريقنة المقارننة الزوجينة ، وطريقنة قنوائم االخ

 ، وطريقة التوزيع اإلجباري.

، والتي تشمل أساسا : طريقة اإلدارة باألهنداف ، وطريقنة الوقنائع  الطرق الحديثة*و 
 الحرجة ، وطريقة االختيار اإلجباري ، وطريقة التقارير المكتوبة.

 األداء :وفيما يلي سنحاول شرح هذه الطرق والمعايير المستخدمة في تقييم 

 : الطرق التقليدية :أوت 

التقليدينننة ، التننني تسنننتخدم فننني تقينننيم أداء المنننوارد توجننند العديننند منننن المعنننايير والطنننرق 
 البشرية في المنظمة ، وفيما يلي سنتطرق إلى أهمها : 

 :طريقة الصفات أو السمات  –أ 

أو الجهة المسئولة عن التقييم سواء كان هذا المقنيم هنو  وفي هذه الطريقة يقوم المدير
الرئيس المباشنر أو مندير اإلدارات أو إدارة المنوارد البشنرية ، بوضنع وتحديند مجموعنة 
منننن الصنننفات ، التننني بفضنننلها ينننتمكن منننن تقينننيم أداء العننناملين ، النننذين يعملنننون تحنننت 

هم فنننني العمننننل ، إمرتننننه داخننننل المنظمننننة ، مننننن خننننالل مالحظننننة سننننلوكياتهم وتصننننرفات
ومسنتويات أدائهننم للمهنام الموكلننة إلنيهم ، وعالقنناتهم برؤسنائهم ، وعالقنناتهم منع زمننالء 
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العمنننل ، الغيننناب والتنننأخر، المحافظنننة علنننى أوقنننات الننندخول والخنننروج منننن المنظمنننة ، 
تحمنننل المسنننؤولية ، حنننب العمنننل ، السنننرعة فننني إنجننناز األعمنننال والمهنننام المسنننندة إلنننى 

العمننل ، االهتمننام بالتوجيهننات ، المبننادرة والمبننادأة ، االبتكننار  العامننل ، االنضننباط فنني
واإلبننداع ، المهننارة الفنيننة والتقنيننة ، المهننارة فنني اتخنناذ القننرارات ، المهننارة فنني اسننتغالل 

 ، المساهمة في التنمية والتطوير الداخلي والخارجي للمنظمة. الموارد والوقت

والصننننفات ، تعطنننني لكننننل عنصننننر درجننننة  وبعنننند أن تضننننع اإلدارة العليننننا هننننذه المعننننايير
معياريننننة ، مثننننل : ممتنننناز ، جينننند جنننندا ، جينننند ، مقبننننول ، ضننننعيف ، ضننننعيف جنننندا ، 

 وهكذا.

 وفي األخير تضع اإلدارة نقاط لكل معيار من المعايير السابقة كما يلي :

 نقاط. 12ممتاز :  -

 نقاط. 10جيد جدا :  -

 نقاط. 08جيد :   -

 نقاط. 06مقبول :  -

 نقاط. 04 ضعيف : -

 نقطة. 02ضعيف جدا :  -

وبعنندها يقننوم المقننيم بجمننع النقنناط ، بعنند مالحظننة العامننل ، وهننو يقننوم بمجمننوع المهننام 
 100إلنى  90والواجبات المفروضة علينه منن قبنل اإلدارة ، فنإذا كاننت تتنراوح منا بنين 

ن فننإ 89إلننى  80نقطننة فننإن عملننه ممتنناز ، أمننا إذا كننان مجمننوع نقاطننه يتننراوح مننا بننين 
فننإن  79إلننى  70عملننه يكننون جينند جنندا ، أمننا إذا كننان مجمننوع نقاطننه يتننراوح مننا بننين 

فنإن عملننه  69إلننى  60عملنه يكنون جينندا ، أمنا إذا كننان مجمنوع نقاطننه يتنراوح مننا بنين 
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فنإن عملنه يكنون  59إلنى  50يكون مقبوال ، أما إذا كان مجموع نقاطنه يتنراوح منا بنين 
 49نقاط المتحصل عليها بعد التقييم ، أقنل منن ضعيفا ، في حين لما يكون مجموع ال

 فإن عمل العامل يتسم بأنه ضعيف جدا.

