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 األولالسداسي:  --------------األولى ماستر اإلدارة والتسيير الرياضي المستوى: 

 2021/2022: نة الجامعيةالس --------------- ر الموارد البشريةيسيتمحاضرات مقياس:  

 

 تسيير الموارد البشرية ماهية المحاضرة األولى:
 مفهوم تسيير الموارد البشرية:  -1

 ية: تعريف الموارد البشر -أ

والوسيلة   تعتبر المستويات  كل  في  التنمية  حوله  تدور  الذي  األساسي  المحور  البشرية  الموارد 

أهدافها تحقق  التي  تستطيع  ف،  المحركة  ولكي  المنظمة،  إلى  بالنسبة  واستثمارا  موردا  البشرية  الموارد 

أنه يتطلب تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم    استخدام واستغالل وتنمية هذا االستثمار فعليها تسييره، بمعنى 

دراسة السياسات   ، من جهة أخرى تمثل الموارد البشريةمثلما يتطلب ذلك استخدام العوامل المادية لإلنتاج

القوى   تنظيم  على  والعمل  المستويات  جميع  في  األفراد  ومعاملة  والتدريب  والتعيين  باالختيار  المتعلقة 

ا  عدالة  في  ثقتها  وزيادة  المؤسسة،  في  إلى  العاملة  بالمؤسسة  للوصول  بينها  تعاونية  روح  وخلق  إلدارة 

 أعلى طاقاتها اإلنتاجية. 

البشرية   المنظمات، فالموارد  البشري في  بالعنصر  المرتبطة  بكل األمور  المتخصصة  هي اإلدارة 

من البحث عن مصادر القوى البشرية واختيارها، تصنيفها وتدريبها، وتهيئة المناخ اإلنساني المالئم الذي  

دراسة اختيار العاملين    ، فالموارد البشرية تعنيمن شأنه أن يدفع إلى بذل أقصى طاقاتهم داخل المنظمات 

وتقييم   العاملين  هؤالء  وتحفز  مهاراتهم  وتنمي  طاقاتهم  وتوجه  جهودهم  وتسيير  المناسبة  الكفاءات  ذوي 

ئهم وبذلك تساهم في تحقيق  أعمالهم وتبحث مشاكلهم وتقوي عالقات التعاون بينهم وبين زمالئهم ورؤسا

 الهدف الكلي للمنظمة من حيث زيادة اإلنتاجية وبلوغ النمط المطلوب لألعمال واألفراد. 

 : المقصود بالموارد -ب

 الموارد البشرية: المستخدمين الذين يعملون في المنظمة.  •

 الموارد المادية: هي كل ما يوجد في المنظمة من مباني، أجهزة، آالت...إلخ. •

 رد المالية: هي كل األموال التي تستخدم في تسيير األعمال الجارية واالستثمارات.الموا •

 تعاريف مختصرة للموارد البشرية:  -ج

 تتعدد التعاريف من حيث الصياغة ولكنها تتفق من حيث المضمون: 

 هي سلسلة من القرارات حول العالقات الوظيفية المؤثرة في فعالية المنظمة وفعالية الموظفين.  •

أهداف   • تحقيق  إطار  في  عليهم  والمحافظة  وتطويرهم،  األفراد  باستقطاب  الخاصة  العملية  هي 

 المنظمة وتحقيق أهداف العاملين. 

 هي إشراك إدارة الموارد البشرية في التخطيط االستراتيجي الشامل للمنظمة.  •

ط • أقصى  تقديم  على  الموظفين  يساعد  بشكل  العمل  مجال  في  الوظيفي  المناخ  تهيئة  اقاتهم،  هي 

 ويستغل مهاراتهم وقدراتهم. 

التناغم   • يحقق  بشكل  البشرية  الموارد  إدارة  ونشاطات  وسياسات  أهداف  وإعداد  تصميم  هي 

 والتناسق فيما بينهم ومع بقية أهداف ونشاطات القطاعات اإلدارية األخرى في المنظمة.

 تعريف تسيير الموارد البشرية:  -د

البشري الموارد  اتسيير  إدارة  أو  البشرية  ة  هي    ، Human Resource Managementلموارد 

وتحليل الوظائف،   تعتمد إدارة الموارد على تخطيطإذ  فين في بيئة العمل،  عملية تهدف إلى تطوير الموظ

  عرف أيضا تو   ز لهم، والتواصل مع كافة األفراد في المنشأة،واختيار الموظفين المناسبين، وتوفير الحواف

البشري الموارد  بأنتسيير  ثمهة  الجدد، ومن  الموظفين  اختيار  إلى  يهدف  الذي  النشاط  أجل    ا  تدريبهم، من 

 توظيفهم. 

ات األخرى إلدارة الموارد البشرية هي اإلدارة الخاصة في موظفين المنشأة، وتنطوي  من التعريف 

 . شاركة وتدريب وتحفيز كافة الموظفينأيضا على دعم م

ذي يقوم بشؤون االستخدام األمثل للموارد البشرية على جميع  فتسيير الموارد البشرية هو التسيير ال

وأفراد  مسيرين  وجود  يتطلب  منظمة  أي  فبقاء  األخيرة،  هذه  أهداف  تحقيق  قصد  بالمنظمة  المستويات 

 متمكنين يقومون بتنسيق جهودهم وتوجيهها لتحقيق غاية عليا مشتركة. 
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 : خطوات تزويد المنظمة بالموارد البشرية  -2

الم الوظائف  يتبع  لتعبئة  البشرية  بالموارد  المنظمة  تزويد  أجل  من  متتالية  خطوات  أربع  سيرون 

 فيما يلي:  هذه الخطوات تتمثل  و ،الشاغرة

 .هو عملية اكتشاف مرشحين محتملين للوظائف الشاغرة الحالية أو المتوقعة في المنظمة االستقطاب: -أ

الخطوات   االختيار:  -ب من  سلسلة  من  تتكون  عملية  بتع  هو  لتنتهي  منطقيا  ترتيبا  أفضل  ي المرتبة  ين 

 في المنظمة. المرشحين للمناصب الشاغرة

 . هو عملية تعلم سلسلة من السلوك المبرمج والمحدد مسبقا التكوين: -ج

 .في المنظمة تهقياس أداء الفرد لوظيف  فيتقييم األداء يتمثل   تقييم األداء: -د

 : ة أهمية تسيير الموارد البشري -3

ت سيير الموارد البشرية في كافة أنواع المنظمات من أهم المؤثرات على بيئة العمل، وتلخص يعد 

 لنقاط اآلتية: في اة أهمية الموارد البشري 

ة بها من  المنشآت تتميز بأنها تمتلك ثقافة خاص  ة فيأي أن الموارد البشري  المساهمة في رصد الثقافة:  -أ

 المهم أن تنتشر بين كافة الموظفين. 

