
  تسيير الموارد البشرية:   الدرس
  الدكتور مـنير نـوري: إعداد وتصميم

      
 متحصل على شهادة الليسانس فـي العلـوم         أستاذ محاضر  1969 مارس   28من مواليد   

، وعلى ماجـستير    )الجزائر(التجارية والمالية تخصص تسيير من المدرسة العليا للتجارة         
ادية فرع التسيير وعلى دكتـوراه فـي علـوم التـسيير مـن جامعـة                في العلوم االقتص  

أستاذ محاضر بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعلي           .الجزائر
  .بالشلف

  :مقدمة الدرس
أصبحت المؤسسة العصرية تحتاج أكثر فأكثر إلى الفرد الذي يقوم بالمبادرة             

قـد  لو. وتحمل المسؤوليات على درجة من الوعي والتأهيل       وأخذ القرارات والرقابة الذاتية   
اعترف األكاديميون والممارسون على حد السواء بأن كفاءة أداء المؤسسات تتوقف علـى             

ويرجع إدراك أهمية العنصر البشري إلي عدة عوامـل         .كفاءة تسيير العنصر البشري فيها    
اتجة عن المنافسة االقتـصادية     من أهمها تطور الفكر التنظيمي والضغوطات المتزايدة الن       

  .ونمو النقابات العمالية والقوانين والتشريعات الحكومية
فبعد أن كان هناك ما يعرف بتسيير المستخدمين والذي يتلخص دوره فـي تعيـين               

 ما يعرف   يوجدوفصل األفراد واالحتفاظ بسجالت الوقت والمراقبة ودفع األجور، أصبح          
 يعنى بدراسة السياسات المتعلقة باختيار وتعيـين وتنميـة          بتسيير الموارد البشرية والذي   

ومعاملة األفراد في جميع المستويات، وتنظيم القوى العاملة داخل المؤسسة وزيادة ثقتهـا             
  .إلنتاجيةابعدالة اإلدارة وخلق روح تعاونية بينها للوصول بالمؤسسة إلي أقصى طاقاتها 

درس الذي روعي في إعداده دراسـة       ومن هذا المنطلق تأتي أهمية برمجت هذا ال       
وتحليل الوظائف الرئيسية إلدارة األفراد فـي المؤسـسات الحديثـة، ويرتكـز عـرض               
موضوعات الدرس على األسس والمبادئ الحديثة المتعارف عليها مـن حيـث البـساطة              
والشمول والعمومية، مع عدم إغفال اإلشارة إلى الظروف البيئية المؤثرة على عمل إدارة             

فراد، فبالرغم من تكامل وتداخل وظائف وأنشطة إدارة األفراد في المنظمات الحديثـة،             األ
إال أننا فضلنا دراسة كل وظيفة على حدة وبـشكل منفـصل،وذلك ألغـراض الـسهولة                

  .والوضوح في سرد الوظائف بشكل منطقي
رتبة ملحـق إدارة    إطارات الوظيف العمومي لجميعا كون موجهي سالدرس اوهذ

 لتدعيم معارفهم العلمية حول تسيير الموارد البشرية وتزويدهم         نيين بالتكوين عن بعد   المعو
  .العمليةت متنوعة مفيدة لحياتهم بمعلوما

 

 



   تسيير الموارد البشريةأسس:الــفصل األول
إن التسيير بصفة عامة يعني تنظيم الجهود الفردية والجماعية لتحقيق أهداف محددة بكفاءة 

 أن العنصر اإلنساني هو محور أساسي إلنجاز أي عمل، ومهما توافرت ثوفعالية ووسائل إنسانية، حي
ى خامات البد للعنصر التنظيمي المتمثل باإلنسان أن الموارد المادية والهياكل التنظيمية فإنها تبق

  .يسيرها

  :مفهوم تسيير الموارد البشرية:أوال
 تسيير الموارد البشرية على انه مجموعة من اإلجراءات والقرارات والسياسات ،التي تمكن من يعرف

درات المطلوبة، الحصول في الوقت المرغوب على الموارد البشرية بالكفاءات والتأهيل والمعارف والق
 أو الوظائف، وتحمل المسؤوليات من اجل اتو تحفيزها وتطوير إمكانياتها لتتمكن من القيام بالنشاط

  .1وتطورهااستمرار حياة المؤسسة 

  :مفهوم وظيفة الموارد البشرية:ثانيا
بأنها الوظيفة التي تقوم بشؤون االستخدام األمثل  يمكن تعريف وظيفة الموارد البشرية

ارد البشرية على جميع المستويات بالمؤسسة بغية المساعدة على تحقيق أهداف هذه للمو
  2.المؤسسة
عتبر وظيفة الموارد البشرية وظيفة مساعدة مثل الوظيفة المالية،هدفها النهائي هو تسهيل وت

 بأنها تعرفو.نشاطات الوظائف األخرى للمؤسسة وذلك بتحسين مساهمة األفراد في عملية التحويل 
الوظيفة التي تلم بمجموع النشاطات والتفاعالت اإلنسانية والتدفقات المادية و الطاقات والمعلومات 

   :3الموجهة نحو
من أجل تحقيق عملية ) رأس المال البشري (الحصول واستعمال وتطوير و تحفيز الموارد البشرية -

  التحويل في المؤسسة 
؛ ةالتكنولوجي( وبين األفراد ومحيط العمل األفراد،بين حل المشاكل المرتبطة بالعالقات المتداخلة -

 دورها أيضا لبمؤسساتهم، ويتمثوإدارتها من أجل تحقيق أحسن دمج لألفراد ) ؛ الثقافة؛ األهدافةالبيئ
  .للمؤسسةفي النظام البشري 

 العـاملين فـي     األفـراد تخطيط وتنظيم وتوظيف وقيادة ورقابة      " بكونها األفراد إدارة وتعرف
  4:اآلتية تشتمل على النشاطات األفراد إدارة،ويدرك من التعريف بان "نظمةالم

 ووضع الخطط   واإلجراءات القواعد   ر، وتطوي  والمعايير األهدافويتضمن وضع   :التخطيط-1
  . المستقبلية القريبةاإلحداثوتوقع 

صالحيات  ومنحهم ال  األقسام العاملين وتوزيعهم على     األفراد وأعمالتحديد مهمات   :التنظيم-2
  . المنظمةأهداف على تنسيق جهودهم لتحقيق ةأعمالهم، عالو بإنجاز الكفيلة

 المراد تشغيلهم واستقطابهم واختيارهم عـالوة علـى وضـع           األفرادتحديد نوع   :التوظيف-3
  . العامليناألفراد والمكافآت وتدريب األجور وتحديد األداءمعايير 
  . للعملدافعيتهم ورفع معنوياتهم وزيادة أعمالهم أداءه  العاملين باتجااألفرادتوجيه :القيادة-4

                                                           

1  -  J  .M perreti-"  gestion du personnel"- ,vuibert ,paris ,1984  
 28 ص 1971.مكتبة عني مشس ،القاهرة " إدارة املوارد البشرية"ماهر اعليش -2

3 - Pierre J.C  "Gestion des ressources humaines». Volume 2 ,université catholique de diffusion 1986 . science  

économiques  ,sociales et politiques  
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 كمستويات المبيعات ومعـايير النوعيـة       األهداف تحقيق المعايير التي تعكس     وضع:الرقابة-5
 التصحيحية اإلجراءات هذه المعايير واتخاذ مع الفعلي يتناسب األداء ثم التأكد من أن اإلنتاجومستويات 

