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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
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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. 

 : 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  -
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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

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 اع بكفاية أداء األفراد االرتف  -ب

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

 . األداء وتنمية العمل االجتماعي كفريق

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

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

 . الموارد البشرية

فرص   وفتح  تخطيط التنظيم بما يكفل تحقيق أهداف المنظمة واألفراد وفقا لمرحلة النمو التي تمر بها  -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 

 . لفةوالخدمات الصحية واالجتماعية والثقافية المخت

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 

 : ية ساسالعوامل األ 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

ال،  فترات الكساد  تأثير  و كي   معيشة في المجتمعونجد من ناحية أخرى أن االرتفاع المستمر لمستوى  ن له 

 . من ناحية تطور مداخيل األفراد   السيما كبير على الممارسات الخاصة للموارد البشرية
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 في جوهري    دور  إن النصوص القانونية واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية لها  :العوامل القانونية  -ب

الضابطة    القوانينمجموعة من  مقيد ب  مبدأ  عتمد علىيجب أن ي  األخيرة  ، فتسيير هذهتسيير الموارد البشرية

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

 .وتقييمهم وتكوينهم واختيارهم

واالتجاهات  االجتماعية    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   لم يمرالعا  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:  وارد البشريةنشاطات إدارة الم يمكن أن تصنف

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 

 والتوظيف، وتقويم األداء والنقل، والفصل من الخدمة.

التأهيل :  وتشمل،  هم أنشطة إدارات الموارد البشرية وأكثرها كلفةأمن  وهي    نمية الموارد البشرية: ت  -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  والرواتب(:التعويض )األجور    -ج

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

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

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

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

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

وإدارة الحركة    الموظفين،  لشعور بعدم الرضا، والتأكيد على مبدأ العدالة والمساواة من قبل اإلدارة تجاها

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

 : في المنظمات سياسات تسيير الموارد البشرية -8

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

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

 يحقق أداء ناجح.

وظائف  يعرف بأنه عملية الحصول على العدد الصحيح من األفراد المؤهلين لل تخطيط القوى العاملة: -ب

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

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

 الوظائف المتاحة التي تتوقع المنظمة وجودها عبر فترة زمنية محددة.

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.
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ة واألهمية النسـبية لكل وظيفة، وتحديد أجرهــا  وتهتم هذه السياسة بتحديد القيم  تصميم هيكل األجور:  -د

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

 سليم للقيم واألهميات المختلفة للوظائف المختلفة. 

الحوافز:   -ذ أنظمة  المتذ ه  هتمت  تصميم  لألداء  عادل  مقابل  بمنح  السياسة  ز  يتحف   في  منكيالذي    ميزه 

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

تقييم الرؤساء المباشرين بغرض التعرف على الكفاءة العاملة للعاملين، ومنه التعرف على أوجه  ما يقوم ب

 القصور في هذا األداء.

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

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

 أن يزيد من المعلومات ومهارات اإلنسان لتحقيق هدف معين. 

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

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

 . وغيرها يل وصتخدمات 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 هذا إلى التعرف عل النقل،  القـوة والضعف  وعلى األخص فيما يخص  نقاط  ى 

 لدى الفرد. 

النقابات  -ل مع  مع  :العالقة  العالقة  بتنظيم  تهتم  سياسة  الع  مختلف  وهي  أي    المعتمدة  يةمالالتنظيمات 

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

 الخدمة.

 الذي نظاملجازات وفقا لياسة بتحديد ساعات العمل، والعمل، واإله السذ وتهتم ه  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

في    ةبرمجمغير فلسفة المدارس الرائدة في تطور تسيير الموارد البشرية ) ة:المحاضرة الثاني

 (االمتحان

 تحليل العمل في المنظمة  المحاضرة الثالثة:

   تعريف تحليل العمل: -1

بتحليل متكامل   يقصد  توصيف  ذلك في  الوظيفة ووضع  تكّون  التي  للمهام  المكونة  األنشطة  تحديد  العمل 

 بقدر واالحترافية  الخبرة من معتبرا قدرا تتطلب  تقنية  وظيفة لوظيفة، إذ تعتبروتحديد مواصفات شاغل ا

التزام  ما السيكومترية  العلمية بالمناهج بها القائم تتطلب  إذ أن هذه   بنتائجها، الوثوق أجل من  والضوابط 

يكلف الكثير  س  خطأ فإن أي وبالتالي البشري، المورد  تسيير وظائف باقي عليه ما ينبني أساس هي النتائج