المواهب:  -ب بالم  إدارة  تطبيقها  يتم  التي  البشرية  الموارد  في  الخاصة  العمليات  من  مع  هي  شاركة 

وغيرها من  ة على تعزيز تطور اإلدارة، وأداء الموظفين،  ، إذ تحرص الموارد البشرياإلدارات األخرى

جب على الموارد أنه من الوا  فين، كماالجوانب المرتبطة في إدارة المواهب الخاصة في المديرين والموظ

 الة وجديدة ِضمن المنشأة. البشرية تقديم أفكار فع

ن خالل الحرص على توظيف أكثر  ة مهي الدور الرئيسي للموارد البشري  المسؤوليّة عن التوظيف:  -ج

،  ديري التوظيفلموظفين، كما أنها ال تنفذ هذه المهمة وحدها، بل تعتمد أيضا على دعم ممكن من اعدد م

 ة. ة على التخطيط والمقابالت الشخصية ومعتمد التوظيف في المنشأة منهجي إذ تعد عملية

الرواتب:   -د تهتم  التوصية على  البشرية لخطة إستراتيجية شاملة،  الموارد  طبيعة    في دراسة  هي وضع 

 حديد الرواتب داخل المنشأة.من أجل توجيه المديرين لت   ة في السوقالرواتب الخاص

عليهم، كما    حافظي برامج تهدف إلى جذب أفضل الموظفين وته   التوظيف:  تنفيذ برامج استحقاقات   -ر

 تابعة الخيارات المتنوعة قبل التوصية بها. تحرص الموارد البشرية على توفير رقابة للتكاليف، وم 

، إذ تحرص على متابعة قضايا  ةتعتبر من المهام الخاصة في الموارد البشري فين:حماية قضايا الموظ -س

حرص على تطوير العالقات بينهم مما يؤدي إلى تحقيق إنتاجية  ضمن بيئة العمل، من خالل الفين  الموظ

 .رتفعة ومساهمة فعالةم

 : وظائف تسيير الموارد البشرية -4

 : يلي  ماتتمثل أهم وظائف تسيير الموارد البشرية في

باألفراد  - الخاصة  الخدمات  وتسيير  العمل  ظروف  على  ال  الرقابة  السجالت  بهم وإعداد  مرتبطة 

 . وتتبع حياتهم الوظيفية

 .اإلشراف على موازنة األجور والحوافز والمكافآت والعالوات  -

لعمل على حل مشاكل األفراد في كافة مجاالت العمل، وتقرير وتنفيذ لسياسة التسيير في مجال  ا -

 .شؤون األفراد 

 . اعتماد عقود العمل واألوامر اإلدارية في حدود اللوائح المعمول بها -

البشري ا - العنصر  بتسيير  يتعلق  فيما  األخرى  العمل  قطاعات  في  المنظمات  كافة  مع  لتنسيق 

 .بما يكفل تكوين قوة عمل راضية ومنتجة  ورعايته اجتماعيا وصحيا ومهنيا

التعيين وتكوين    وكل ما يتعلق بعمليات االختيار  تطبيق إجراءات اإلعالن عن الوظائف الشاغرة -

 . األفراد 

 . ودراستها والرد عليها حات األفراد ارقتاتلقي شكاوى و -

و  - عمليات حضور  وتنظيم  بالترقيات  المتعلقة  القرارات  وتنظيم    األفراد   خروجتنفيذ  إعداد  وعلى 

 . النماذج والسجالت المرتبطة باستخدام األفراد وتقدير كفاءاتهم
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استخدامه - ولوائح  البشرية  الموارد  تسيير  سياسات  بتحليل  الخاصة  بالدراسات  والخاصة  القيام  ا 

اكتشاف وسائل  و  تنسيق التنظيم وتحديد تفصيالت الهيكل التنظيمي  ببحوث األفراد بما يساعد على

 .وتحقيق أهدافها في مجال األرباح أفضل لرفع القدرة اإلنتاجية للمنظمة

 : أهداف تسيير الموارد البشرية  -5

 : تتمثل أهم أهداف تسيير الموارد البشرية فيما يلي 

ويتطلب   لى حاجات ورغبات األفراد والعمل على إشباعها بما يولد لديهم الحافز على اإلنتاجالتعرف ع  -أ

 : ذلك ما يلي

 . معرفة احتياجات األفراد ورغباتهم قبل التخطيط إلدخال التغيرات في المنظمة -

 .مشاركة األفراد للمنظمة في تحمل المسؤولية ومواجهة مشكالت العمل الحقيقية وحلها -

 .جتماعية للمنظمةاال تهمكاإللزام المعنوي اتجاههم ومسؤولي االرتفاع بكفاية أداء األفراد  -ب

بما يساعد على تحقيق التناسق في    تنمية الفهم والمهارة األساسية في العالقات اإلنسانية لدى المسيرين  -ج

 . األداء وتنمية العمل االجتماعي كفريق

ن القوى العاملة وتطبيق سياسات تسيير الموارد البشرية من اختيار  تقدير وتدبير احتياجات المنظمة م  -د

وتقييم كفاءة األفراد حتى يتحقق االستخدام األمثل    ووضع نظم الحوافز  وتعيين وتكوين وأجور ومرتبات 

 . الموارد البشرية

وفتح فرص   هاتخطيط التنظيم بما يكفل تحقيق أهداف المنظمة واألفراد وفقا لمرحلة النمو التي تمر ب  -ر