  .عند الضرورة
  :يلي كما البشرية الموارد وظائف ترتيب ويمكن  

  .البشرية المواردتخطيط -1
  . تدفقات العمل وتحليل الوظائفإدارة-2
  .البشرية الموارداختيار -3
  . وتقويمهاألداءادارة -4
  .العاملين ورضا العملدوافع -5
  .العاملين وتطويرتدريب -6
  ).المهنةادارة (المهني والتطويرالتخطيط -7
  .لرواتب وااألجور أنظمة-8
  . الحوافزأنظمة-9
  . الفوائدأنظمة-10
  .العملعالقات -11
  .العاملينانضباط -12
  . الصناعيواألمنالسالمة المهنية -13
  .البشرية الموارد معلوماتنظام -14

  تسيير الـموارد البشريةل الجوانب المذهبية:ثالثا
ية علـى زيـادة اإلنتاجيـة       تتركز فلسفة المداخل الكالسـيك    : المدرسة الكالسيكية في التسيير    /1

بدأ علماء اإلدارة في التفكير في كيفية       . وتخفيض التكاليف من خالل تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة        
أداء العمـال لألعمـال الموكلـة       ) Efficiency(وكذلك زيادة كفاءة  )Productivituy(زيادة اإلنتاجية   

ركزت على كيفية تـصنيع المـصنع، كيفيـة         وبذلك ظهرت المدرسة الكالسيكية في اإلدارة التي        .لهم
  تصميم الوظيفة للفرد،كيفية تصميم طرق للعمل واألداء وأخيرا على مبادئي إلدارة العمل،

  : التي يقوم عليها الفكر الكالسيكي فتتمثل في مايليالمبادئ أما أهم
تويات تقسيم العمل هو حجر الزاوية في نمـو المنظمـات طوالنيـا بإضـافة مـس               :تقسيم العمل -1

جديدة،وعرضانيا بإضافة وظائف جديدة ومهـام جديـدة علـى المـستوى نفـسه، وقـد أشـار ادم                   
 إلى الفوائد األساسية لتقسيم العمل مستمدا إياها من 1776في كتابه ثروة األمم ) Adam Smith(سميث

  5:وهي. مالحظاته لما كان يحدث في المصنع آنذاك
  . مهمة محدودةتنمية المهارة والخبرة، نتيجة لتكرار-
  .توفير الوقت الضائع في االنتقال من مهمة إلى أخرى-
  .اختراع اآلالت نتيجة لتبسيط العمل وتنميطه-
من ابرز رواد هذا االتجاه، فقد ) Taylor 1915-1856(يعتبر المهندس المتمرس : التسيير العلمي-2

الطرق الممكنة،فركز على دراسة  الحظ أن العمال يتباطؤن ويتكاسلون،وال يستعملون أعضائهم بأفضل         
الوقت والحركة،وكان همه اكتشاف ما أسماه بأنجع طريقة ألداء عمل معين، ومن ثم القيـام بتـدريب                 
العمال عليها،وقد استطاع بالفعل ،عن طريق هذا األسلوب أن يرفع إنتاجية عمال الحديد والفحم عـدة                

  .مرات
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العمل إلى أجزاء صغيرة ودراسة هذه األجزاء       يقوم أسلوب دراسة الوقت والحركة على تحليل          
قصد التبسيط ثم التحسين، ويكون ذلك بطرق متعددة مثل؛ اختصار الحركة الزائدة، تحسين الحركـات        
المستبقاة، تأمين استعمال المزيد من األعضاء أو األصابع في الوقت نفسه،تأمين تزامن أفـضل فـي                

  .تسهيل عملية الدراسة،وبساعات خاصة لتسجيل الوقتالحركات،وقد استعين بالعدسات التصويرية ل
حيث يحصل المدير على تقارير دورية ملخصة ومركزة عن كـل           :التسيير باالستثناء والالمركزية  -3

العناصر الداخلة في إدارته، تمكنه بسرعة من معرفة نقاط الضعف واالختناق والتركيز عليها من اجل               
ناء يساعد بطبيعة الحال على توفير الوقت وتركيز الذهن، وبالتـالي           تأمين تقدم العمل، التسيير باالستث    

تأمين استخدام أفضل لطاقات المسير، انه يركز بالمعنى الذي دعا له تايلور على االنحرافـات فقـط                 
  .بقصد معالجتها وتصحيحها

ـ            :اإلشراف الوظائفي -4 ي، أي  يرى تايلور أن النوع الوظيفي للتسيير يجب أن يحل محل النوع الحرب
القائم على أساس التسلسل الرتبوي،وقد دعا إلى تطبيق هذا المبدأ لتأمين االستفادة القصوى من خدمات               

  .الخبراء المتخصصين
ابرز مؤسسي هذا االتجـاه، قـدم       ) 1920-1864(يعتبر العالم األلماني فيبر   :البيروقراطية الرشيدة -5

ة،والذي يؤدي إلى زيادة الكفاية اإلنتاجية،وقد تميز       نموذجه البيروقراطي للتنظيم على انه األكثر عقالني      
  :هذا التنظيم بالخصائص التالية

  .،أي أنظمة هرمية للسلطة توضح مكان كل شخص في التنظيمالتسلسل الرئاسي أو التدرج الرتبوي-
  .،أي لكل شخص مجال اختصاص معين وفقا للنصوص واللوائحالتخصص الدقيق-
  .، وفقا للمؤهالت المطلوبة على أساس الكفاءة صاالختيار العقالني لألشخا-
  .، الذي يتحدد وفقا لمرتبة الشخص وألقدميته في التنظيمدوام المرتب-
  .، اذ ال يملك الموظف وسائل التنظيم، وال يملك منصبه نفسهفصل الملكية عن التسيير-
  . من االنضباط والرقابة القانونيةالخضوع لنظام دقيق-
، ووجود القواعد واإلجراءات غير الشخصية      الكتابية والوثائق الرسمية المحفوظة   وجود المستندات   -

  .∗وبالتالي وجود مكاتب
،حيث يتدرج الشخص في سلم الوظائف،إلى أن يحال إلى التقاعد محتفظا بمرتـب             االحتفاظ بالوظيفة -

  .دائم مدى حياته
خاص، يعملون متعاونين لتحقيـق     هو نظام من األنشطة المنسقة لمجموعة من األش       :التنظيم الرسمي -

  .غرض مشترك، في ظل السلطة والقيادة

  :Scientific Management اإلدارة العلمية/2
يعتبر هذا المدخل محاولة لبناء مجموعة من اإلجراءات والقواعد األولية داخل العمليات اإلنتاجية فـي             

ت اإلنتاجية مـع تأهيـل األفـراد        المصانع للوصول إلى تنسيق الجهود بهدف تحقيق اقتصادية العمليا        
وصيانة الموجدات لمقابلة طلب السوق، مع دور للرقابة التنظيمية داخل الشركة أو المؤسسة وسـوق               

  6:بتحقيق ذلك من خالل
  . تحقيق دقيق للواجبات والمسؤوليات-
  . وضع معدالت فنية ألداء المهام-
  . تحديد الوسائل لجمع ومناولة المواد-
  .مات تحليل المعلو-
  . محاسبة التكاليف واألجور ونظم رقابة اإلنتاج-

                                                           

 ).Bureau(تهبكل ما تشتمل عليه من أجهزة وأشخاص وملفات ووثائق، وقد اشتق هذا النوع من التنظيم من املكتب ذا-  ∗
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  . التنسيق واالتصاالت بين إدارة العمليات-
وقد ركزت اإلدارة العلمية على العمليات الداخلة في اإلنتاج ألن المديرين يهتمون بدرجة أولية علـى                

مـن حيـث التنظـيم      زيادة اإلنتاج لمقابلة نمو الطلب على السلع، و كانت منظمات األعمال ضعيفة             
الداخلي، وكان كل اهتمام المديرين هو التركيز بدرجة أساسية على الموجودات الرأسمالية اإلنتاجيـة              

  .أكثر من التركيز على األفراد الذين يتولون العملية اإلنتاجية
مثلـى  وتعتمد مدرسة اإلدارة العملية على تقليل تكاليف اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية من خالل الطريقـة ال              