 الالحقة. من المراحل

منهجية دراسة علمية  العمل هو  هذا   من معيّن  زمن في معيّن عمل لمنصب  فتحليل  تحديد مكونات  أجل 

 في شاغله. المشروطة ومتطلباته عالقاته ظروفه، العمل،

 :اآلتية النقاط في العمل تحليل أهمية تتمثل أهمية تحليل العمل: -2
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 استقطاب  عملية وبالتالي ،صحيحتوظيف   إعالن تحرير أجل من الالزمة البيانات  ملالع تحليل لنا يقدم    -

تجنبنا أّولية تصفية ذات  ناجحة الهائل مواجهة دقيقة،  الذي من الكم   الجهد  هدر إلى يؤدي المترشحين 

 .داع بال التوظيف مسابقات  أثناء والوقت والمال

 للوظيفة متطلبات  من المترشح ما يمتلكه أساس على العادل مالسلي  لالختيار األساس العمل تحليل لنا يقدم -

 .لها ترشح التي

 تكافؤ مبدأ تحقيق ومنه والمنصف للموظفين، المستمر للتقييم الموضوعي األساس العمل تحليل لنا يقدم  -

 .الحقوق من وغيرها االمتيازات  التكوين، الترقية، من االستفادة في الفرص 

 والتطوير الدقيقة. التكوين برامج لبناء العلمي األساس العمل تحليل لنا يقدم -

خاللها على   من العامل إذ يعرف وصاحب العمل، العامل بين للتفاهم مرجعية العمل تحليل نتائج تمثل  -

 .بالتحديد  وواجباته مهامه

 :اآلتية النقاط في العمل تحليل أهمية تتمثل  واجبات تحليل العمل: -3

بيان تفصيلي بالواجبات والخطوات، والمسؤوليات المطلوبة من القائم بأعمال    هو  وصف الوظيفة:  -3-1

هذه الوظيفة، ويتضمن هذا البيان أيضا وصفا لآلالت واألدوات المستخدمة في أداء الواجبات، وإنتاج هذه 

 الوظيفة.

الوظيفة:  -3-2 خصائص  عن  للقيام   البحث  الشخص  في  توفرها  ينبغي  التي  الخصائص  بها    ونعني 

بواجبات هذه الوظيفة ومسؤوليتها بنجاح واقتدار، ومن أهمها نجد: الخصائص الجسمية والنفسية، الخبرة 

 بالعمل، التحصيل العلمي والتدريبي...إلخ.

الوظيفة:  -3-3 التي    تقييم  المناسبة  التعويضات  أو  األجور  أجل  من  للوظيفة  النسبية  القيم  تقدير  وهو 

 يفة. سيتقاضاها من سيقوم بهذه الوظ

وهي مجموعة الوسائل التي يتم استخدامها من أجل تقدير مدى نجاح العامل خالل   معايير األداء:  -3-4

 أداء مهنته.

 تقسم عناصر تحليل العمل إلى أربعة عناصر نموذجية يمكن تحديدها كما يلي:  عناصر تحليل العمل: -4

بها األنشطة والواجبات والمهام    أنشطة الوظيفة:  -4-1 تكون على عاتق  ونقصد  التي  للوظيفة  األساسية 

يجب   العمل  مجال  في  وحدة  أصغر  أن  حيث  العمل،  عناصر  في  األساسي  المستوى  تعتبر  إذ  الوظيفة، 

تقسيمها إلى وحدات جزئية والتي قد تشتمل على مجموعة الحركات البدنية والعمليات العقلية وحتى التي  

 لها عالقة بالجانب الوجداني. 

والقدرات:  المهارات  -4-2 بالنسبة    والمعارف  األساسية  العناصر  من  والقدرة  والمعرفة  المهارة  تعتبر 

للعامل في األداء الناجح للوظيفة لما تتطلبه المنظمة من متطلبات الكفاءة في النجاح في شغلها، لذلك فإنه 

مله، ألن نجاحه في  يتوجب عليها أن تعطيه كامل اإلمكانيات ليتوفر فيه هذا العنصر من أجل النجاح في ع

 هذا المستوى يعني نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها.

يعد وصف األنشطة أساس الوظيفة وكذا تطوير الكفاءات الالزمة التي   مستويات األداء الوظيفي:  -4-3

تستطيع ممارسة تلك األنشطة من خالل تحديد مستويات األداء الوظيفي الذي يتطلب تحليل معمق للوظيفة  

أجل لشغل   من  الالزمة  الكفاءة  تحديد  يعني  تحديدها  أن  إذ  الوظيفة،  تلك  ألداء  النجاح  معايير  معرفة 

بقية  عن  يتميز  تجعله  والتي  الفرد  لدى  التي  المهارة  معرفة  خالل  من  يكون  ذلك  فإن  وعليه  المنصب، 

 زمالئه في العمل عن امتالكها.