، وتناريخ التقينيم فني ة اسم العامل والحصول على توقيعنهوفي األخير يقوم المقيم بكتاب
 أسفل النموذج للتوثيق والمقارنة الحقا.

 :طريقة الترتيب العام  -ب

لمسننننتخدمة فنننني تقيننننيم أداء العنننناملين فنننني وتعتبننننر هننننذه الطريقننننة مننننن أبسننننط الطننننرق ، ا
المنظمننة ، حيننث يقننوم الننرئيس المباشننر بترتيننب األفننراد العنناملين ، حسننب كفنناءتهم فنني 
القيننننام باألعمننننال المطلننننوب منننننهم إنجازهننننا ، وبننننناء علننننى مجموعننننة مننننن السننننمات أو 
الخصننننائص ، وتبنننندأ هننننذه الطريقننننة بحصننننر مجموعننننة األفننننراد العنننناملين ، المننننراد تقيننننيم 

م ، فيضع العمال المجدين والمتميزين في أعلى القائمنة ، وأقلهنم كفناءة فني أسنفل أدائه
القائمنننة ، حينننث يقنننوم بتنننرتيبهم تنازلينننا ، أي يتننندرج منننن األحسنننن إلنننى األسنننوأ ، طبقنننا 
للمستوى العام ألدائهم ، ومدى مساهمة هذا المستوى في تحقيق األهداف ، التني تريند 

 المنظمة تحقيقها.

ه الطريقة أن النرئيس ) المقنيم ( قند يتحينز إلنى فنرد أو عندة أفنراد عنند ومن سلبيات هذ
عملية التقييم وترتيب العاملين ، ولذلك يفضل في هذه الطريقنة أن يقنوم بعملينة التقينيم 
أكثننر مننن شننخص ، شننريطة أن يكونننوا ملمننين بننأداء كافننة العنناملين الننذين سننيتم تقيننيم 

 أعمالهم.

 :الثنائية () طريقة المقارنة الزوجية  -ج

وتقننوم هننذه الطريقننة علننى ترتيننب العمننال اعتمننادا علننى المقارنننة الثنائيننة بننين كننل فننرد  
 وباقي األفراد العاملين في المنظمة ، للوصول إلى أفضل العاملين.
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فنننني هننننذه الطريقننننة يقننننوم الننننرئيس المباشننننر أو المقننننيم بصننننورة عامننننة ، بتقسننننيم األفننننراد 
م واحد إلى أزواج ، حيث يجري مقارنة كل فرد منع العاملين في إدارة واحدة أو في قس

فنننرد  خنننر فننني المجموعنننة الكلينننة لألفنننراد المطلنننوب تقينننيم أدائهنننم ، حينننث يقنننوم المقنننيم 
بتحدينند أي مننن الفننردين أفضننل مننن اآلخننر ، ليننتم بعنندها ترتيننب األفننراد العنناملين علننى 

إلننى مجموعننة  أسنناس عنندد المننرات التنني اختيننر بهننا الفننرد أنننه األفضننل ، وذلننك اسننتنادا
من عناصر التقييم مثنل : كمينة اإلنتناج ودرجنة التعناون ، وتجنري مقارننة كنل فنرد منن 
اإلدارة الواحنندة أو القسنننم الواحننند بغيننره ، وتحننندد عننندد المجموعننات الثنائينننة منننن األفنننراد 

 2( ÷  1 -العاملين ، وفقا للمعادلة التالية : ن ) ن

 حيث أن  ن= عدد األفراد العاملين.

يقنننننوم المقنننننيم بترتينننننب األفنننننراد حسنننننب تمينننننزهم بالنسنننننبة لألفنننننراد اآلخنننننرين فننننني  وبعننننندها
 المجموعة.

، ألنهنننا تتمينننز بدرجنننة منننن ة فننني جعنننل طريقنننة الترتينننب أكثنننر دقنننةوتسننناهم هنننذه الطريقننن
، حيننث تسنننتغرق دة فنني حننال تعنندد األفنننراد العنناملون الموضننوعية ، ولكنهننا تصننبح معقننن

 عملية التقييم في حالة زيادة العدد وقتا كبيرا لتعدد األزواج. 