 .الترقية أمام األفراد 

 .والتأثير اإليجابي في سلوك األفراد  تنمية مهارات المنظمة في مجال المحافظة على العنصر البشري -س

صلة  -م وتنمية  العامة  العالقات  الترفيهية   ممارسة  البرامج  خالل  من  والمنظمة  األفراد  بين  الترابط 

 . ة المختلفةوالخدمات الصحية واالجتماعية والثقافي

المشاركة في وضع وتطبيق سياسات تسيير الموارد البشرية وما يرتبط بها من نظم ولوائح وإجراءات   -و

 .عمل

 : العوامل المؤثرة على تسيير الموارد البشرية  -6

من العديد  ال  هناك  البشرية  ةرمتأثالعوامل  الموارد  تسيير  عوامل  هناك  ولكن  ،على  تعتبر    أربعة 

 : ساسية األ العوامل بمثابة

ألن    إن حالة االقتصاد الوطني والظروف المحيطة به تؤثر على الموارد البشرية   :العوامل االقتصادية  -أ

  خالل  وتقلصها نشطة الخاصة بتسيير الموارد البشرية في فترات الرواجالمنظمات تتجه إلى التوسع في األ

تأثير  و كي   ستوى المعيشة في المجتمعونجد من ناحية أخرى أن االرتفاع المستمر لم،  فترات الكساد  ن له 

 . من ناحية تطور مداخيل األفراد   السيما كبير على الممارسات الخاصة للموارد البشرية

 في جوهري    دور  إن النصوص القانونية واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية لها  :العوامل القانونية  -ب

الضابطة    القوانينمجموعة من  مقيد ب  مبدأ  جب أن يعتمد علىي  األخيرة  ، فتسيير هذهتسيير الموارد البشرية

وكل السياسات المتعلقة باستقطاب األفراد ومقابلتهم  ،  والحد األقصى لساعات العمل  كالحد األدنى لألجور

 .وتقييمهم وتكوينهم واختيارهم

واالتجاهات  تماعية  االج  هت إن المجتمع قد تعرض لتطور كبير فيما يتعلق بتركيب  :العوامل االجتماعية  -ج

فيه السائد  المجتمع  والقيم  داخل  األمور  من مجريات  رئيسية غيرت  بأحداث  فقد  وكذلك  وعليه  تعرض ، 

معيشته أسلوب  في  لتغيرات جوهرية  العشرين  القرن  توسيع    المجتمع خالل  فيما يخص  تفكيره  وأسلوب 

 .فكرة دور الحكومة بتسيير شؤون أفرادها

التكنولوجية  -د إلى حدوث تكنولوجي   بتغيرات   العالم يمر  إن  :العوامل  أدى  دائمة هذا ما  تقدم وتغيرات   ة 

جذرية للموارد البشرية كنتيجة لتغير حاجات ومتطلبات المنظمة والتوسيع المستمر في التكنولوجيا وزيادة 

 . االعتماد على الحسابات الكترونية

 نشاطات إدارة الموارد البشرية:  -7

 إلى ما يلي:  ارة الموارد البشريةنشاطات إد  يمكن أن تصنف
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البشرية:  -أ الموارد  تخطيط    تخطيط  الوظائف،  توصيف  مثل:  متنوعة  برامج  النشاط  هذا  ويدخل ضمن 

للعمل،  الالزمة  األعداد  وتقدير  البشرية،  االختيار    االحتياجات  عمليات  المطلوبة،  المهارات  مستوى 

 ة.والتوظيف، وتقويم األداء والنقل، والفصل من الخدم

التأهيل :  وتشمل،  هم أنشطة إدارات الموارد البشرية وأكثرها كلفةأمن  وهي    تنمية الموارد البشرية:   -ب

التدريب،  والتدريب، الرفيعة،  وإعادة  اإلدارية  للمستويات  اإلداري  التطوير  التطوير    وعمليات  وكذلك 

 التنظيمي وتقديم خدمات األمن والسالمة والصحة للموظفين. 

ور  لتحديد األج  البعض   يدخل ضمنه تقييم الوظائف ومقارنتها ببعضها  األجور والرواتب(:التعويض )  -ج

 خارج المنظمة. طرق تقويم األجور والرواتب، مقارنة األجور باألجور السائدة ،المناسبة

لفة وكذلك الخدمات المخت  كاالهتمام بالمنافع المالية المباشرة وغير المباشرة،  صيانة الموارد البشرية:   -د

 . واالهتمام برفع معنويات األفراد ورضائهم الوظيفي من صحية وتعليمية واجتماعية،

توفير فرص التوافق واالنسجام بين المنظمة والموظفين لضمان فرص التقدم    وه  عالقات الموظفين:  -ر

التقدم، هذا  مسار  وتخطيط  لألفراد  و   الوظيفي  والموظفين،  اإلدارة  بين  االحتكاك  مصادر  تقليل  وتقليل 

وإدارة الحركة    الموظفين،  الشعور بعدم الرضا، والتأكيد على مبدأ العدالة والمساواة من قبل اإلدارة تجاه

 التقاعد. االستقاالت، االستغناء عن الخدمة، التنقالت الوظيفية،وكذا  الوظيفية

 : في المنظمات سياسات تسيير الموارد البشرية -8

فهو يحدد المهام التي   ،وتسجيل المعلومات المرتبطة بطبيعة وظيفة معينةهو عملية تحديد    :تحليل العمل -أ

الوظيفة لكي   الفرد شاغل  المطلوبة من  القدرات والمسؤوليات  المعرفة،  المهارات،  الوظيفة،  تتكون منها 

 .يحقق أداء ناجح

هلين للوظائف  يعرف بأنه عملية الحصول على العدد الصحيح من األفراد المؤ :تخطيط القوى العاملة -ب

مقابلة   أو  توافق  نظام  هو  البشرية  الموارد  تخطيط  فان  أخرى  وبطريقة  المناسب،  الوقت  وفي  المناسبـة 

فعال الموجودين  األفراد  داخليا  األفراد  ال  ،عرض  هؤالء  مع  ذ وخارجيا  عنهم  البحث  أو  تعيينهم  سيتم  ين 