هناك العديد من المعايير التي تحقق نجاح خصائص ومكان انجاز العمل لدى  خصائص مكان العمل: -4-4

والعالقات  التنظيمية  والثقافة  التنظيمي  كالمناخ  طبيعتها،  حسب  المعايير  هذه  تختلف  بحيث  العامل، 

 االجتماعية التي تلعب دورا هاما في تحسين خصائص مكان العمل بالنسبة للفرد.

 :التالية العمل عبر مجموعة مراحل، من أبرزها المراحل عملية تحليلتمر   مراحل تحليل العمل: -5
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وهذا من أجل   العمل، تحليل عملية تتمثل في تحديد أهداف  الهدف: األولى: مرحلة تحديد المرحلة  -5-1

 .يجدر استخدامها التي البيانات  جمع أدوات  ونوعية عليها، الحصول البيانات المراد  نوع توضيح

 خرائط عن المتوفرة المعلومات  وتقييم مراجعة تتم في هذه المرحلة  لثانية: مرحلة التقييم:ا المرحلة  -5-2

 بباقي التحليل الوظيفة موضوع موقع تحديد  إذ يمكننا هنا الوظيفة، ووصف التنظيمية العمليات والخرائط

 .والعالقات المرتبطة بها الوظائف

 أجل وظيفية من مراكز اختيار يتم في هذه المرحلة  ليل:الثالثة: مرحلة اختيار مراكز التح المرحلة  -5-3

وقتا   يستنزف الوظائف كل فتحليل متشابهة يتم اعتماد أحدها، تحليلها المراد كانت الوظائف تحليلها، فإذا

 .كل الوظائف عن الممثلة العينة اعتماد  خالل من توفيره  يمكن وجهدا لذا وماال

ال المرحلة  -5-4 جمع  مرحلة  خاللها  بيانات:الرابعة:  الوظيفية   األنشطة مختلف عن البيانات  جمع يتم 

 .الوظيفة لشغل المؤهلة العاملة اليد  وظروف العمل وخصائص 

المراجعة: المرحلة  -5-5 مرحلة  المرحلة  الخامسة:  هذه  في  القيام   البيانات  وتنقيح بمراجعة يتم 

 .عليه فينوالمشر الوظيفة شاغل مع عليها بالتعاون المتحصل والمعلومات 

 يتم هنا إعداد وصف شامل للوظيفة أو الوظائف المطلوبة. السادسة: مرحلة اإلعداد: المرحلة -5-6

 :ذكرها اآلتية األدوات  أكثر من أو واحدة خالل من العمل تحليل يتم  أدوات تحليل العمل: -6

 مكتوب  ما هو كل ىإل الرجوع للُمحلل بمكن  العمل: مؤسسة لدى والمحفوظة المكتوبة البيانات  -6-1

للمؤسسة، اللوائح المؤسسة،  تاريخ(المؤسسة   لدى  عليه االطالع ومسموح  التعليمية النشرات  التنظيمية 

 المعلومات الالزمة عن أخذ  أجل من وذلك والعامل...إلخ(، العمل بمواصفات  التقارير المتعلقة  والتدريبية،

 .زائفة بيانات  على الحصول وإال فإنه سيتم التنظيمي، سياقه ضمن العمل

 عليه المشرفين مع ولكن العامل مع فقط ليس الشخصية المقابلة اعتماد  للباحث  يمكن  المقابلة:  -6-2

 من قدر  أكبر على الحصول أجل  من وذلك أيضا، مع زمالئه مقابالت  إجراء األمر يستدعي وقد  أيضا،

 .عليها يحصل التي في البيانات  المصداقية

 أجل  التنظيمية من وأسرته للعامل يوجهها استبيانات  للمحلل استخدام يمكن  يان:استمارات االستب   -6-3

 من الكافي  في بعض األحيان ال تحوز االستبيانات على القدر أن  غير  المطلوبة، البيانات  على الحصول

أسئلة    المجيب على يصّرح فقد  مضللة، نتائج يعطينا قد  لوحدها أن اعتمادها إذ  المواقف، هذه مثل في الثقة