 :طريقة قوائم اتختبار ) قوائم المراجعة (  -د

وفنني هنننذه الطريقنننة يقنننوم النننرئيس بإعنننداد قائمنننة " قائمنننة مراجعنننة "، تحتنننوي علنننى جمنننل 
تنني يعتقنند متنوعننة تصننف مسننتويات مختلفننة ألداء المرؤوسننين ، ويننتم اختيننار الجمننل ال

: () كامنننل بربنننر121وم بتقينننيم أدائهنننم)النننرئيس بأنهنننا تصنننف أداء المرؤوسنننين النننذين يقننن
 (. 183، ص  2008، لموارد البشرية اتجاهات وممارساتإدارة ا

ومن الضروري تحديد قنيم عددينة متفاوتنة للصنفات أو األسنئلة التني يضنعها النرئيس ، 
سننرية ال يطلننع عليهننا أحنند سننوى  حسننب أهميننة كننل منهننا للوظيفننة ، وتكننون هننذه القننيم
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اإلدارة ، ثننم يطلننب مننن المقننيم اإلجابننة عنننن هننذه األسننئلة بننننننننننننن " نعننم " أو " ال " علنننى 
حسب ما يراه منطبقا على العامل المراد تقييم أدائه ، وبعد االنتهاء من اإلجابنة تجمنع 

 يمننننننة وصنننننن ية ، لتعبننننننر عنننننننالنننننندرجات التنننننني حصننننننل عليهننننننا العامننننننل وتحننننننول إلننننننى ق
 (. 357، ص  2010نادر أحمد أبو شيخة : إدارة الموارد البشرية ، ()122أدائه)

ومنننن ممينننزات هنننذه الطريقنننة بسننناطتها ، وإمكانينننة تحويرهنننا لتناسنننب كنننل مجموعنننة منننن 
الوظننائف ، غيننر أن أهننم عيوبهننا هننو عنندم معرفننة القننائم بننالتقييم بنناألوزان المعطنناة لكننل 

 سؤال.

 : اإلجبارف  طريقة التوزيع-هننننن

وهننني طريقنننة شنننبيهة بطريقنننة التننندريج علنننى المنحننننى ، حينننث ينننتم تحديننند نسنننب مئوينننة 
للتقديرات التي يحصل عليهنا األفنراد العناملون ، ويقنوم النرئيس بتقسنيم المرؤوسنين إلنى 

منن   % 10مجموعات ، ويرتب كل مجموعة حسنب موقعهنا أو مراكزهنا ، كنأن يضنع 
فنننني المجموعننننة الثانيننننة  % 20، و أعضنننناء مجموعننننة معينننننة فنننني المجموعننننة األولننننى 

، ويجننري تقسننيم األفننراد إلننى مجموعننات وترتيننب هننذه المجموعننات طبقننا للمسننتوى  وهكننذا
() ننادر 123العام ألدائهم ، وليس على أسناس مجموعنة منن العوامنل المختلفنة للتقينيم)

 (. 183، ص  2010: إدارة الموارد البشرية ، أحمد أبو شيخة

وترى هذه الطريقنة أن أي ظناهرة تمينل إلنى التركينز حنول القيمنة المتوسنطة للظناهرة ، 
 ويقل تركيزها عند الطرفين ، ويتم التقييم وفقا لهذه الطريقة على النحو التالي : 

تحديننند مسنننتويات معيننننة لنننألداء مثنننل ) ممتننناز ، جيننند جننندا ، متوسنننط ، ضنننعيف ، -أ
 ضعيف جدا (.