 .حددةالوظائف المتاحة التي تتوقع المنظمة وجودها عبر فترة زمنية م

والتعيين  -ج خالل    :االختيار  من  وتصنيفهم  العمل،  سوق  في  العاملين  عن  بالبحث  السياسة  هذه  وتهتم 

الفرد  لوضع  وذلك ضمانا  األساليب،  من  وغيرها  الشخصية  والمقابالت  واالختيارات  التوظيف،  طلبات 

 .المناسب في المكان المناسب 

د القيمة واألهمية النسـبية لكل وظيفة، وتحديد أجرهــا  وتهتم هذه السياسة بتحدي  :تصميم هيكل األجور  -د

ه السياسة بإدارة سليمة لنظام األجور حتى يتم ضمان مقابل  ذ كما تهتم ه  ،وتحديد درجات أجرية للوظائف

 . سليم للقيم واألهميات المختلفة للوظائف المختلفة

الحوافز  -ذ أنظمة  لألد ذ ه  هتمت  : تصميم  عادل  مقابل  بمنح  السياسة  المتميزه  ز  يتحف   في  منكيالذي    اء 

و الجماعية،  والحوافز  الفردية،  الحوافز  فتظهر  الجماعي،  وأدائهم  الفردي،  أدائهم  على  حوافز الالعاملين 

 .على أساس أداء المنظمة ككل

تهتم كل المنظمات تقريبا بتقييم أداء موظيفها، ويتم ذلك من خالل أساليب معينــة وغالبا    :تقييم األداء -ر

بتقييم الرؤساء المباشرين بغرض التعرف على الكفاءة العاملة للعاملين، ومنه التعرف على أوجه    ميقو  ما

 .القصور في هذا األداء

يعرف التدريب بأنه الجهود اإلدارية، أو التنظيمية التي تهدف إلى تحسين قدرة اإلنسان على    :التدريب  -ز

مة التي يعمل فيها، ويعرف أيضا بأنه إجراء منظم من شأنه  أداء عمل معين، أو القيام بدور محدد في المنظ

 . أن يزيد من المعلومات ومهارات اإلنسان لتحقيق هدف معين

العاملين  -ط المزايا وخدمات  أنظمة  المعاشـات   :تصميم  مثل  مزايـا معينة  عامليها  بمنح  المنظمات  تهتم 

تهتم   كما  والبطالة،  والعجزة  بالمرضى  الخاصة  شكل  والتأمينـات  في  للعاملين  خدمات  بتقديم  المنظمات 

 . وغيرها ل يوصتخدمات مالية، اجتماعية، وقد تمتد إلى السكن وال

ه السياسة بالتخطيط للتحركات الوظيفية المختلفة للعاملين بالمنظمة،  ذ تهتم ه  :تخطيط المسار الوظيفي   -ك

الترقية، والتدريب ويحتاج ه النقل،  القـوة والضعف  ا إلى الذ وعلى األخص فيما يخص  نقاط  تعرف على 

 . لدى الفرد 
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النقابات  -ل مع  مع  :العالقة  العالقة  بتنظيم  تهتم  سياسة  الع  مختلف  وهي  أي    المعتمدة  يةالمالتنظيمات 

لموضوعات   ،النقابات  الموظف  والتطرق  في  ك   تخص  والفصل  والتأديب  العمالية،  والنزاعات  الشكاوي 

 .الخدمة

 الذي نظاملجازات وفقا لإلاه السياسة بتحديد ساعات العمل، والعمل، وذ هوتهتم   :ساعات وجداول العمل -م

 .يناسب طبيعة المنظمة، ووضع نظام يكفل كفاءة العمل

العاملين  -ن ه  :أمن وسالمة  الحفاظ على حماية  ذ وتهتم  بإجراءات  السياسة  وأمنوه  العاملين،  ، هم سالمة 

 .والصحة واالتجاهات النفسية السليمة لهم

 

 



 1 

 األولالسداسي:  --------------األولى ماستر اإلدارة والتسيير الرياضي المستوى: 

 2021/2022السنة الجامعية:  ---------------تسيير الموارد البشرية محاضرات مقياس:  

 

 تسيير الموارد البشريةمدارس الرائدة في تطور الفلسفة  :ثانيةة المحاضرال
ا العنصر  إلى  النظرة  اختالف  مر  مع  على  اإلدارية  والمدارس  النظريات  تطور  باختالف  لبشري 

ما   هذا  البشري،  بالعنصر  االهتمام  في  الموازي  التطور  من  االختالف  هذا  يمنع  لم  إذ  الزمنية،  العقود 

التسلسل   حسب  المجال  بهذا  اهتم  التي  المدارس  مختلف  إلى  التطرق  خالل  من  إليه  التطرق  سنحاول 

 الزمني: 

 قبل حركة اإلدارة العلمية: ما   فترة رواد -1

القرن السابع عشر والثامن عشر بظهور الكثير من الكتابات    ما بينتميزت تلك الفترة والتي تمتد  

نبهت   بشكل لالتي  العمل  فترة  خالل  البشري  والعنصر  عام  بشكل  البشري  بالعنصر  االهتمام  ضرورة 

)   فقد ركز  خاص. أوان  جديد   ىعل  (1825روبرت  نظرة  تبني  لقرية  ضرورة  بنائه  للمجتمع من خالل  ة 

حيث كان الصالح العام للعاملين هدفه األساسي في إجراء    ،العمل العصرية في مصنعه للقطن في اسكتلندا

المصنع، داخل  والموظفين    Charles Babbageوكان    تغيير  التصنيع  لتنظيم  للتطرق  السباقين  من 

  Babbageهرت تلك المبادئ واضحة في تركيز حيث ظ  ،اقتصادية اآللة والتصنيعإذ عمل على  (  1832)

، والذي تأكيده المنفعة المتبادلة بين العاملين وأرباب العمل  ىعالوة عل  ،مبادئ التصنيع كتقسيم العمل  ىعل

يرى أ   كان  أعلعلى  وأرباح  للعاملين  أفضل  بأجور  ينعكس  اإلنتاجية  وتحسين  الجيد  العمل  ألرباب    ىن 