 مموهة.  فالنتائج تكون وبالتالي شيء، في الواقع من ليس هو بما االستبيان

األداة  العمل: مواقع  في المالحظة  -6-4 هذه  تظل والوقت، الجهد،  المهارة، من الكثير تتطلب   لكن 

 األمر يتعلق عندما العمل، وخصوصا بتحليل األمر يتعلق عندما المصداقية إلى األقرب  هي  المالحظة

علينا   يصعب  القيادية التي األعمال عكس على وقياسها، يمكن مالحظتها سلوكية ونواتج مهارية أعمالب

 بالعين المجردة. مالحظتها

 مرتفعة مرتفعة المصداقية، بالمشاركة تعتبر نتائج المالحظة  العمل: مواقع في بالمشاركة المالحظة  -6-5

 قدر أكبر ذات  بيانات  على للحصول يكون أضمن ذلك ننفسه فإ العامل دور أخذ  لمحلل العمل تسنى فإذا

 .المصداقية من

 تقييم أداء العاملين في المنظمة  المحاضرة الرابعة:

 مفهوم تقييم األداء:  -1

 مفهوم التقييم:   -1-1

 .عملية التقييم هي عبارة عن نشاط إداري يقيس بدقة مدى تحقيق األهداف والغايات المطلوبة •
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تحديد قيمة أو أهمية أو معنى شيء ما، مع األخذ في االعتبار مجموعة من   التقييم هو حكم يهدف إلى •

ينطبق التقييم على مختلف المجاالت كالتعليم والصناعة والصحة وعلم النفس وإدارة األعمال  المعايير، و

 واالقتصاد والمالية والتكنولوجيا وغيرها. 

 مفهوم تقييم األداء:   -1-2

 كفاءة مدى على الخروج بحكم  من أجل منه، المطلوب  باألداء مقارنة لللعام  الفعلي األداء هو قياس •

 مهامه.  تأدية في العامل

هو عملية إدارية يتم من خاللها تحديد كفاءة العاملين ومدى إسهامهم في إنجاز األعمال المناطة بهم،  •

 ه أثناء عملهم. وكذلك الحكم على سلوك العاملين وتصرفاتهم داخل المنظمة ومدى التقدم الذي يحرزون

يمكن تقييم العديد من األنشطة مثل: األداء الوظيفي للفرد، قيمة السلعة في السوق، تطوير المشاريع،  •

 الحالة الصحية للموظف، وجودة المنتج، الوضع االقتصادي للمؤسسة. 

ال • المساهمات  ضعف  ونقاط  قوة  نقاط  عن  تعبر  التي  الرسمية  أو  النظامية  الصفة  هو  األداء  تي  تقييم 

مدى   وقياس  معينة  فترة  خالل  الفرد  إنتاجية  قياس  أي  بإنجازها  كلفوا  التي  للوظائف  األفراد  يعطيها 

 مساهمته في تحقيق أهداف الوحدة اإلدارية. 

 أهداف تقييم األداء:  -2

 قياس جودة أداء الموظفين وتقييم مهاراتهم، ومقارنتها مع ما تتطلبه الوظيفة من مهارات.  •

 تاجية. رفع الكفاءة اإلن  •

 رفع مستوى األداء من خالل رفع كفاءة الموظفين.  •

 معرفة معوقات العمل. •

 تحديد نقاط القوة في أداء العمال والتعرف على أوجه الضعف في األداء. •

 الكشف عن العمال القادرين على شغل الوظائف القيادية.  •

 تي: تمر عملية تقييم األداء بخطوات أساسية هي كاألخطوات تقييم األداء:  -3

بعض   األداء:  معايير تحديد  -3-1 هناك  أن  إذ  الفعال،  لألداء  والمناسبة  المالئمة  المعايير  تحديد  يجب 

و الثبات...إلخ،  القبول،  كالتميز،  المحدد  المعيار  في  توفرها  الواجب  من   انطالقا تحديدها يتم الخصائص 

 العمل. تحليل نواتج

يجب توضيح المعايير لألفراد العاملين لمعرفة ما يجب أن    :المعتمدة بمعايير التقييم العاملين إبالغ  -3-2

منهم،   المتوقع  وما  أنهيعملوه  على يتعرف أن العامل  حق من  إذ  عند  التي المعايير مسبقا  اعتمادها  يتم 

 .تقييمه

إذ   األداء: قياس  -3-3 الفعلي  المعلومات حول األداء  الخطوة بجمع   اختبارات  خالل من تتم  تتعلق هذه 

 صادقة وثابتة.  سومقايي

بالمعايير:   األداء مقارنة  -3-4 األداء الفعلي  بين  االنحرافات  لمعرفة  ضرورية  الخطوة  هذه  تعتبر 