 .ألداء الوظيفة ويرى تايلور أن هذا لن يتحقق إال بقيام اإلدارة بدورها كامال من تخطيط وتنظيم ورقابة
7  

حيث قسم العمل إلى عمل إداري وعمل تنفيذي، بحيث يكون التخطيط من إختصاص اإلداريين بينمـا                
احدة أو مجموعـة مـن      يركز العمال على التنفيذ، وهكذا يكون كل مدير وعامل مسؤوال عن وظيفة و            

  .الواجبات المحددة
  8:وباختصار فإن اإلدارة العملية تقوم على

  . تقسيم العمل إلى إداري وتنفيذي-
  . تحديد الطريقة المثلى ألداء كل عمل-
  . اختيار وتدريب العمال على استعمال الطريقة المثلى لألداء-
  . دفع معدالت أجور أعلى للعاملين حسب كميات إنتاجهم-
 إيجاد تخصص بين المشرفين على العمال عند خط اإلنتاج فبدال من أن يقوم المشرف الواحد بـأداء               -

كافة الواجبات اإلشرافية يتم تعيين ثمانية مشرفين في كل موقع عمل متخصصين في جوانب مختلفـة                
  .من العملية اإلشرافية

 من خالل التنظيم العلمي للعمـل وذلـك          لقد أكد تايلور أن تحسين اإلنتاج يتم       :مبادئ اإلدارة العلمية  -
باالعتماد على مجموعة من المبادئ التي استنتجها من خالل تجاربه في الورشة، حيث يمكن تلخيصها               

  :9فيما يلي
تطبيق المنهج العلمي القائم على المالحظة، التجربة والقياس على المشاكل اإلدارية بدل             �

ة في طريقة المحاولة والخطأ، حيث قام بوضـع         االعتماد على األساليب التقليدية المتمثل    
الحـرارة،  : نظرية للوقت والحركة كما وضع معايير قياسية لظـروف العمـل مثـل            

اإلضاءة، فترات الراحة، وإجراءات العمل، وهذا كي تكون هـذه الظـروف مناسـبة              
  ومساعدة للعمل؛

ظيف عاملين تتـوفر    اختيار العاملين وتدريبهم على أسس علمية للقيام بالعمل، وهذا بتو          �
فيهم المهارات التي تتطلبها الوظائف مع تبسيط إجراءات ووسائل العمل حتـى تـريح              

 العامل، إضافة إلى صقل مهارات العاملين وتطوير مهاراتهم ألداء العمل؛
التقسيم العادل للمسؤولية بين المديرين والعمال حيث يقوم المديرون بتخطـيط العمـل              �

ل ثم يتولى العمال التنفيذ، أي يقتصر دور المدير على تحديد مـا           وتحديد المهام بالتفصي  
 وكيف يجب أداءه، وعلى المرؤوسين أداء ما يحدده المدير؛

تحقيق التعاون بين اإلدارة والعاملين من أجل بلوغ األهداف وهذا بدل الصراع الـذي               �
 .ين والعاملينيؤدي إلى تخفيض اإلنتاجية بفعل العالقات السيئة التي كانت بين المدير

وقد اعتبر تايلور أن حافز األجور العالية يؤدي إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية، لذا وضع ما يسمى الخطـة                
  .التفاضلية للعمل بالقطعة بمعنى ربط األجر باإلنتاج
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  مدرسة العالقات اإلنسانية/3
انية بـين العـاملين هـي       تعتمد مدرسة العالقات اإلنسانية في تحليلها لإلدارة على أن العالقات اإلنس          

األساس الذي يجب أن ترتكز عليه دراسة اإلدارة، وتبني نظرتها للمنظمة من خالل اهتمامها بـسلوك                
المرؤوسين واتجاهاتهم النفسية كبشر، وإدراكها ألهمية إشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية مما يحفزهم 

مام بالعالقات اإلنسانية يمثـل أحـد المقومـات         على تقديم إنتاجية عالية، لذا فهي تؤكد على أن االهت         
األساسية لنجاح القادة اإلداريين والمشرفين، ومن هنا ارتبطت العالقات اإلنسانية بالقيادة وأصبحت من             

  .السمات البارزة للقيادة اإلدارية الحديثة 
دامها وفقا لكل   هناك مجموعة من مبادئ العالقات اإلنسانية يجب استخ         : مبادئ العالقات اإلنسانية-

  :موقف وتتمثل هذه المبادئ في العناصر األساسية التالية
يجب أن يعامل أعضاء أي جماعة عمل باعتبارهم أفراد لكل واحد منهم مشاعره ورغباته وخلفياته               ) 1

و احترام الكرامة الشخصية لكل واحد منهم وتركهم يتصرفون بحرية وجعل العاملين يستمتعوا بعملهم              
  .مؤسسة للعمل على تحقيق األهداف المرسومةفي هذه ال

يجب إشراك العاملين في القرارات اإلدارية و التسييرية التي تعنيهم أي التي تـأثر علـيهم عنـدما               )2
يتجسد ذلك فهذا يعني إيمان اإلدارة العليا بقدرة الموارد البشرية ومقدرتهم على المشاركة فـي صـنع                 

ين لما قد يحدث من تغيير في الـسياسات أو نـضم المؤسـسة و               القرارات يؤدي ذلك إلى قبول العامل     
بالتالي تتلقى اإلدارة مقاومة العمال لعمليات التغيير و إلى رفع روحهم المعنوية، تجسيد روح التعاون،               

فاتخاذ القرارات باإلجماع، يؤدي إلى     . و خلق القيادات و الشخصيات و إلى تحسين العالقات اإلنسانية         
أما عدم مـشاركة    . أكثر إبداعا، وتكون أكثر فعالية عند التنفيذ من القرارات االنفرادية           اتخاذ قرارات   

األفراد تكون لها نتائج سلبية منها عدم االهتمام أو الحماس ألهداف المؤسسة و القلق أو الخوف ممـا                  
 .10يؤثر على دوران العمل و يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية

رافات بما يحققه من إنجازات مما يدفع بهم إلـى بـذل المزيـد مـن           كما يجب إعطاء التقدير و االعت     
  .المجهودات في المستقبل، ومحاولة تنمية قدراتهم و طاقاتهم لتحسين أدائهم

يجب تشجيع العمل الجماعي و العمل كفريق، فالحياة الصناعية تستدعي وجود العالقة المتشابكة              )3
ن العاملين فالشخص الذي يعمل وحيدا ال يتحسن بأتم معنى الكلمة يمكـن أن يزيـد                والمتكاملة بي 

  .11معلوماته و يحلل أفضل و لكن ال يحقق تنمية شخصيته إال في إطار العمل في فريق

يجب خلق مناخ إيجابي وبيئة عمل محفزة وذلك بالتحول من أسلوب التعنت و إعطاء األوامر إلى                ) 4
يقوم على مبدأ احترام العامل و ليس على أساس إخبار الرئيس لمرؤوسيه عـن              أسلوب التشاور الذي    

األخطاء التي ارتكبها و توجيه اللوم إليه و إصدار األوامر إليه للعمل فيجب أن يتشاور الـرئيس مـع          
مرؤوسيه ليناقش معهم موضوع ما يتعلق باإلنتاج أو مشكلة ما شكوى أو تظلم من عامل معين أو خطأ 

  .العاملينمن أحد 
إن العالقات اإلنسانية قد تتحسن أو تسوء بفعل االتصاالت في المؤسسة خاصة الشخصية بين الرئيس               

  و المرؤوس لذلك يجب تشجيع تدفق المعلومات في المؤسسة في كل االتجاهات
  مساهمات مدرسة العالقات اإلنسانية -