علي   كتابة  في  أكد  وكما  وزيادة  العمل  األرباح  في  والمشاركة  العمل  بحوافز  المتمثلة  الدافعية  أساليب 

 العمل والمنظمة. ةوحد   ىمستو ىمشاركة العاملين في وضع خطط اإلنتاج عل

التصنيع والكتابات الرائدة االقتصادية واإلدارية المشار لها باتجاه    نحوالتغيرات البيئية التي دفعت  ف

تزامنت    ، إذ ور أنشطة وظيفية متخصصة كإدارة الموارد البشرية خاصةتطور الفكر اإلداري عامة وظه

 أهمها:  نذكرهذه التطورات مع تطورات خاصة بميدان العمل 

 التفضيل للعمل. ىزيادة مستو  -

 المعيشة. ىالتغير في مستو -

 وجه الخصوص. ىالثقافي العام وللعاملين عل ىتحسن المستو  -

 . ساعات يوميًا( 10إلى  17)من  تقليص وقت العمل ىزيادة الطلب عل -

 الكفاءة واإلنتاجية.  فيما يخص زيادة وعي العاملين  -

 مستويات مهارية مختلفة. من خالل خلقالتغير في تركيبة الموارد البشرية  -

 إدراك المنظمات للحاجات البشرية للعاملين.  -

 التوجه الكبير باتجاه الكفاءة واإلنتاجية.  -

إل ولقد   التغيرات  بدأت بوظائف    انتشار  ىقادت هذه  التي  بإدارة األفراد  بداياتها  أفكار جديدة كانت 

الفكر اإلداري بشكل عام  تتطورتوسع و لتمحددة   المدارس اإلدارية   ،مع تطور  اتضحت هذه األفكار في 

 . ومداخلها التطبيقية

 حركة اإلدارة العلمية:  -2

لقرن العشرين وبشكل تزامن مع  مطلع ا ىفراد كعلم له أصوله ومبادئه وأسسه إلرجع نشأة إدارة األت

عندما ناد    ،بعد ظهور حركة اإلدارة العلمية  التطورات التي حدثت في علم إدارة األعمال والفكر اإلداري

: االختيار  وهماأساسين    ىن زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته ال يتمان إال علأب   F.Taylorفريدريك تايلور

للعاملين يتناسب   ،السليم  الذي  قدراتهم ومهاراتهم عل  والتوزيع  فرد  أ األعمال من    ىمع  يؤدي كل  أن  جل 

مكنة إنتاجية  عل  ،أقصى  نظريته  تايلور  صاغ  العاملين  ىوقد  وجهود  اإلدارة  مهام  بين  الفصل  ، أساس 

وبينما يقتصر دور    ،لفلسفة حركة اإلدارة العملية والتخطيط والتنظيم والمتابعة  فوظيفة اإلدارة تعدل وفقا

وقد اهتمت حركة اإلدارة العلمية بتحديد   ،تنفيذ ما يكلفوا به من مهام وأعمال من قبل اإلدارة  ىالعاملين عل

قد   متايلور وزمالئه إن افتراضاته لوقد تبين    ،أفضل الطرق واألساليب المتخصصة باستخدام الفرد لجهده

من   -حاب األعمالممثلة ألص-وجود نوع من التناقض بين مصالح األفراد من جهة اإلدارة    ىعل  أظهرت 

زيادة كمية    ى اإلدارة تسعى إلوفالعامل يطالب بأجور مرتفعة دون أن يحاول زيادة مجهوده    ،جهة أخرى



 2 

( فقد أوصى تايلور باستخدام  الموجود لتناقض  اومحاولة في معالجة هذه المسألة )  ،اإلنتاج وتخفيض تكلفته

 ى المفهوم ابتكر نظام األجر التفاضلي وعل   ومن منطلق هذا  ،مقاييس الحركة والزمن لدى تحديد األجور

القطعة معدال    ،أساس  يتقاضى  العامل  أن  القياسية    ىعل أأي  أو  المعيارية  للمعدالت  تحقيقه  بعد  لألجر 

 . لإلنتاج

تعليمات  تطبيقات  نتيجة  والحوافز  العائد  خالل  من  العاملين  وتحفيز  اإلنتاجية  زيادة  من  وبالرغم 

العلمية اإلدارة  إلفقد    ،حركة  الوقت  وبنفس  ذلك  وتذمر  ىأدى  هذا  و  ،العاملين  من طرف  سخط  قد ظهر 

واضحا عليها  السخط  العمالية  الحركات  اعتراض  العلمية   ،في  اإلدارة  رواد  قبل  من  االهتمام  زاد  مما 

اإلدارة  بين  والرضا  والتفاهم  الود  من  أفضل  جو  خلق  تضمن  أخرى  وسائل  بإيجاد  العمل  وصاحب 

وقتئ  ،والعاملين نظم  وتم  وتطوير  الوظائف  وتوصيف  العمل  وتحليل  واإلجهاد  التعب  بدراسات  القيام  ذ 

واألجور نشاطها   ،الحوافز  ينحصر  خاصة  إدارة  إيجاد  بضرورة  البعض  أوصى  فقد  المثال  سبيل  فعلى 

ورعاية    مأساس االهتمام بتدريبهم وتنمية مواهبه   ىبمهام تنظيم وتطوير العالقات بين اإلدارة والعاملين عل 

إل محاولة  في  الخدمات  من  وغيرها  االجتماعية  الخدمات  وتقديم  الحياتية  السخط    ى شئونهم  درجة  تقليل 

غير   والتنافس  العمل  ظروف  وقسوة  األجور  وانخفاض  الطويلة  العمل  ساعات  من  العاملين  واستياء 

بينهم إل  ،الشريف  اإلدارية  العملية  تقسيم  بأهمية  تنادي  وأراء  أفكار  تظهر  بدأت  تهتم    ىوهكذا  أنشطة 

 ،النتائج المحققة ألهداف المنظمة  ىباعتبار أن كال الجانبين ضروري في الوصول إل  ،بالجوانب اإلنسانية

فحركة اإلدارة العلمية ركزت في دائرة   ،إن تطور إدارة األفراد في ذلك الحين كان بطيئا  ،ومما ال شك فيه