 من أصل ثالثة:  نتيجة على نحصل وهناالمعياري واألداء الفعلي، 

 .إجراءات تصحيحية ألداء العامل من بد  ال المعايير: هنا من أقل الفعلي للعامل يكون األداء -

 .للتدخل داع للمعايير: ال يوجد  مساو للعامل الفعلي ألداءا -

 العامل. تجاه من إجراءات تحفيزية بد  ال المعايير: هنا يفوق للعامل الفعلي األداء -

التقييم مناقشة  -3-5 المهمة    العامل: مع نتائج  األمور  لتوضيح  التقييم  نتائج  الجوانب  كافة  مناقشة  وهو 

 .اءلعامل السيما الجوانب السلبية في األد التي قد ال يدركها الفرد ا
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األداء:    -3-6 لتحسين  التصحيحية  اإلجراءات ضمن اإلجراءات  هذه  وتدخل  دقة،  أكثر  تكون  أن  يجب 

 أداء العامل.  لتحسين قتراحات تقويم وتعديل األداء، إذ تعتبر بمثابة ا

 من أبرز الطرق التي تساعد في تقييم األداء: طرق تقييم األداء:  -4

بالتقييم:  -4-1 الخاصة  المعايير  قائمة  تصميمها    طريقة  لسهولة  وذلك  شيوعا  الطرق  أكثر  من  تعتبر 

وبساطة استخدامها، حيث تعتمد على تحديد المعايير الخاصة بالتقييم وتحديد مدى توافق هذه المعايير مع  

افق المعيار مع األداء  أداء العامل، ويتم ذلك من خالل مقياس يحتوي على مستويات مختلفة تظهر مدى تو

 باألرقام، حيث يتم جمع أرقام كل معيار إلظهار ناتج مستوى أداء الفرد. 

البسيط:  -4-2 الترتيب  على  االعتماد  يقوم    طريقة  حيث  تطبيقها،  في  وسهلة  بسيطة  الطريقة  هذه  تعتبر 

د  األسوأ،  إلى  أي من األحسن  تنازليا  المرؤوسين  ترتيب  بالعمل على  المباشر  االعتماد على  الرئيس  ون 

 المعايير وإنما يتم على أساس األداء الكلي للعمال. 

تتناسب هذه الطريقة فقط مع المنظمات التي تحتوي على عدد بسيط    طريقة المقارنة بين األفراد:  -4-3

 من الموارد البشرية، حيث تتم بناء على المقارنة بين أداء الموظفين.

باألهداف:  -4-4 اإلدارة  ا   طريقة  بها  يتم  خرج  التي  النتائج  ماهية  على  فقط  الطريقة  هذه  في  العتماد 

المنظمة   ونتائج  أهداف  تحديد  خالل  من  وذلك  صفاتهم  أو  سلوكهم  طبيعة  إلى  االلتفات  دون  العاملون 

المطلوب تحقيقها من قبل العاملين والتي بناء عليها يمكن قياس وتقييم أداء الفرد، حيث يجتمع الرئيس مع  

 تحديد األهداف والمدة الزمنية الالزمة إلنجاز األهداف خاللها.المرؤوسين ل

تقييم حيث   السمات: طريقة  -4-5 الطريقة  هذه  في  السمات  مجموعة أساس على العامل أداء يتم  من 

الطريقة إلى اللجوء ويتم  مالحظتها، للمدير يمكن والتي  المطلوبة بدون   تكون  حين  هذه  الكمية  القياسات 

 جدوى. 

كان هذا  إذا وما بمستوى إنتاجه داخل المنظمة، العامل أداء مستوى قياس يتم  اإلنتاج: معايير ةطريق  -4-6

 ال. أم تنتظره المنظمة منه  الذي المستوى المطلوب  اإلنتاج في

وتسجيل    الحرجة: األحداث طريقة  -4-7 الفعلي  لعمله  أدائه  أثناء  العامل  سلوكيات  مالحظة  على  تعتمد 

لقائم بعملية التقييم )المشرف( في سجل خاص لكل موظف، وقد يتضمن السجل تقسيم المالحظات من قبل ا

وتحمل  التعليمات  وأتباع  األداء  في  والدقة  الزمالء  مع  التعاون  مثل  السلوك  في  معينة  كفئات  معين 

المسئولية، وعند حلول فترة التقويم الدورية في المنظمة يقوم المشرف بمراجعة سجل الموظف السلوكي 