 الواجب وضعهم عند كل مستوى.تحديد نسبة العاملين -ب
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 مثال :

 من األفراد ذوي قدرات ومستويات أداء عالية ممتازة. % 10

 من األفراد ذوي قدرات ومستويات أداء جيدة جدا. % 20

 من األفراد ذوي قدرات ومستويات أداء متوسطة.  % 40

 من األفراد ذوي قدرات ومستويات أداء ضعيفة. % 20

() محمننند بنننن دلنننيم 124مننن األفنننراد ذوي قننندرات ومسنننتويات أداء ضننعيفة جننندا) % 10
 (. 167، ص  2008: إدارة الموارد البشرية ، القحطاني

وتهننندف هنننذه الطريقنننة إلنننى النننتخلص منننن المحابننناة والتحينننز الشخصننني ، والمينننل إلنننى 
 إعطاء تقديرات عالية أو منخفضنة للمرؤوسنين ، لنذلك تلنزم بعنض المنظمنات الرؤسناء
المباشننرين توزيننع تقننديراتهم علننى األفننراد العنناملين ، بمننا يتماشننى مننع التوزيننع التكننراري 
الطبيعني ، ويقتضنني هننذا التوزيننع بننأن يكننون التفنناوت فنني القنندرات بننين أفننراد المجموعننة 

() محمننند سنننعيد 125، )  % 20،   % 15،   % 10بالنسنننب المئوينننة التالينننة : 
 (.295، ص 2003، سلطان: إدارة الموارد البشرية

وعلننى الننرغم مننن أن هننذه الطريقننة عننند تطبيقهننا تحقننق عنندة مزايننا ، أهمهننا أنهننا تضننع 
أسسا محددة لعملية التقييم بندال منن اعتمادهنا علنى التعمنيم ، إال أنهنا تعناني منن نقناط 
ضعف أبرزها أنه في حالة المجموعات الصغيرة ال يمكن تقسيم العاملين على النسنب 

هننذه المشننكلة باالعتمنناد علننى هننذه النسننب بشننكل تقريبنني ، وأنهننا  السننابقة ، ويمكننن حننل
موضنننننننننوعة االسترشننننننننناد وإلجبنننننننننار المنننننننننديرين علنننننننننى توزينننننننننع العننننننننناملين علنننننننننى عننننننننندة 

، د البشنرية فني المؤسسنات التعليمينة: إدارة الموار عد عامر أبو شنديس()126تقديرات)
 (.103، ص  2011
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 :الطرق الحديثة :  ثانيا

توجنند كننذلك العدينند مننن المقنناييس والطننرق الحديثننة فنني تقيننيم أداء المننوارد البشننرية فنني 
 التنظيمات ، وهي كما يلي :

 :طريقة اإلدارة باألهداف -أ

دارة باألهننداف نظننام حركنني ، يعمننل علننى دمننج أهننداف المنظمننة أن اإل"  همبررليننرى " 
يم األداء ، التننني يشنننترف وأهنننداف المنننديرين ، وتعتبنننر اإلدارة باألهنننداف منننن طرائنننق تقيننن

 فيها الرئيس والمرؤوسين ، بدءا بتحديد األهداف وانتهاء بتقييم مدى تحقيقها ".

ويسنننتخدم هنننذا األسنننلوب بشنننكل كبينننر ، منننن قبنننل اإلدارينننين واالختصاصنننيين ، وهنننناف 
مسميات عديدة لهذا النمط من تقييم األداء ، ومنها : اإلدارة  بالنتنائج ، إدارة األداء ، 

رة النتننائج ، تخطننيط العمننل أو بننرامج المراجعننة ، وهننذه الطريقننة تعتمنند علننى إشننراف إدا
 العاملين في وضع وتحديد األهداف.

وهنذه الطريقننة تتطلنب مننن المنديرين تحدينند مجموعنة مننن األهنداف ، قابلننة للقيناس لكننل 
موظننننف عامننننل ، ومراجعننننة منننندى تقدمننننه نحننننو تحقيقهننننا ، كمننننا يشننننير هننننذا المصننننطلح 

ل للتقيننيم علننى مسننتوى المنظمننة ، حيننث يضننع أهنندافا شنناملة لهننا ، وهننو لبرنننامج شننام
،  2003، اري دسنننلر: إدارة المنننوارد البشنننرية()جننن127نظنننام أو برننننامج تقييمننني أيضنننا)

 (.335ص

كما وتعتمد طريقة اإلدارة باألهنداف ، علنى مجموعنة منن الخطنوات األساسنية ، والتني 
 يمكن إيجازها في النقاط التالية :

يقوم الرئيس بوضع وتحديد مجموعة واضحة ودقيقة من األهداف ، حينث غالبنا منا  -
 يشارف األفراد العاملون في تحديدها وصياغتها.
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 تحديد اآلليات والطرق المناسبة لتنفيذ األعمال ، وتطبيق األهداف المرسومة. -

رامج إعطننننناء الحرينننننة الكاملنننننة لألفنننننراد العننننناملين ، عنننننند انجننننناز هنننننذه الخطنننننط والبننننن -
 الموضوعة والمرسومة.