ض من األساليب الحديثة كقياس معدالت األداء والوقت زيادة اإلنتاجية باستخدام بع  ىاهتماماتها األولى عل

أي  ،والحركة للفرد  والثقافية  النفسية واالجتماعية  الجوانب  تعر  لم  انطالقا  بينما  أن    اهتمام  تصورها  من 

الفرد أداء  لسلوك  المحددة  الوحيدة  المادية هي  إل  ،الحاجات  العلمية  اإلدارة  الفرد    ىبعبارة أخرى نظرت 

 .اكبر إنتاجية لقاء عوائد مادية ىويمكن الحصول منه عل ،اإلنتاج المادية كعنصر من عناصر

العلمية ينصب عل اهتمام اإلدارة في عهد حركة اإلدارة  الفسيولوجي  ىكان  فهي    باإلنسان  الجانب 

ستمراريته ولم تنظر إليه  اقدرته من حيث الطاقة وسرعة األداء و  ىتركزت عل  إذ تهتم به كطاقة إنتاجية  

دوافع نفسية واجتماعية وذاتية تكمن وراء خلق سلوكه وتصرفاته وليس العائد له شعور معين وله    كآدمي

 المادي هو الدافع الوحيد لسلوكه. 

 العالقات اإلنسانية:حركة  -3

تلغي اإلنسانية    لم  العالقات  إدارة  ل  األساسية  مبادئالمبادئ حركة  العلمية في مجال  اإلدارة  حركة 

جانب مهم في حياة الفرد العامل يتمثل بعالقته بزمالء العمل والجماعات داخل    ىبهت إلاألفراد وإنما انت

خالل  المواءمة مابين الفرد والعمل من    ىالمنظمة، ففي الوقت الذي ركزت فيه حركة اإلدارة العلمية عل

سابقا إليها  المشار  اإلنسانية  فإن  الوظائف  العالقات  تركيزها  حركة  ما  ىعل  كان  الفرد )بين  المواءمة 

المواءمات التي ركزت   ىداخل المنظمة إضافة إل  ( الجماعة والجماعة)و  (الجماعة والمنظمة)و  (والجماعة

 عليها حركة اإلدارة  العلمية.

وعن طريق الربط بين أفكار ومبادئ الحركتين يمكن االستنتاج بأن حركة اإلدارة العلمية ركزت 

في حين ركزت حركة العالقات  ،  قيادة والسلطة ونطاق اإلشرافالمبادئ الموحدة في تنظيم وسلسة ال  ىعل

االعتبار    عينالتنظيم غير الرسمي ومعايير وضغوطات الجماعة وبرامج المشاركة واألخذ ب  ىاإلنسانية عل

 yو   X ظهور نظرية  ىانعكس التركيز في توجهات المدرستين إلوعليه فقد  الخاصية المعقدة لإلنسان،  

تجارب اإلدارية اليابانية التي  المن خالل دراسة    Zالحركتين وتوجهت بظهور نظرية   التي اعتمدت مبادئ

 .أساس المزج مابين مبادئ تمثل بأجور عادلة ليوم عمل عادل ىقامت عل

الفرد للعمل يتمثل    ىاالفتراض بأن الدافع األساسي لد   ىهذا المبدأ بالفلسفة القائمة عل  تايلور برر  لقد  

الطبيعة الفردية    ىعل  تصادية، وفي هذا التوجه يتضح بأن حركة اإلدارة العلمية ركزت ه للنتائج االقرفعب

 للمورد البشري في الوقت الذي أغفلت الدوافع االجتماعية والنفسية للعمل.

إدارة األفراد بدال من إدارة   ىمن خالل دراسة مبادئ اإلدارة العلمية بأنها ركزت عل  هالحظ وما ن

وفي البشرية  األولالموارد  المبادئ  وضعت  العمل   ىها  أساليب  بتصميم  متمثلة  العاملين  األفراد  إلدارة 

نة والتخصـص في العمل االمكى  ووضع معايير العمل العلمية واالختيار والتدريب والحوافز والتركيز عل 
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المنظمة قرارات  في صناعة  والتنفيذ  التخطيط  بين  عل،  والفصل  تقوم  األفراد  إدارة  ز  ىففلسفة  يادة  مبدأ 

 .دارة العملاإلتوجيه والاإلنتاجية من خالل استخدام األساليب العلمية في 

األول المالمح  العلمية وضعت  اإلدارة  حركة  أن  من  إال    ىوبالرغم  األفراد  وبتركيزها  أ إلدارة  نها 

إل  ىعل قادت  العمل  الرضا  ىمعيارية  وانخفاض  التذمر  حاالت  بسبب    الوظيفي  زيادة  وذلك  العمل  عن 

 .الطابع الفردي في التعامل مع الفرد العامل ىيز علالترك

بمباد  الشديد  بالتقيد  انعكست  التي  للمشاكل  واستناداونتيجة  العلمية  اإلدارة  حركة  نتائج    ىإل  ئ 

األمريكية  المتحدة  الواليات  في  األمريكية  االهتمام عليترك   تحول  دراسات مصانع هاثورن  ضرورة    ىز 

ال الرضا عن  إلزيادة  السبيل  اإلنتاجية  ىعمل كونه  إذ زيادة  إل  ،  التوجه  هذا  العالقات   ىقاد  ظهور حركة 

والتي تمت خالل الثالثينيات واألربعينيات من القرن العشرين    Elton Mayoاإلنسانية التي قاد أفكارها  

إل  برجرز  روثل  وبتأثير دراسات الهاوثرون بقيادة ألتون مايو و اإلنسانية بدال  العالقات    ىتحول االهتمام 

البلدان الصناعية في إدارة العنصر البشري  سابقامن العالقات المادية التي سادت   فقد أظهرت تلك    ،في 

إنتاجية    ىوأن ما يؤثر عل  قبل أن تكون كيانا ماديا  ن المنشأة أو المنظمة هي تنظيم اجتماعيأالدراسات  

مشاعر وأحاسيس وعواطف الفرد وغيره    إنما أيضاالفرد ليس العائد المادي وبقية العوامل المادية فقط و