 من ثم إصدار حكمه على أداء العامل من خالل هذه السلوكيات التي تم مالحظتها مسبقا. و

 (في االمتحان ةبرمج مغير  توظيف )ال المحاضرة الخامسة:

 تسيير المسار المهني للموظف  المحاضرة السادسة:

 مفهوم المسار المهني )الوظيفي(:  -1

الذي المسلك  ال هو  المتتابعة  الوظائف  مجموعة  أو تييوضح  الفرد  فيها  عمره  يتدرج  خالل  إليها  ينتقل 

التنظيمي المؤسسة، في الوظيفي الهيكل  قاعدة  التنظيمية من  المستويات  إما عموديا عبر  حتى قمته   وذلك 

 أو أفقيا فتسمى بالنقل الوظيفي.  وتسمى هذه الحركة بالترقية،

 أهمية المسار المهني:  -2

دف األفراد من خالل عملها إلى تحقيق الدخل الكافي للمعيشة، ته  تحقيق أهداف الفرد والمنظمة:  -2-1

الوظيفي   المسار  السوق، وتخطيط  تحقيق اإلنتاجية والربح لضمان مكانتها في  إلى  المنظمات فتسعى  أما 

 بما يحققه من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يساعد على تحقيق الهدفين معًا.
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إن عدم االهتمام بتدريب العاملين، ونقلهم، أو حتى االستغناء عنهم، يعني    ة:التقليل من تقادم العمال  -2-2

ووجود  الوظيفي(،  )الخمول  للعمل  دافعيتهم  وتقل  مهاراتهم  تتقادم  حتى  أماكنهم  في  العاملين  بعض  بقاء 

مهارات   تنشيط  يعني  واالستغناء(  والتدريب  النقل  خالل  )من  الوظيفي  المسار  وتنمية  تخطيط  أنشطة 

 املين، وتجديدها، واإلبقاء على ما يمكن االستفادة منها من مهارات وقدرات لتفادي تقادمها، ومن خاللالع

 والتنافس النشاط جو هو  المنظمة يسود  ما الوظيفية فإن المسارات  مخططات  توفرها التي الوظيفية الحركة

 .باستمرار والتجديد 

العمالة:  -2-3 تكلفة  بأن  تقليل  المنظمة  اهتمام  ففي  هو  لعمالها،  الوظيفي  المسار  وتنمية  تخطيط  شطة 

المنظمات الناجحة يمكن أن يكون اإلنفاق على تخطيط وتنمية المسار الوظيفي مرتفعًا بالمقابل فإن إنتاجية  

إذ  األمر  ينفق على  ما  يوجد  فإنه ال  الفاشلة  المنظمات  في  أما  اإلنفاق،  هذا  بكثير  تفوق  واألرباح  العمالة 

 عمالة )كاألجور والحوافز( العائد والربح، وتحقق بذلك خسائر فادحة.تفوق تكلفة ال

المنظمة:  -2-4 سمعة  المنظمة  تحسين  على  لكي تهتم أن  يجب  جيدة دائما تحظى بعمالها   في بسمعة 

 على األقدر فيها، وبالتالي تكون للعمل أفضل الكفاءات  لها يجلب  ما وهذا عموما، المجتمع السوق وفي

المستدامة الميزة تحقيق فإنهم    .التنافسية  الوظيفي  بمستقبلهم  تعتني  منظمتهم  أن  العاملون  أدرك  فإذا 

ما  هذا  فيها  يتواجدون  قد  التي  واألماكن  المجتمعات  كافة  في  المنظمة  عن  للترويج  جيدة  أداة  سيكونون 

 يؤدي إلى تحسين صورة المنظمة والتعبير عنها كمجال جذاب للعمل. 

تستطيع أي منظمة تود تخطيط المسار الوظيفي لموظفيها ووظائفها أن الوظيفي:  وسائل إدارة المسار    -3

 تستخدم مجموعة من الوسائل، ومن أّهم وسائل المسار الوظيفي ما يلي: 

الجديدة،   التأهيل:  -3-1 الوظيفة  إلى  تقديمه  مسؤولية  المنظمة  على  يكون  الجديد،  الموظف  اختيار  بعد 

و تأهيله عمليًا  يحتوي على  وذلك من خالل  برنامج منظم ورسمي  ذلك من خالل  اجتماعيا ونفسيًا، ويتم 

يلعب دوًرا مهًما في تكيف الموظف الجديد مع وظيفته الجديدة، وحتى ال يخدع أو   ملف كامل، فالتأهيل 

 يصدم في عمله الجديد، وحتى يتأهل لكيفية التعامل مع المواقف الجديدة.