نتاجية له ال تتحـدد تبعـا لطاقتـه         كمية العمل التي يؤديها العامل وبالتالي مستوى الكفاءة اإل         •
 الفيزيولوجية فقط و إنما كذلك تبعا لطاقته االجتماعية؛
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تلعب دورا رئيسا في تحفيز األفراد وشـعورهم  ) المعنوية(المكافآت والحوافز غير االقتصادية   •
بالرضا النفسي والوظيفي، وهذا ألن لألفراد حاجات غير مادية يسعون إلشباعها عن طريـق              

 ز المعنوية؛الحواف
التخصص الدقيق في األعمال ليس بالضرورة أهم أشكال التنظيم كفاءة وأعالها إنتاجية، فقـد               •

 يؤدي إلى الروتين والتكرار ومنه الملل والسأم مما يؤثر على إنتاجية العاملين؛
العمال ال يسلكون ويجابهون اإلدارة وسياستها كأفراد و إنما يسلكون باعتبارهم أعـضاء فـي       •

عات، مما يتطلب من اإلدارة في المنظمة أن تعاملهم على أساس أنهم جماعة لها حاجات و   جما
 .أهداف جماعية

  المدرسة السلوكية/ 4
 رغم تعدد اتجاهات المدرسية السلوكية تبقى تجمعها قواسم مشتركة من           : مبادئ المدرسة السلوكية   -أ

  :12أهمها 
لفرد بشكل شامل ثم تحليل سلوكه من خالل        أخذ األبعاد النفسية واإلجتماعية والسلوكية ل      �

 أي أنها تعتمد على الدراسة العلمية لسلوك الفرد، وهي متأثرة فـي ذلـك               ،هذه األبعاد 
لسلوك باعتبارهـا أفـضل     لبنتائج العلوم السلوكية التي تركز على المظاهر الخارجية         

  وسيلة لفهم دوافع وحقيقة هذا السلوك؛
اإلنسان، مما يتطلب من اإلدارة اعتماد نظام شـامل         أهمية الحاجات في تشكيل سلوك       �

 المادية والمعنوية إلرضاء هذه الحاجات، وبالتالي الحصول علـى الـسلوك            للحوافز
  ؛المرغوب

المنظمة هي وحدة اجتماعية تتأثر بالقوى و المؤثرات البيئية الخارجيـة، فالمنظمـة              �
إلـى التفاعـل مـع       افةإض ، نظام مفتوح يتضمن تفاعالت داخلية بين مكوناته       احسبه

  ؛ عن هذا المحيطولةمحيطه، لذلك فهي ال تستطيع العمل معز
ه إال من خالل محاولة فهم    بالصراع بين أهداف العاملين وأهداف المنظمة ال يمكن تجن         �

هذا الصراع قصد تطوير وسائل وسبل لالستجابة للحاجات المشتركة بين العـاملين و             
 .المنظمة
  .اإلدارةبادئي المدرسة السلوكية في والشكل التالي يلخص م

   : مساهمة رواد المدرسة السلوكية-ب
 حاجات اإلنسان إلى خمس 13 )1943(صنف ماسلو :Abraham Maslow مساهمة أبراهام ماسلو1-

 : مستويات تشكل جميعها سلما أو هرما من األدنى إلى األعلى، كما هو موضح بالشكل التالي
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  .ات اإلنسانية هرم ماسلو للحاج):1(الشكل

  

  حتقيق

  الذات

  احلاجات إىل

  التقدير

  احلاجات اإلجتماعية

  حاجات األمن

  احلاجات الطبيعية
  

  

  
  27:ص.مرجع سبق ذكره" إدارة األعمال" أمين عبد العزيز حسن .  د:المصدر

راء سـلوك  مشهورة في تدرج الحاجات اإلنسانية  باعتبارها الدافع األساسي و  ال يته هذه قدم ماسلو نظر  
  :14الفرد، و هو يقسم هذه الحاجات على حسب أولوياتها إلى خمسة أنواع متدرجة كما يلي

هي الحاجات األساسية الالزمة للحفاظ على الحيـاة        :  او الطبيعية  الحاجات الفيزيولوجية  •
مثل األكل، النوم، اللباس والسكن، حيث ال يمكن لإلنسان أن يفكر في إشباع الحاجـات             

  ن إشباع قدر كاف من الحاجات الفيزيولوجية؛التالية دو
و هي حاجة الشعور باألمن و تجنب المخـاطر وخاصـة           : حاجات األمن و الطمأنينة    •

  االستقرار في الوظيفة و األجر المستمر و عدم الخوف من المستقبل؛
و هي الحاجة إلى االنضمام إلـى       :  او الحاجات االجتماعية   حاجة االنتماء إلى الجماعة    •

ت مختلفة و تكوين صداقة، حيث أن اإلنسان اجتماعي بطبعة كمـا يقـول ابـن        جماعا
  خالدون؛

أي احترم الفرد لذاته و تقدير اآلخرين    :  أو الحاجة إلى التقدير    حاجات المركز و الشهرة    •
له، و احترام استقالليته و قدرته على تحقيق أهدافه، و ذلك بأن تعترف له الجماعة بأن                

   أنه ليس منبوذا من طرف أعضائها؛له مكانة من بينها و
و هي استغالل المواهب و الوصول إلى المراكز التي يمكن أن           : حاجات تحقيق الذات   •

 .يصلها الفرد بفضل جهوده، واثبات قدرته على تحقيق اإلنجازات الفردية
تلقـائي  و قد رتب ماسلو هذه الحاجات بشكل هرمي و قال إنه إذا أشبع الفرد حاجة معينة انتقل بشكل                   

إلشباع الحاجة التي تليها في األهمية، و أن إشباع الحاجة يشكل حافزا أو دافعا للفرد إلحداث سـلوك                  
  معين

 1960قدم ماك غريغـور سـنة     :Douglas Mc Gregorمساهمة دوغالس ماك غريغـور   -2
للطريقـة  عن الطبيعة اإلنسانية، وذلك وفقا      ) في شكل نظريتين    ( مجموعتين متناقضتين من الفروض   

علـى   xالتي يدرك بها القادة اإلداريون والمديرون لألفراد العاملين في منظماتهم، حيث قامت نظرية              

 فتتوافق  yظرية  نافتراضات سلبية متشائمة تتوافق مع االتجاهات الكالسيكية التي جاء بها تايلور، أما ال            
  .ة و المدرسية السلوكيةنينساإلمع اتجاهات مدرسة العالقات ا
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 تبحث في مفهوم العاملين، والطرق التي يجب على اإلدارة إتباعها لتحكم الرقابة علـيهم               X نظرية   إن
  :،وتقوم هذه النظرية على ثالثة أركان 

  أغلب األفراد ال يرغبون في العمل وال يحبونه   -
  م يجب استخدام نوع ما من القهر أو القوة مع األفراد، حتى يمكن التأكد من أدائهم ألعماله  -
  .إن اإلنسان العادي يفضل أن يوجه ألداء عمل معين، بدال من اعتماده الشخصي على نفسه  -

لقد أثبتت العديد من األبحاث أن ظهور األفراد السلبيين والسلوكيات غير الرسمية، إنمـا هـو نتيجـة          
  .لتطبيق هذه النظرية

ألفراد يحبون أوال يحبـون العمـل       مبدئيا ال يمكن الجزم بأن ا     : فتقوم على أربعة أركان    Yأما نظرية   
  .بطبيعتهم، بل إن ميولهم اتجاه عملهم يتكون نتيجة لخبراتهم السابقة

يمكن إنجاز األعمال عن طريق االرتكاز على الطرق المبنية والمعتمدة على الـسلطة، إال أن                  
نا أكيـدا القيـام     هذه الطرق ال تمثل الوسيلة الوحيدة ألداء وإنجاز األعمال، كما أنها ال تضمن ضـما              