األفراد  ونماذج    ،من  واإلشراف  القيادة  وأنماط  بينهم  تسود  التي  االجتماعية  العالقات  بفضل  وذلك 

اإلدارة قبل  من  المتبعة  بلورة  ،االتصاالت  في  وزمالئه  مايو"   " تجارب  ساهمت  فقد    مجموعة   وبذلك 

اإلدارة ا  مفاهيم  إدارة  دور  تعزيز  خاصةوفي  بصفة  إل  ،ألفراد  الوصول  المنظمة  أرادت  أهدافها    ىفإذا 

ممكن فعليها أن تولي العاملين لديها أهمية خاصة في التعامل معهم   حالأفضل    ى وتحقيق إستراتيجيتها عل

والخطط   البرامج  مناقشة  في  اإلمكان  قد  ومشاركتهم  اإلدارة  وبين  بينهم  االتصال  خطوط  وتقوية  كبشر 

تنشأ    افقد أولت مدرسة العالقات اإلنسانية اهتمام  هوعلي،  واألهداف للتنظيمات غير الرسمية التي  خاصا 

بين األفراد أثناء العمل وترسيخ جذورها خارج العمل ليصبح تأثيرها في تحريك سلوكهم في العمل أقوى  

 من تأثير التنظيم الرسمي وما ينطوي عليه من أنظمة وقواعد وبرامج وسلطات وظيفية. 

المورد البشري   ى ن المصطلح الذي يشير إلأ م من التطور النظري في المبادئ اإلدارية إال  وبالرغ

يسمفي  ظل   ما  من    ىحدود  الستينات  مطلع  وحتى  محدد  غير  ووظيفي  تنظيمي  وبوضع  األفراد  بإدارة 

 بمدرسة الموارد البشرية.  مّهد بظهور ما يسمىوالذي  الماضي القرن

تي توصل إليها رواد حركة العالقات اإلنسانية والنجاحات التي حققتها  وبالرغم من أهمية النتائج ال 

إال أنها لم تحقق هدفها األساسي بزيادة   ،في تحسين ظروف العمل واألجور ومناصرة النقابات العملية لها

أ  ويرجع السبب في خط  ،اإلنتاجية وزيادة الرضا عن العمل وزيادة والء العاملين للمنظمة التي يعملون بها

  ئه،سلوك الفرد في أدا  ىفي التأثير عل  -وإن لم تكن الوحيدة-افتراضها القائل بأولوية الدوافع االجتماعية  

باهتمام   اإلنسانية  العالقات  حركة  في  االجتماعية  والعالقات  الجماعة  تأثرت  علأحيث  حساب   ىكبر 

وبالتالي كل من له حاجات وخصائص االهتمام بالفرد ذاته والدوافع النفسية والذاتية المحددة لنمط سلوكه  

األفراد ك من  غير    ،غيره  المنظمات  أهداف  تحقيق  أن  مطلقة  بصورة  الجزم  يمكن  ال  أخرى  ناحية  ومن 

إل ال بالوصول  كفيل  الرسمية   ىرسمية  المنظمة  أهمية    ،أهداف  اإلنسانية  العالقات  أغفلت حركة  فقد  كذلك 

ال العمل  وقواعد  والمعايير  واإلجراءات  تالسياسات  في  المنظمةوجيدة  أهداف  نحو  العاملين  سلوك   ، جيه 

لهذه األسباب وغيرها أثر في التقليل من أهمية مدخل العالقات اإلنسانية بعدما أصبحت غير كافية وحدها  

 لزيادة اإلنتاجية وتحقيق مستويات عالية من الرضا. 

إل  عليهو اإلشارة  من  ال  ىالبد  مدرسة  أسأن  بحق  كانت  اإلنسانية  العلوم   اساعالقات  دراسة  في 

وقد استخدم مدخل العلوم السلوكية بفاعلية كبيرة في الخمسينيات    ،في إدارة األفراد   مدخال جديداالسلوكية و

تأخذ هذه المدرسة بسلوك الفرد والجماعة وتفاعالت هذا السلوك في محيط اإلدارة   إذ   ،من القرن العشرين

 . أفضل النتائج ىال إلوا إثارة دوافع حاجاتهم وص ودور القيادة في خلق العالقات التي من شانه 

 مدرسة إدارة الموارد البشرية:  -4

والثمانينيات  السبعينيات  الماضي  خالل  القرن  البشرية    من  الموارد  مدخل  استخدام  يكفل  شاع  بما 

فع والعاملين  زيادة  المنظمة  مصالح  أن  باعتبار  الوقت  ذات  في  العاملين  حاجات  وإشباع  المنظمة  الية 

  ، حساب األخرى   ىومن ثم ال يمكن تحقيق إحداها عل  ،حد كبير  ىمشتركة ومتسقة بين بعضها البعض إل

عل  البشرية  الموارد  مدخل  و  ىويركز  اقتصادية  موارد  باعتبارهم  األفراد  إدارة  عنصراأهمية  من   ليس 
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اعر وقيم ويمكن  كبشر لهم حاجات ومشى األفراد  ينظر إلوفقا لهذا الفكر    بعبارة أخرى  ،عناصر اإلنتاج

مرتفعة اقتصادية  عوائد  وتحقيق  اإلنتاجية  زيادة  إشباعها  خالل  األساس  ىوعل  ،من  مدخل   ،هذا  يهتم 

تحقيق أقصى مردود للمنظمة   ن أجلتصميم خطط وبرامج للعاملين م   ىالموارد البشرية بتحفيز اإلدارة عل

وا النمو  العاملة  القوى  ألفراد  تتيح  مناسبة  عمل  بيئة  توفير  لقدراتهم مع  األمثل  واالستخدام  لتطور 

 ي: ال التى مجموعة مبادئ تم صياغتها كتقوم أفكار هذه المدرسة علو، ومهارتهم

  لكي و،  الموارد البشرية  وبالخصوص مواردها    ىتعمل المنظمة في بيئة تعتمد عليها في الحصول عل   –1