بنقله مؤقتًا من وظيفة  ويعنى هذا تعريض الم  التدوير:  -3-2 وظف الجديد لخبرات وظيفية متعددة وذلك 

العملي   العمل  وبيئة  وأنشطتهم  اآلخرين  الموظفين  على  يتعرف  أن  على  ذلك  ويساعد  أخرى،  إلى 

واالجتماعي، ويساعد ذلك مستقبال في أداء العمل مع الجهات المختلفة، فالقاعدة هنا هي توفير معلومات 

 عن كل شيء له عالقة باألداء الجيد لوظائفهم. كاملة لكل الموظفين 

تحديات:  -3-3 ذات  والحرية    مهام  والمسؤولية  السلطة  من  قدر  ذات  وظيفة  الموظف  منح  بذلك  ويقصد 

ببداية ونهاية محددة، وذات اتصاالت واضحة، والمهم أن نضمن بداية قوية للموظف الجديد حتى ولو أدى 

 بها تحدي لقدراته. ذلك إلى إعطائه مهام صعبة نسبيًا و 

في   النقل:  -3-4 االحتياج  وسد  الوظائف  بباقي  وتعريفهم  العاملين  تطوير  هو  للنقل  األساسي  الغرض 

تتم   أن  يجب  وال  العاملين،  من  واسع  قطاع  لدى  المتنوعة  الخبرة  من  عال  مقدار  وتوفير  معينة  وظائف 

أس قاعدة  على  تعتمد  أن  يجب  وإنما  عشوائية،  بطريقة  النقل  الفرد عملية  بين  التدقيق  إمكانية  هي  اسية 

والوظيفة، كما يجب أن يواكب حركة النقل شرح كامل للعاملين بما يحدث وأسبابه وتأهيل الموظفين لهذه 

 العملية.
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)التنزيل(:  -3-5 األسفل  إلى  تنظيم    النقل  هيكل  في  المتاحة  بالمناصب  التقيد  النقل ضرورة  هذا  تفرض 

بترقية العاملين الحاليين ويصبح المسار مسدودًا أمامهم، ولفتح هذا المسار   المنظمة، حيث ال يسمح أحيانا

يتم تشجيع العاملين إلى قبول عملية النقل إلى أسفل في منصب في قسم، أو إدارة أخرى، على أساس أن 

هذا لصالح   الطويل يصبح  المدى  أعلى، وعلى  إلى  مفتوح  األدنى وطريقها  الوظيفة  أمام  متاحة  الفرصة 

ستحقق  ال ألنها  المنظمة  لصالح  يكون  ذلك  أن  كما  وأقوى،  وأوضح  أسرع  تكون  ترقياته سوف  ألن  فرد 

 التوافق بين الفرد والوظيفة وألنها ستلتزم بشكل الهيكل التنظيمي الحالي المناسب لها.

هًما لكل  تلعب الترقية كوسيلة لتخطيط وتنمية المسار الوظيفي دوًرا م  النقل إلى األعلى )الترقية(:  -3-6

التوافق بين الفرد  من الفرد والمنظمة، فالفرد يحقق رغبته في ترقيته وتحقق المنظمة رغبتها في تحقيق

والوظيفة، وتحصل على أداء ورضا عال، والمهم أن يتم النقل لألعلى على أساس تحقيق التوافق، وعلى  

 أساس تأهيل وتدريب هؤالء الموظفين للترقية. 

تتم هذه الترقية من خالل حصول الفرد على مزايا الوظيفة األعلى من أجر ودرجة  ة:الترقية المؤقت -3-7

مالية ودرجة وظيفية )المسمى الوظيفي( وعالوات وخدمات وشكل المكتب وتجهيزاته، ويتم أحيانًا إجراء 

بوظيف للقيام  االنتداب  طريق  عن  أو  له  نائب  أو  للمدير  مساعد  تعيين  خالل  من  المؤقتة،  أعلى الترقية  ة 

 شاغرة )ويطلق على الشخص: منتدب على وظيفة كذا، أو قائم بوظيفة كذا(.

الوظيفي:  -3-8 )السلم(  المسار  خالل   خرائط  من  وذلك  الوظيفة  حركة  في  التسلسل  تحدد  خرائط  هي 

ن  التنقالت والترقيات وقد تتم باستخدام خرائط التنظيم، وقد تبدأ من وظيفة معينة، وتنتهي عدة نهايات، وم

لعائلة وظيفية   الخرائط  العديد من  هناك  لكل وظيفة، وتصبح  الخرائط  العديد من  هناك  يكون  أن  المتوقع 

 واحدة )كعائلة الوظائف المالية مثال(. 