 تحديد النتائج المتوقعة بوضع أهداف أداء قصيرة األجل.-

 متابعة مدى اإلنجاز المتحقق لألهداف دوريا )مراجعة األداء بقياس النتائج (. -

 تقديم التغذية العكسية. -

وبعنننندها تعقنننند لقنننناءات دوريننننة ، لمراجعننننة األداء مننننع األفننننراد العنننناملين فنننني المنظمننننة ، 
 اقشة سير العمل نحو تحقيق النتائج المأمولة والمرغوبة.لمن

ومننن الضننروري أن يراجننع رئننيس الننرئيس أداء األفننراد العنناملين وتقيننيم الننرئيس المباشننر 
له ، من أجل زيادة الموضنوعية ، وإعطناء النرئيس األعلنى صنورة متكاملنة عنن قندرات 

 مرؤوسيه المباشرين وغير المباشرين.

ة باألهنننداف بأنهنننا تركنننز علنننى األداء السنننابق واألداء المسنننتقبلي ، وتتميننز طريقنننة اإلدار 
وهننندفها هنننو تحسنننين األداء وتنمينننة قننندرات الفنننرد العامنننل ، وتحقنننق مسنننتوى عنننال منننن 
الرضننا الننوظيفي ، حيننث يتركننز دور المشننرف فنني المسنناعدة والنصننح واإلرشنناد ، أمننا 

، وبهننذا يعننرف نتيجننة  دور المرؤوسننين فيتمثننل فنني المشنناركة فنني التقيننيم بهنندف الننتعلم
التقييم مسبقا ، ومن مزاياها كذلك أنها تساهم وبدرجة عالية في تطوير وتنمية النرئيس 
والمرؤوس في  ن واحد ، كما تساهم في تنمية وتطوير العالقنة القائمنة بينهمنا ، حينث 
يكننننون التماسننننك بينهمننننا قويننننا ، وذلننننك بسننننبب المناقشننننات المسننننتمرة والدائمننننة ، وتبننننادل 

 وجهات النظر واألفكار واآلراء فيما بينهما. مختلف
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ولكن بالرغم من هذه المزاينا التني تتمينز بهنا طريقنة اإلدارة باألهنداف ، إال أنهنا تعناني 
من بعض المشاكل من بينها مثال : أنها تقيس أداء العامل في وظيفته الحالينة فقنط ، 

ائف أخنرى مسنتقبال بمعنى أنها تعجز عن إعطاء مؤشر أو مؤشرات ، لنجاحه في وظ
، كمننا أنهننا تتطلننب قنندرا كبيننرا مننن التفكيننر وحريننة التصننرف وإبننداء الننرأي ، وقنند يكننون 
عننندم المقننندرة علنننى التعبينننر عنننن األهنننداف بشنننكل كمننني سنننببا مباشنننرا فننني فشنننلها فنننني 
التطبينننق ، وأن هنننذه الطريقنننة تفتنننرض أن النننرئيس أو المشنننرف يفهنننم واجباتنننه وسنننلطاته 

التي تحيط بتلك السلطات والواجبات ، كما أن هنذه الطريقنة  جيدا ، كما يعرف الحدود
يصعب تطبيقها فني األنشنطة المتداخلنة ، السنيما عنندما يصنعب فصنل األداء الفنردي 

ل حرحنننوش صنننالح ، مؤيننند عننناد()128عنننن أداء المجموعنننة لتحديننند درجنننة المسننناهمة)
، ص ص ) قالمنننوارد البشنننرية مننندخل إسنننتراتيجي، المرجنننع السننناب : إدارةسنننعيد السنننالم

118  ،119.) 