عل  تحصل في  ىالمنظمة  الحركية  حالة  تدرك  أن  فعليها  البشرية  يمكن  مواردها  والتي  تعكس    البيئة  أن 

 البيئة.  هذه ي منأتت التي أو إيجابا في نوعية الموارد البشرية فرص وتهديدات تؤثر سلبا

المنظمة    –2 إلتلتحتاج  البيئية  البشرية خارج  ىتكيف مع حركة  الموارد  تتابع حركة   ها إدارة متخصصة 

داخل فاعليتها  الموارد بهدف زيادة  بتلك  تأه   هاوتهتم  بعد خروجها منوتعيد  ها في نشاطات  تالستفاد ها  يلها 

 ى.أخر

البيئ  –3 التغيرات  مع  التكيف  حالة  علي لتحقيق  بالمو  ىة  المتخصصة  البشريااإلدارة  تركز  ةرد    ى عل   أن 

الخارجية  والمواءمة  المنظمة  في  البشرية  للموارد  األفضل  االستخدام  تحقيق  وكيفية  الداخلية  المواءمة 

 . لبات البيئيةوكيفية االستجابة للمتط

عل  –4 البيئية  للمتطلبات  االقتصادية    ىلالستجابة  أهدافها  في  التنوع  حسابها  في  تضع  أن  اإلدارة  تلك 

 واالجتماعية والقانونية واألخالقية.

المنظمة  ل  –5 البشرية في  الوقت    أرباحو  يف لاكتلموارد  نفس  أن    ى عليتوجب  في  البشرية  الموارد  إدارة 

مابين توازن  أفضل  واألرباح    تحقق  عل التكاليف  بتركيزها  للموارد    ىوذلك  والصحيح  الكامل  االستخدام 

في  البشرية  الطاقات  كامل  تشغيل  خالل  من  البشرية  للموارد  الكامل  االستخدام  يتحقق  حيث  البشرية، 

من خالل وضع   الصحيح  االستخدام  يتحقق  بينما  كامنة،  من طاقات  تحريكه  يمكن  وما  المتاحة  المنظمة 

 وبهذين االستخدامين يتحقق االستخدام األفضل للموارد البشرية.، مناسب في المكان المناسب الشخص ال

إل  -6 البيئة  من  الفرد  حركة  إل  ىتخضع  ومنها  المنظمة  وداخل  إدارة   ىمنظمة  ومتابعة  إلشراف  البيئة 

     Human Resources.متخصصة تُعرف بإدارة الموارد البشرية

أن تعطي االهتمام الوظيفي والتنظيمي    عليها  رسة عملها بكفاءة يجب ولتمكين تلك اإلدارة من مما

 من قبل إدارة المنظمة.

من افتراضات مدرسة الموارد البشرية بأن تلك المدرسة ال تهتم بالمورد البشري كفرد   ه الحظوما ن

من مزاياها  كأحد الموارد التي يمكن أن تضيف للمنظمة ميزة جديدة تصنفه عامل داخل المنظمة فقط وإنما

المورد البشري كل ما يقع ضمن قوة العمل أو من هو قادر على العمل وخارج    ى التنافسية، فهي تنظر إل

العنصر البشري باعتباره مدخل من مداخالت العملية اإلنتاجية ومورد داعم    ىنها تنظر إل أأي    قوة العمل،

ركز الجذب داخل المنظمة ومن خالل زيادة  م  بمثابة  إدارة المورد البشري  وعليه فإن  ،ىخرللمداخالت األ

األ األنشطة  فاعلية  زيادة  في  يُساهم  أن  يمكن  العمل  في  كاألنشطة خر فاعليته  والتسويقية    ى  اإلنتاجية 

 : نذكر من أهمها نقاط أساسية مجموعة والمالية والتطويرية، وبهذا تختلف عن إدارة األفراد في  

والتخطيط  –أ الوقت  الذ منظور  الوقت  ففي  األجل :  قصير  األفراد  إلدارة  التخطيط  منظور  فيه  يكون  ي 

التخطيط في إدارة الموارد البشرية   ىالمستو  ىاالستجابة لحاجة منظميه وعل  ىويعتمد عل الحدي، يكون 

 أساس التوقعات المستقبلية ومتكامل وذو طابع استراتيجي.  ىبأفق زمني بعيد المدى وقائم عل

اإلذعان في العقد مع الفرد العامل، بينما تركز إدارة الموارد    ىألفراد عل: تركز إدارة االعقد النفسي  –ب

 د للعمل. يشد ميل الالوالء وال ىالبشرية عل 

: تتميز أنظمة الرقابة بكونها داخلية في إدارة األفراد ورسمية، بينما تكون رقابة ذاتية  أنظمة الرقابة   –ج

 في إدارة الموارد البشرية. 

أساس الثقة الضعيفة بالعاملين في إدارة   ى: يكون منفعي وجمعي وقائم علن األفرادمنظور العالقات بي  –د

 األفراد، بينما يكون تبادلي قائم على أساس االحترام والثقة المتبادلة بين اإلدارة والموارد البشرية.

المفضلة  –ر واألنظمة  بيروقراالهياكل  بكونها  األفراد  إدارة  في  واألنظمة  الهياكل  تتميز  ومركزية  :  طية 

 وميكانيكية، بينما تكون عضوية ومرنة في إدارة الموارد البشرية. 
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 ىاألدوار التخصصية والمهنية بينما تميل إدارة الموارد البشرية إل  ى: تركز إدارة األفراد علألدوارا  –س

والتكامل في األدوار،   إلىالتنوع  تنفيذ   باإلضافة  المنظمة هو دور  إدارة األفراد في  بينما  أن دور  ي فقط 

 دور إدارة الموارد البشرية. ىيغلب الطابع االستشاري عل 

النتائج الداخلية   ى: تتميز وظائف إدارة األفراد بكونها ضيقة وذات طابع اقتصادي يركز علالوظائف  –ك

ت  بينما  المتغيرات  إوظائف    ز ميتللمنظمة،  مع  )التكيف  الخارجية  والطبيعة  بالسعة  البشرية  الموارد  دارة 

 بيئية( وتتضمن األبعاد االقتصادية واالجتماعية واألخالقية. ال