بالمهام المطلوبة، كما يجب أن نضع في اعتبارنا اآلثار السلبية التي تنجم عن استخدام مثل تلك الطرق              
  .في إنجاز األعمال

يختار العمال ألنفسهم مجموعة من األهداف، إذا ما تبينوا في ذلك إمكانية تحقيق نـوع معـين مـن                   
رد اختيارهم لتلك األهداف فإنهم يسعون لتحقيقهـا بجميـع          المكافأة، سواء كانت مادية أو نفسية، وبمج      

  .طاقاتهم، وخاصة إذا حفزوا من قبل رؤسائهم على تحقيق نفس تلك األهداف
في ظل الظروف الطبيعية نجد أن األفراد ال يتهربون من المسؤولية، بل يسعون إليهـا فمهمـة إدارة                  

،المركز األساسي الذي يمكن أن يحقق الفرد       األعمال بصفة عامة حسب هذه النظرية،هي خدمة العمل         
  .منه زيادة درجة كفاءته وأحكام الرقابة الذاتية على نفسه وتحقيق الشعور باإلنجاز 

  :و الجدول التالي يقدم افتراضات النظريتين
  

  y و xتي افتراضات نظري): 1(الجدول 

افتراضات كالسيكية اتجاه األفراد فـي       :xنظرية  
  العمل

تراضات حديثة اتجاه األفراد في     اف :yنظرية  
  العمل

 معظم األفراد ال يحبون العمل و يتجنبونه كلمـا          -
  أمكنهم ذلك؛

 معظم األفراد ال بد مـن إجبـارهم وتهديـدهم           -
  بالعقاب حتى يقوموا بالعمل؛

 يجب الرقابة و اإلشـراف و التوجيـه الـشديد           -
 لألفراد عندما يعملون؛

ا و يميلـون     معظم األفراد يفضلون أن يوجهـو      -
لتجنب المسؤولية و لديهم مستوى طموح منخفض       

 .و هم يهتمون فقط  بتحقيق األمن

العمل هو نشاط طبيعي مثـل       -
  اللعب والراحة؛

األفراد قادرون على التوجيـه      -
والرقابة الذاتية وهم ملتزمون    

  باألهداف؛
األفراد يكونون أكثر التزامـا      -

باألهداف التنظيمية إذا ما تـم      
 ى ذلك؛مكافأتهم عل

الفرد في مجتمع معـين لديـه        -
 .القدرة على التخيل واالبتكار

  19:راوية حسن، السلوك في المنظمات مرجع سابق، ص : المصدر

 بأنهـا   x في القيادة، حيث تبـدو النظريـة         yوxيتبين من الجدول أن هناك فرق كبير بين النظريتين          
جية وال تنطلق من الفرد نفسه، بالمقابـل        تسلطية تشاؤمية، ليس فيها مرونة حيث تكون السيطرة خار        

 تبدو ديمقراطية تفاؤلية فيها حركية و مرونة تعتمد على التوجيه الذاتي و تأخذ بمشاعر               yفإن النظرية   



 قد ذهب إلى غير رجعـة وال        Xن نمط القيادة وفقا للنظرية      إجهة نظرنا ف  واألفراد وال تنكرها، ومن     
  . في المنظمات المعاصرةلهمكان 
 هو المتعلق بالتوجيه و الـتحكم مـن         X فإن المبدأ المستمد من النظرية       .Mc-gregor Dقا لـ   وطب

 فقد أقامها على مبدأ التكامل بين القيادة والمرؤوسـين، فالقيـادة            Yخالل مزاولة السلطة، أما النظرية      
ل وتحقيـق   اإلدارية تعمل على خلق الظروف التي تسمح للمرؤوسين ببذل طاقاتهم من أجل نجاح العم             

أهدافهم الشخصية، بينما هم يساهمون في تحقيق أهداف المنظمة، لذلك فان افتراضات القائد لها أهميتها 
في تحديد سلوكه ودوره، فإذا افترض أن مرؤوسيه كسالى وغيـر مـسؤولين،    .Mcgregor Dحسب  

اد، كمـا أن القواعـد       للحوافز والتقدير سيقام ليضمن أنهم سيندفعون للعمل الج        افمن المحتمل أن نظام   
والتعليمات واإلشراف من قبل القادة ضرورية كي ينجزوا العمل المطلوب، مـن ناحيـة أخـرى إذا                 
افترض القائد أن المرؤوسين مسؤولون وناضجون، فإن نظاما للحوافز و التقـدير سيـشجعهم علـى                

  .15التصرف بنضج ومسؤولية

صر في القيادة على إحدى النظريتين، بينما فـي          كونها تقت  X , Yلقد وجهت انتقادات عديدة لنظريتي      
  . تصفها كال من النظريتيناالحقيقة نجد أن المرؤوسين يملكون خواص

 : الرشيدة اإلدارة /5
دعت مدرسة وظائف اإلدارة إلى تطبيق عدد من المبادئ اإلدارية كوسيلة مضمونة لتحقيـق أهـداف                

للمديرين حيث حصلوا على فوائد جمة من تطبيقها المنظمة، وتمثل هذه المبادئ خالصة تجارب ناجحة 
والبحـث  ) هنري تايلور ولوثر جوليك ولندال أوريك وجيمس موني       (ومن أبرز مفكري هذه المدرسة      

أو وصفة النجاح للمنظمة هي صفة مشتركة بين هؤالء الكتاب، ومن أبرز مبادئ ) الطريقة المثلى(عن 
  16:اإلدارة هي

  . مبدأ السلطة والمسؤولية-2            .      مبدأ تقسيم العمل-1

  . مبدأ وحدة القيادة-4.                     االنضباط مبدأ -3

   تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية -6.                     وحدة التوجيه-5

   التسلسل الهرمي للسلطة -8.                 اإلنصاف والعدالة-7

  . المبادرة-10                        .   المركزية-9

  . المكافأة العادلة-12.         روح الجماعة أو الفريق-11

  .  الترتيب والنظام-14.               إستقرار التوظيف-13
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 التسيير التوقعي للموارد البشرية:الفصل الثاني
  

  مفهوم تخطيط الموارد البشرية:أوال
يقصد بالتخطيط للموارد البشرية التنبؤات النظامية للطلب أو الحاجة للموارد البشرية وعـرض هـذه               

ـ       شرية الموارد في المنظمة خالل فترة مستقبلية،إن هذا المفهوم يوضح الموازنة بين الحاجة للموارد الب
والعرض المتوفر بهدف ضمان الحصول على ما تحتاجه المؤسسة من الموارد البشرية كمـا ونوعـا                

  .لإليفاء بمتطلبات األعمال المتوفرة لديها أو التي من الممكن أن تتوفر مستقبال
التنبؤ باحتياجات المنظمة من األفراد وتحديد الخطـوات الـضرورية          "عرف تخطيط الموارد البشرية     

لة هذه االحتياجات والتي تتكون من تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج التي تؤمن الحـصول علـى                لمقاب
  ". هؤالء األفراد بالكم والنوع المالئمين وفي الوقت والمكان المناسبين لإليفاء بهذه االحتياجات

  أهمية تخطيط الموارد البشرية:ثانيا
  :تتمثل هذه األهمية في العناصر التالية

إن المنظمة التي ال تسبق األحداث، بل تفاجأ        :ؤ باتجاهات الطلب والعرض في القوى العاملة      التنب-أوال
ويتم هذا التنبؤ بتحديد    . الطلب والعرض على القوى العاملة     تبها هي بالتأكيد ال تستطيع التنبؤ باتجاها      

  :األبعاد التالية
وهره عن تحديد الطلب المستقبلي     ال يخرج التخطيط للقوى العاملة في ج      : العاملة ىالطلب على القو  -1