في بعض الحاالت يعتبر الموظفون الكبار، باعتبارهم يشغلون الوظائف العليا، عقبة   التقاعد المبكر: -3-9

المنظمة، وترقي  تقدم  أمام    في سبيل  الطريق  لفتح  المبكر يصبح حاًل  )المعاش(  التقاعد  فتشجيع  وبالتالي 

 المرؤوسين. 

إذا اضطرت المنظمة إلى االستغناء عن بعض    المساعدة في البحث عن وظائف خارج المنظمة:  -3-10

منظمات العاملين فقد ترى أنه لمواجهة مسئولياتها االجتماعية ولمساعدة هؤالء العاملين فإنها تبحث في ال

المماثلة عن وظائف خالية يستطيع العاملون شغلها حااًل أو بعد بعض التدريب، وعلى مدير إدارة الموارد  

 البشرية أن يستغل شبكة عالقاته مع الشركات األخرى.

يتفق المختصون على وجود أربع مراحل يمر بها الفرد في حياتـه الوظيفية  مراحل المسار الوظيفي:    -4

 :هي

تبدأ هذه المرحلة بعد تعيين األفراد في المؤسسة مباشرة، حيث يحاولون تحديد   االستكشـاف:  لةمرح  -4-1

نوعيات الوظائف التي تتوافق مع اهتماماتهم ورغبـاتهم وطموحـاتهم وبالتالي فإنهم يضعون في االعتبار  

مرحلة   في  والعامل  وغيرها،  العمل  تفضيالت  الذاتية،  القيم  الشخصية،  ما  اهتماماتهم  غالبا  االستكشـاف 

 ال يتعرض لنوع من عدم االستقرار وعادة ما يتساءل عما إذا كان قـد اختار الوظيفة المناسبة أم ال، لذلك

 .فيها والترقي لإلبداع يتفرغوا أن أجل من بوظائفهم االقتناع من قدر على تحقيق األفراد  مساعدة من بد 
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المر  التأسيس:  مرحلة  -4-2 الفرد في هذه  الذي سيكمل من خالله مشوار  يوضع  بداية مساره  حلة على 

حياته الوظيفية في المؤسسـة، لذا يحتاج الفرد لمن يقف إلى جانبه ويوجهه ومن أجل ذلـك فهو يتوقع أن  

 .يكون رئيسه المباشر في موقف الصديق والمستشار الذي يوجهه في هذه المرحلة

ه الحالة رصيدا معتبرا من الخبـرة والمعرفة واإللمام  يمتلك الفرد في هذ   الوظيفي:  الحفاظ  مرحلة  -4-3

الوظيفي، لذا فهو يهتم في هذه المرحلة بتطوير مهاراتـه ومعلوماتـه الوظيفية، كما يمكن استخدامه مستقبال  

أمام ثالث مسارات متميزة   المرحلة مخير  الفرد في هذه  نجـد  ذلك  الجدد، وبالرغم من  للعاملين  كمدرب 

 : وهي ومنفصلة تماما

 .التقدم في المسار الوظيفي إلى أعلى عن طريق الترقيات  -

 االستمرار في المسار الوظيفي بنفس المستوى الذي أنهى به مرحلة التأسـيس. -

 الركود وفي هذه المرحلة يبدأ الفرد نهاية مساره الوظيفي مبكـرا وينقطع عن العمل نهائيا. -

المسار الوظيفي للفرد، خاصة بالنسبة للذين عاشوا    هي أصعب مراحل  الوظيفي:  االنفصال  مرحلة  -4-4

مسارا وظيفيا حافال بالنجاحات، فبعد زمن من االنجازات المستمرة واألداء المتميز يحين الوقت للتقاعد، 

وبالرغـم من ذلك فإنه بالنسبة لبعض العاملين فان هذه المرحلة قد ال تعني عدم العمل نهائيا، بل قـد يقرر 

و إذا  العمل  الفرد  من خالل  أو  الساعات  من  محدود  لعدد  المؤسسة  مع  العمل  في  يستمر  أن  الفرصة  جد 

االستشاري، كذلك فانه بغض النظر عن السن فقـد يقـرر بعـض العاملين االلتحاق بوظائف أخرى ليست  

 .مماثلة لنوعيات الوظائف السابق

 الوظيفي:  المسار إدارة أساليب -5
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