 :طريقة الوقائع الحرجة  -ب

وتعتبننر هننذه الطريقننة مننن الوسننائل الحديثننة فنني تقيننيم أداء المننوارد البشننرية ، وهنني مننن 
الطرائنننق الجيننندة إذا تنننم اسنننتخدامها بطريقنننة صنننحيحة ، حينننث يقنننوم النننرئيس ) المقنننيم ( 
بتنندوين األحننداث التنني تحنندث أثننناء أداء العنناملين لألعمننال المسننندة إلننيهم ، وتسننجيل 

غير المرضني النذي يصندر مننهم ، وهنذه السنجالت سلوف العاملين المرضي والسلوف 
تساعد اإلدارة على تقييم األداء وفقا للوقائع ، وذلك بكل دقة وموضنوعية ، بعيندا عنن 
التحينننز والحكنننم الشخصننني ، كمنننا تسننناعد وبفضنننل المعلومنننات التفصنننيلية الدقيقنننة عنننن 

لعناملين مستوى أداء العاملين ، على تحسين مستوى اإلشنراف علنى أدائهنم ، وتعطني ل
 فكرة واضحة عن مستوى وطبيعة أدائهم  للمهام الواجب عليهم القيام بها. 

 ويلزم لنجاح هذه الطريقة عدة شروط منها : 
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على المندير أن يكنون مسنتوعبا لطبيعنة عمنل كنل فنرد منن مرؤوسنيه ، ومنا يتضنمنه -أ
 من أحداث هامة ونقاط حرجة.

لمهمنننة منننع مرؤوسنننيه ، واالسنننتماع وأن ينننناقل هنننذه الحننناالت واألحنننداث الحرجنننة وا-ب
 إلى وجهة نظرهم فيها.

أن يسننننجل المنننندير تصننننرف الفننننرد حننننال وقوعننننه وحدوثننننه ومناقشننننته معننننه ، لتحدينننند -ج
الجوانب اإليجابية والسلبية فيه ، لكي يتمكن من تحقينق الفائندة المطلوبنة منن عملينات 

 التسجيل والمناقشة.

د العننناملين قننند ينننؤدي إلنننى إفنننراغ هنننذه تنننأخير مناقشنننة األحنننداث والوقنننائع منننع األفنننرا-د
الطريقة من محتواها العلمني الهنادف ، والتنأخير يفسنح المجنال أمنام اسنتمرار األحنداث 

، ص  1993() صننننالح سننننعيد عننننودة : إدارة األفننننراد ، 129السننننلبية وتكننننرار حنننندوثها)
391.) 

 :طريقة اتختيار اإللزامي ) اإلجبارف ( -ج

لحديثة ، التي تهدف إلى تحقيق الموضنوعية والعدالنة تعتبر هذه الطريقة من الطرق ا 
في تقييم األداء ، حيث أننه ووفنق هنذه الطريقنة يحتنوي مقيناس األداء علنى مجموعنات 
من العبارات ، تحتوي كل منهنا  عنادة علنى عبنارتين ، األولنى تصنف الننواحي الجيندة 

 في أداء العامل ، والثانية تصف النواحي السلبية في أدائه.

 : مثال

 سريع الفهم  { من النواحي اإليجابية -

 سريع البديهة { من النواحي اإليجابية -

اتكالي ، يعتمد على اآلخرين عند إنجاز واجبات ومسؤوليات وظيفتنه {  -
 من النواحي السلبية
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ال يميل إلى التعناون منع زمالئنه إلنجناز واجبنات ومسنؤوليات وظيفتنه {  -
 من النواحي السلبية

 مثال  خر:

 تعليمات جيدة واضحة لمرؤوسيه { من النواحي اإليجابيةيعطي  -

يمكننننن االعتمنننناد عليننننه فنننني تنفيننننذ المهننننام الموكلننننة إليننننه { مننننن النننننواحي  -
 اإليجابية

 يعطي وعودا وهو يعلم أنه ال يمكنه الوفاء بها { من النواحي السلبية -

 يبدي تميزا نحو بعض مرؤوسيه { من النواحي السلبية -

 :ييم األداء  روط نجاح عملية تق -5

يتوقف نجاح عملية تقييم األداء ، على مندى قندرتها علنى تحقينق األهنداف المأمولنة ، 
التي تريد المنظمة بلوغها ، ولذلك تتطلب هذه العملية التقييمينة مجموعنة منن الشنروط 

 األساسية ، والتي سنحاول هنا ذكرها وتلخيصها :

تصنل بصنورة أو بنأخرى بكفاينة الفنرد الدقة في اختيار الصنفات أو العوامنل ، التني ت -
العامننننل ، وفاعليننننة أدائننننه ، وتسننننتبعد األسننننباب المؤديننننة إلننننى أخطنننناء التحيننننز ، بقصنننند 
الحصننول علننى معلومننات دقيقننة ، يمكننن أن تكننون مرشنندا فنني اتخنناذ القننرارات الخاصننة 

 بشؤون األفراد العاملين.