لقوى العمل ومقارنة ذلك بمستوى المعروض منها خالل نفس الفترة وعمل استراتيجيات للتوفيق بـين               
  .تلك المستويات المقدرة للطلب والعرض

 يقصد بعرض القوى العاملة عدد السكان النشطين اقتصاديا أو من هم فـي              :عرض القوى العاملة  -2
ن عليه والراغبين فيه،وحتى تكون الصورة واضحة في هذا المجال،البد من تـوافر  سن العمل والقادري 

إحصائيات سكانية منتظمة تقدم معلومات كافية فن فئات األعمـار ونـسبة الـذكور واإلناث،ونـسبة                
األمية،وتوزيع الطلبة على مستويات التعليم المختلفة،وتوزيع السكان في قطاعات العمل المختلفة ومـا             

  .17كإلى ذل
إضافة إلى اإلحصائيات السكانية العامة،فمن الالزم القيام بإحصاءات القوى العاملـة،ونمط توزيعهـا             
حسب القطاعات االقتصادية،والمجموعات المهنية،وحسب الجنس وغير ذلك من أسـس ممـا يتـيح              

  .للمخطط فرصة االستفادة منها بشكل كامل
 البشرية أهداف متعددة خاصـة بـالفرد والمنظمـة          يخدم تخطيط الموارد  :خدمة األهداف العامة  -ثانيا

والمجتمع،فعلى صعيد الفرد ومن خالل التخطيط الدقيق يتم تحقيق مبدأ الشخص المناسب في المكـان               
المناسب سواء تعلق األمر بالوظيفة أو المنظمة،وعلى صعيد المنظمة تتحقق الموائمة الداخليـة بعـدم               

ة،أما على صعيد المجتمع فان تحقيـق االسـتخدام الكامـل           وجود عجز أو فائض في الموارد البشري      
  .والصحيح للموارد البشرية في المنظمات يساهم في تحقيق االستخدام األفضل للموارد البشرية

أي تقليل تكاليف نشاطات الموارد البشرية األخرى من توظيف وتدريب ومتابعة   :تقليل التكـاليف  -ثالثا
  :تخطيط الموارد البشرية يفترض أن يوجه إلجابة األسئلة من نوعوصيانة للموارد البشرية،حيث أن 

  ما كم ونوع الموارد البشرية المطلوبة؟-
  كيف يمكن الحصول على هذه الموارد؟-
  متى يجب الحصول على هذه الموارد؟-
  اين تستخدم هذه الموارد؟-
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يع واستخدام المنظمـة    يساعد التخطيط في حسن توز    :تحسين توزيع واستخدام الموارد البشرية    :رابعا
لمواردها البشرية وهذه األهمية تؤكدها مجموعة من الحقائق التي أصبحت ضرورة مالحظتها في غاية 

  18: الحقائق هيهاألهمية، وهذ
تزايد عدد السكان في العالم وما يتبعه من إغراق سوق العمل بموارد بشرية تتفاوت فـي إعـدادها                  -

  .ام التخطيط المعرفي والمهاري لنوعية الموارد البشريةالمهاري والمعرفي مما يتطلب استخد
  .زيادة عدد المنظمات وكبر أحجامها وتنوع نشاطاتها-
انتشار التعليم وتنوعه وما ينتج عن ذلك من إغراق سوق العمل بأعداد كبيرة من الموارد البشرية في        -

  .تخصصات ومهن مختلفة وبمهارات مختلفة
هده القطاع الصناعي الذي فرض على المنظمات استخدام الطرق الحديثـة       التقدم التكنولوجي الذي يش   -

  .في تخطيط وإدارة الموارد البشرية وبما يتالءم مع هذا التقدم
  .إعادة هيكلة المنظمات وما يتبعه من تغيرات جوهرية في تشكيلة هرم الموارد البشرية في المنظمة-
موارد بشرية قـادرة علـى فهـم ثقافـة وخـصائص         ميل المنظمات إلى العولمة مما يتطلب انتقاء        -

  .المجتمعات التي تعمل فيها
استنادا إلى ذلك فان تخطيط الموارد البشرية أصبح حقال متخصصا داخـل نـشاطات إدارة المـوارد                 

 األنشطة التخطيطية في المنظمة ثانيا،مما يتطلب التأني والدقة في وضع الخطـة  نالبشرية أوال، وضم  
  .د البشريةالرئيسية للموار

  خطوات تخطيط الموارد البشرية: ثالثا
  :ويمكن وصف العملية بأربعة خطوات أساسية تتضمن مجموعة من الخطوات الفرعية كمايلي

  :وتتضمن خمسة خطوات فرعية هي:التنبؤ ووضع األهداف/ أ
 يويركز على تحليل مخزون المنظمة من المهارات وقوة العمـل وحجـم االسـتخدام، أ    :التحليـل -1

التركيبة الحالية والمستقبلية لقوة العمل التي تتحدد في ضوئها األجور،عدد الوظائف،وتحديد مستويات            
  .اإلنتاجية الحالية والمستقبلية وهيكل المنظمة الحالي والمتوقع وهيكل وظائفها

ألة أي التنبؤ بحجم الطلب المستقبلي على الموارد البـشرية ومـس          :تقدير الطلب على القوى العاملة    -2
 العاملة والتنبؤ بدقة عن حجمها يعتمـد علـى التقـديرات لمعـدالت النمـو                ىتقدير الطلب على القو   

 من مختلف فئات العاملين     ااالقتصادي في مختلف القطاعات الرئيسية والنشاطات الفرعية، واحتياجاته       
  .وتخصصاتهم

قع دخولها سوق العمـل،أو مـا        أي تقدير القوى العاملة المتو     :التنبؤ بالعرض من الموارد البشرية    -3
حيث يتوقف األمر على األفـراد العـاملين فـي مختلـف الوظـائف              . يشار إليه بعرض قوى العمل    

 األجهزة التعليمية والتدريبية، وعلى الخارجين من سوق العمل بسبب الوفيات           توالقطاعات، ومخرجا 
ن تفصيلية تتناول مختلف قـوى       للدراسات المتخصصة أن تكو    نأو التقاعد أو العجز أو الهجرة، ويمك      

 القوى العاملة بأنها النسبة من السكان المدنيين في سن          فالعمل من حيث تخصصاتها ومهاراتها، وتعر     
معين والعاملين بأجور،أو العاطلين رغم إرادتهم عن العمل، ومن هنا يميز الدارسون بـين المفهـوم                

 تحتـه قطـاع العـاملين والعـاطلين عـن           األعم و االشمل وهو مفهوم القوى البشرية الذي ينطوي        
  .19العمل،والخارجين عن قوى العمل كالسجناء والمرضى واألطفال والعجزة

أي القيام بالمقارنة بين المعروض والمطلوب من       :الموازنة بين العرض والطلب على القوى العاملة      -4
ومعالجـة  . المطلوبة قوى العمل ومعرفة الفجوة ونمط توزيعها من حيث أنواع الكفاءات والتخصصات          

الخلل في التوازن بين العرض والطلب من خالل تأهيل وتدريب العاملين وتحسين كفاءة المؤسـسات               
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التعليمية بحيث يكون هناك ربطا بين ما يتعلمه األفراد وفرص العمل المستقبلية،والتالؤم والتكيف مع               
التقييم للمستجدات الطارئة أو للعوامل     والمتابعة و .احتياجات المجتمع عن طريق برامج التعليم المستمر      

  .التي لم يتنبأ بها المخططون، أو جاءت مغايرة لتقديراتهم بشكل أو بآخر
بعد استكمال إجراءات تحديد الموارد البشرية المطلوبة وعرضها البد من تحليل المعلومات والتوفيـق              

 يكون هناك   د مساويا للعرض، فق   بين كل من جانبي العرض والطلب ونادرا ما يكون الطلب المتنبأ به           
فائض في بعض الوظائف أو عجز في وظائف أخرى وفي كلتا الحالتين البد من اتخـاذ اإلجـراءات                  
المناسبة لمعالجة الفائض وسد العجز،ومن بين أهم السياسات التي تعتمد عليها المنظمات في معالجـة               

يع على ترك العمـل فـي المنظمـة أو          الفائض هي ؛التوقف عن التوظيف،أو تسريح العمال أو التشج        
  .التشجيع على التقاعد المبكر

أما السياسات التي تعتمد عليها إدارة الموارد البشرية في سد العجز في الموارد البشرية فهي؛إجـراء                
التعيينات الجديدة،أو التنويع في المهام مع توفير الفرصة للعاملين الحاليين لممارسة مهام إضـافية،أو              

عالمين إلى مواقع أعلى أو إجراء التنقالت بين الوظائف المختلفة مع إعـداد وتهيئـة بـرامج                 ترقية ال 
  .تدريبية مناسبة أو استخدام عاملين بموحب عقود وقتية

تركز هذه الخطوة على أهداف عملية التخطيط والتي يشترط أن توضـع فـي           :وضع األهداف-5
 كانت أهدافها التوسع فـي التوظيـف وذلـك ألن           ضوء أهداف وسياسات إدارة الموارد البشرية،فإذا     

استراتيجية المنظمة هي التوسع المستقبلي للمنظمة فعليها مراعاة مسارها المستقبلي،أما إذا كان توجـه     
المنظمة نحو االستقرار لقناعتها بمستوى أدائها الحالي فيفترض في التخطيط إن يستهدف البناء النوعي           

   20.ل في المنظمةالمهاري والمعرفي لقوة العم

  تنفيذ وتقييم خطة القوى العاملة:رابعا
وتشتمل هذه الخطوة على تصميم البرامج الخاصة باالستقطاب والتعيين والتقاعـد،كما           :تنفيذ الخطة -1

  .تتضمن تحديد وتنفيذ برامج التدريب والتطوير وسياسات األجور والمكافآت وأنظمة المعلومات
ال ينتهي عمل دائرة شؤون العاملين بوضع خطة تدبير القـوى          :لعاملة تقييم ومتابعة خطة القوى ا     -2

العاملة الالزمة من خالل التوفيق بين عرض القوى العاملة والمطلوب منها،إذ البد من متابعة وتقيـيم                
الخطة،والتخطيط بكافة أبعاده عمل من أعمال المستقبل البد وان يحدث فيه اختالفات ومفاجـآت مـن                

رة شؤون العاملين التعامل معها، ومن األمثلة على العوامل التي تستدعي إعادة النظـر              الالزم على إدا  
  :في خطط القوى العاملة مايلي

  .العودة المكثفة للقوى العاملة في الخارج أو الهجرة إلى الخارج ألسباب اقتصادية-
  .تغير الظروف االقتصادية ايجابيا أو سلبيا تبعا لفترات االزدهار والركود-
  .التغيرات التكنولوجية في أساليب اإلنتاج-
  .تغير طبيعة الهرم السكاني-

إن هذه العوامل وغيرها تدل على أهمية متابعة المستجدات على سوق العمل للتمكن من التكيـف مـع     
المتغيرات بشكل ينعكس على الخطط ابتداء من المدارس وانتهاء بالجامعات التي تمثل احـد مـصادر         

  .عاملة الالزمةإعداد القوى ال
وتعد عملية التقويم من العمليات المهمة في تخطيط الموارد البشرية كونها تستهدف تشخيص نقاط القوة          
والضعف فيها وتمتد إلى تحديد فاعلية خطط الموارد البشرية،وقد تستخدم المنظمة في التقويم واحد أو               

  :أكثر من المعايير آالتية
  .بات التوظيف المحددةحجم التوظيف الحقيقي إزاء متطل-
  .المعدالت اإلنتاجية المحققة إزاء المخطط فيها-
  .المعدالت الحقيقية لتدفق الموارد البشرية إزاء المعدالت المرغوب فيها-
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  نتائج البرامج إزاء النتائج المتوقعة-
  .كلفة العمل والبرامج إزاء الموازنات-

موضوعة لتخطيط الموارد البشرية والتي تشتق مـن       وغالبا ما يتم اختيار المعيار في ضوء األهداف ال        
  . للمنظمةاإلستراتيجيةاألهداف 

  أساليب تخطيط الموارد البشرية:خامسا
 من الموارد البشرية وعلى مـستوى       تيقوم التنبؤ باالحتياجا  ).:تحليل عبء العمل  (األسلوب المباشر -أ

المراد التنبؤ بها،وتأخذ المنظمات بنظر المنظمة اعتمادا على عبء العمل المطلوب إنجازه خالل الفترة   
  21: هيتاالعتبار مجموعة عوامل لتحديد المزيج الكمي والنوعي لمواردها البشرية وهذه االعتبارا

كثيرا ما يتطلب التغير في نظام وطرق العمل تغييرا في تركيبـة المـوارد              :التغيرات التكنولوجية -1
كس على أساليب أداء العمل مما يستلزم إعادة النظر فـي            التكنولوجي ينع  رالبشرية المستخدمة، فالتطو  

 بالتغيرات التكنولوجية يعد مهما عنـد       ؤالتركيبة المهارية والمعرفية للموارد البشرية،اعتمادا فان التنب      
  .تحديد المزيج النوعي لهيكل الموارد البشرية

راء تغييرات فـي الهيكـل      تتضمن إعادة توزيع الصالحيات والمسؤوليات وإج     :التغيرات التنظيمية -2
  . مجال أعمالها في حالة التنويع واالنكماشر وحدات تنظيمية جديدة، وتغيثالتنظيمي، كاستحدا

ويستخدم حجم المبيعات المتوقعة في فترة قادمة أساسا في تحليل عبء العمل فـي المنظمـة والـذي                  
ت عمل تمارسها المنظمة تستخدم     يتطلب الدقة في حسابه لترجمة الرقم المقدر من المبيعات إلى نشاطا          

أساسا في تحديد هيكل الوظائف والمالك،ويمكن استخدام دراسة الوقت أساسا في تحليل عبء العمـل               
إضافة إلى تقدير المبيعات،إذ يتم تحديد الوقت الذي يتطلبه إنجاز وحدة إنتاجية لتحديد عـدد العـاملين              

رد إنجازها كمعدل ألداء معيـاري لمعرفـة حجـم          المطلوبين،وتستخدم عدد الوحدات التي يستطيع الف     
العاملين الذين تحتاجهم المنظمة في إنجاز كمية العمل المخطط إنجازها،كما يمكن استخدام تحليل نواتج             

  .األداء وذلك بغرض استنباط مؤشرات تدل على حجم األعمال المتوقعة
يعتمد استخدام هذا األسلوب على مدى توفر معلومات دقيقـة عـن الظـواهر     :األسلوب اإلحصائي -ب

 تهديدات علـى عـرض المـوارد البـشرية     أواالجتماعية واالقتصادية التي يمكن أن تنعكس بفرص       
الخارجي،عالوة على المعلومات الدقيقة عن حركة الموارد البشرية داخل المنظمة،اعتمادا فان استخدام            

عتمد على عملية المفاضلة ما بين تكلفة ومنفعة أيا من األساليب المتاحـة أمـام               أي أسلوب إحصائي ي   
  :المنظمة والمعروفة والتي يمكن أن تتضمن

  .تحليل السالسل الزمنية-
  .استخدام نماذج االنحدار-
  .تحليل سلسلة ماركوف-

ـ               ي تخطـيط   ونظرا للتطورات المتسارعة في البيئة فقد أضيفت الكثير من األساليب الحديثة ف
الموارد البشرية فقد قدم مجموعة من الكتاب ما يعرف بالمدخل الموقفي في تخطيط الموارد البـشرية                