، فننني المنظمنننة لننندى  ضنننرورة التنسنننيق والتعننناون بنننين المسنننتويات اإلدارينننة المختلفنننة -
اختينننار طريقنننة التقينننيم المناسنننبة ، والعوامنننل والصنننفات المطلوبنننة ، فننني ضنننوء طبيعنننة 

 النشاط الذي تمارسه المنظمة ، وحجم األهداف المرغوب في التوصل إليها.

تحديد النماذج والتصاميم الالزمة لعملية تقينيم األداء ، بوضنوح تمكنن المشنرف منن  -
 استخدامها بسهولة.
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خبار األفراد العاملين بنتائج تقينيم األداء ومناقشنتها معهنم ، ) التغذينة العكسنية ( ، إ -
وإتاحة الفرص الممكنة كافة للتعبير عن  رائهم ووجهات نظنرهم بحرينة مطلقنة ، وذلنك 
بهنننننندف اكتشنننننناف األسننننننباب والعوامننننننل الحقيقيننننننة التنننننني أثننننننرت علننننننى كفنننننناءة األداء ، 

() سننليمان خليننل 130هبهم ومهنناراتهم المختلفننة )ومسنناعدتهم علننى تنميننة قنندراتهم ومننوا 
 (. 316، ص ارة الموارد البشرية ) األفراد (: إدالفارس و خرون 

وقنننيم وثقافنننة أن تكنننون الطريقنننة المعتمننندة فننني تقينننيم األداء مرتبطنننة بأهنننداف ورسنننالة  -
 .المنظمة

وسنهولة تطويرهنا وتعنديلها إذا  أن تتسم الطريقة المعتمة فني تقينيم األداء بالمروننة ، -
 ما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

أن تصننل الطريقننة المعتمنندة فنني تقيننيم األداء إلننى نتننائج عادلننة وموضننوعية ، وذات  -
 مصداقية.

أن تعتمد الطريقة المعتمدة فني تقينيم األداء علنى شنبكة منن االتصناالت المفتوحنة ،  -
علومنات والمعنارف ونتنائج التقينيم ، حيث تكون في كل االتجاهات ، وتسنمح بتندفق الم

 بكل سهولة وبسرعة.

 يجب أن يستند تقييم األداء على بيانات ومعلومات موضوعية وواضحة وكافية. -

اقتنننناع الجمينننع بنظنننام تقينننيم األداء النننذي وضنننعته اإلدارة ، وتأيينننده ومحاولنننة تفعيلنننه  -
 وإنجاحه في المنظمة.

هداف المحنددة لهنا منن قبنل اإلدارة ، واختينار ضرورة أن تتناسب معايير األداء واأل -
 الطريقة المناسبة لعملية التقييم.
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تعاون العاملون في المنظمنة منع نظنام تقينيم األداء ، وإشنراكهم فني وضنع وصنياغة  -
برننننامج التقينننيم ، ومراجعنننة النتنننائج ، ألن ذلنننك سنننينعكس إيجابنننا علنننى تنفينننذهم لبنننرامج 

عرون بالطمأنيننننة ، وأنهنننم أشنننخاص مهمنننين فننني شننناركوا فننني وضنننعها ، وبالتنننالي سيشننن
 المنظمة.

تدريب الرؤساء والمقيمين على كي ية إجراء عملينة التقينيم ، وكي ينة إجنراء مقنابالت  -
 التقييم ، والتواصل الجيد مع العاملين في العمل ، وفهم سلوكياتهم وتصرفاتهم.

 البد أن تتصف نماذج تقييم األداء بالوضوح والكفاءة. -

يجب أن تكون تقارير تقييم األداء لهنا صنفة العلنينة ، حينث أننه ال فائندة منن وضنع  -
تقريننر عننن كفنناءة العامننل إذا لننم يعلننم العامننل نفسننه بدرجننة التقنندير التنني وضننعتها عنننه 
اإلدارة ، فالعامل في حاجنة إلنى أن يعلنم مناذا تتوقنع مننه اإلدارة ، ثنم منا حققنه فعنال ، 

ه ، ومنا هني نقناط القنوة أو نقناط الضنعف ، حتنى يحصنل وما هنو رأي رئيسنه فني عملن
                         على تعاونه في معالجة عيوبه وأخطائه ، وتدارف النقائص واالنحرافات في أدائه. 

 :                                                                          خاتمة

ة ، تهدف إلى شرية في األساس عملية فنية متكاملالموارد الب عملية تسييرتعتبر 
كاليف دون المساس فيما يتعلق برفع اإلنتاجية ، وخفض الت تحقيق نتائج عملية 

وتأكيد في وتعظيم األرباح والعوائد  وتحسين أسلوب تقديم المنتجات  بمستوى األداء
التنافسية، وتحقيق ، وتطوير وتفعيل مزاياها المطاف المركز التنافسي للمنظمة نهاية

                                                                         خاصة تلك العاملة في نفس النشاط. لتميز على مثيالتها من المنظمات التفرد وا

وقد أكدت الدراسات واألبحاث السوسيولوجية الحديثة والمعاصرة ، أن العامل الرئيسي 
 بحد ذاته ، بل هناف عوامل أخرى  ليس االستثمار التطوير اإليجابيو لحدوث التنمية 
 ر في الموارد البشرية.                                              تتعلق باالستثما
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أن نجاحها في تحقيق أهدافها ، مرهون بما تمتلكه  لذلك فقد أدركت منظمات اليوم
وسلوكية ، وإدراف شخصي ، والتي تتمكن من قدرات ذهنية ومعرفية ، ومهارات فنية 

                  بفضلها من تنمية االبتكار واإلبداع ، وتحقيق التميز في مخرجاتها.

وعلى هذا األساس ، فإن المنظمة في العصر الحالي ، عصر التكنولوجيا 
ة والمعلومات ، مطالبة بتولي مجموعة من النشاطات والعمليات ، المتكاملة والمترابط

مع بعضها البعض ، والمخططة موضوعيا ، والقائمة على معلومات واضحة 
وصحيحة ، والهادفة إلى إيجاد قوة عمل منتجة وفعالة ومستقرة ومتفهمة ومتعاونة 
وتنافسية ، تكون متناسبة مع متطلبات العمل ، وقادرة على تطبيق قواعد وأساليب 

العمل ، بانسجام مع ما لديها من قدرات األداء المطلوب وإمكانياته ، وراغبة في أداء 
وأفكار ومهارات وخبرات ومؤهالت واستعدادات ، وقادرة على استيعاب التغيير 
اإليجابي ، وإحداث التطوير الفعال ، لضمان استمرار المنظمة وبقائها في بيئة ، 

ارة تتسم بالتغير الكبير ، والمنافسة الشديدة ، ولذلك على المنظمة أن تعمل على إد
والتي يمكن إتاحتها مستقبال ، الموارد البشرية المتاحة لديها وتنظيم وتوجيه وتسيير 

بطريقة عقالنية ورشيدة وواعية ، مستندة في ذلك إلى مجموعة من العمليات 
واالستقطاب الفعال وتقييم اإلستراتيجية الهامة ، كعمليات التعليم والتدريب والتحفيز 

ها ، الذي يساعد الموارد البشرية على تنمية قدراتها وتفعيل ، األمراألداء الموضوعي 
               لمنظمة.من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية التي وجدت من أجلها ا

يعتبر في اآلونة األخيرة ، أصال من  ق ، يبدو جليا أن المورد البشري ومما سب
ايات النهائية من وجودها ، أصول المنظمة المهمة ، التي تعتمد عليها في بلوغ الغ

لذلك فإن كفاية الموارد البشرية وفعاليتهم ، تعد عامال  جوهريا وأساسيا ، في تحقيق 
   االستخدام األمثل لالستثمارات المادية الضخمة في المنظمة.
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