Contingency Approach22    ويقوم هذا المدخل على الربط الموضوعي بـين عمليـة التخطـيط 
  :والموقف،لهذا فقد ميز بين نوعين من التخطيط هما

من التخطيط الرؤية المستقبلية بعيدة المدى لحاجة المنظمة مـن          يعتمد هذا النوع    :التخطيط العقالني -1
 تتميز بيئة المنظمة باالستقرار النسبي وتصبح أهدافها المستقبلية ومـساراتها           االموارد البشرية، فعندم  

االستراتيجية أكثر وضوحا فان على المنظمة وضع خطة للموارد البشرية تستثمر حالة االستقرار التي              
  .رص للحصول على موارد بشرية أفضلقد تنعكس بف

                                                           

 83.،ص1975،دار اجلامعات املصرية،االسكندرية،"ادارة القوى العاملة"امحد صقر عاشور،-  21
22 -Walker,J.W.,"Human Resources Planning;An Evaluation,Perspectives on 
Personnel”,Irwin,Illoiois.1986.P.121 



يستخدم عندما تكون البيئة متغيرة األمر الذي يتطلب تحليـل مـستمر لحاجـات             :التخطيط الحدسي -2
المنظمة من الموارد البشرية في ضوء الفرص والتهديدات التي تفرزها التغييرات البيئية ونقاط القـوة               

هذه الحاالت يتطلب األمر إضـافة إلـى الخطـة          والضعف التي تتميز بها مواردها البشرية،وفي مثل        
طويلة األجل ما يعرف بالتخطيط الظرفي،يعتمد هذا التخطـيط الحركـة المتناسـقة بـين التخطـيط                 

 .االستراتيجي لألعمال والتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية والتخطيط التشغيلي للموارد البشرية
 

  ريةالمخطط السنوي لتسيير الموارد البش: سادسا
 95/126إن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الذي أحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم         

 يعتبر وسيلة جديدة لتنظيم تسيير الموارد البشرية ، وأداة تحليليـة            1995 أفريل   29المؤرخ في   
ير لنظام التسيير والسياسة المنتهجة في توفير الموارد البشرية ، ويرتكز أساسـا علـى التـسي               

التوقعي ، وهو بمثابة برنامج عمل يعده المسير وفق الميزانية الممنوحة سنوياً ، ليجعـل منـه                 
القاعدة المرجعية ، قصد تجسيد األهداف المسطرة والتي تتمثل في اإلستغالل العقالني واألنجع             

رض ، فإنه للموارد البشرية والمالية وتحسين مردود القطاع بتطوير المنظومة التكوينية ولهذا الغ 
من الضروري أن يحض المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعناية كبيرة عند إنجـازه ،               

  :كونه يهدف الى 
  .ـ ضبط المعلومات بصفة دقيقة حسب الجداول المشكلة له 

ـ برمجة كل العمليات التسييرية واإلدارية خالل السنة مع تحديد نسب التوظيف المقررة قانوناً              
 المؤرخ فـي    133المنشور الصادر عن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم          ، السيما   

  . المتعلق بنسب األنماط القانونية للتوظيف 1999 مارس 30

إن المخطط السنوي لتسيير    :إنجاز المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية       / 1
ل على اإلعتمادات والمناصب     وبمجرد الحصو  1995الموارد البشرية قد شرع العمل به منذ سنة       

المالية للسنة المعنية ، يشرع المسير في إعداد وإنجاز المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية              
 مـارس   15حسب الجداول المشكلة له على أن يقدمه إلى مصالح الوظيفة العمومية قبل تاريخ              

 1278لمـشتركة رقـم     قصد المصادقة عليه ، كما هو منصوص عليه في التعليمة الوزاريـة ا            
  . المتعلقة بإنجاز المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية 1995 ديسمبر 30المؤرخة في 
 للسنة  31/12يضبط فيه كل المعلومات الخاصة بتعداد المستخدمين إلى غاية          ::01الجدول رقم   

ين بالساعة أو   المالية الفارطة ، مع إظهار األعداد حسب الصفات بما فيها أعداد األعوان المؤقت            
  .اليوم 

يدون في هذا الجدول لجان الموظفين ولجان الطعن ويجب هنا التأكـد مـن               : 02الجدول رقم   
صالحية هاته اللجان بمراجعة قرارات اإلنشاء وتاريخ نفاذ صالحياتها ، وفي حالـة إنقـضاء               

ول به ال سيما    عهدتها يطلب منكم اإلسراع في تمديد آجالها حسب ما هو مبين في التنظيم المعم             
 09 المؤرخة فـي     67/99التعليمة الصادرة عن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم          

  . المتعلقة بإنشاء ، تجديد ، تمديد لجان المستخدمين ولجان الطعن 1999فيفري 
تدون فيه وضعية الحاالت التأديببة التي تمت خالل السنة الماليـة            : 01 مكرر   02الجدول رقم   

  لمعتبرةا
  تدون فيه وضعية القضايا المتنازع فيها المطروحة أمام العدالـة::02 مكرر 02الجدول رقم 
تدون في هذا الجدول كل قرارات اإلطار المتعلقة بتسيير مختلـف األسـالك              :03الجدول رقم   

والرتب المسيرة من طرف القطاع والسيما تلك المتعلقة بـالتوظيف ، اإلمتحانـات المـسابقات          
  .الخ .....



هذا الجدول الركيزة األساسية لكل العمليات التسييرية المتوقع إنجازهـا    يعتبر : 04الجدول رقم   
بعنوان السنة المالية المستهدفة ، وبالتالي فهو الترجمة الحقيقية لكل الترتيبات القانونية المتعلقـة              

إعتباره كلوحة قيادة بين بتحديد مختلف شروط التوظيف المتضمنة في القانون األساسي ، ويمكن 
أيدي المسير الذي إن أحسن إستعماله ، تمكن في آخر السنة من إستغالل كل المناصب الماليـة                 
المتوفرة لديه في الميزانية و من إتخاذ كل اإلجراءات التـسييرية المتعلقـة بتحويـل وتجديـد                 

  .المناصب المشغرة 
سنوية لكل العمليات المبرمجة فـي مجـال        يحدد في هذا الجدول الرزنامة ال      : 05الجدول رقم   

  .التسيير بهدف السماح للمسير من تنظيم أعماله طيلة السنة 
 نسة من العمـر و      60يتضمن قائمة الموظفين الذين بلغوا أو من المتوقع بلوغ          :06الجدول رقم   

  .هو الشرط األساسي والمرجعي لإلحالة على التقاعد بالنسبة لجميع األسالك والرتب 
يتضمن البيان المتعلق بالمستخدمين المتقاعدين الذين تم إستدعائهم         : 01 مكرر   06دول رقم   الج

  .لمزاولة النشاط بعنوان السنة المعنية 
يتضمن هذا الجدول بيان يتعلق بالمستخدمين المؤهلين للتقاعد وتـم          ::02 مكرر   06الجدول رقم   

ل تأجيل في تاريخ اإلحالة على التقاعـد أو         مع التذكير أن ك   .اإلحتفاظ بهم بعنوان السنة المعنية      
كل إستدعاء لتوظيف محال على التقاعد ال يمكن أن يتم إال بعد الحصول على رخصة إستثنائية                

  .من المديرية العامة للوظيفة العمومية ، واستشارة اإلدارة المركزية 
توى وتجديـد   هذا الجدول خاص بالمخطط التوقعي التكويني وتحـسين المـس         ::07الجدول رقم   

  المعلومات بعنوان
  .السنة المعنية ، وهو ملخص عن المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين الخاص بالقطاع 

يدرج في هذا الجدول القائمة اإلسمية لجميع األعوان الـدائمبن ،المتعاقـدين             : 08الجدول رقم   
  .والمؤقتين مهما كانت رتبتهم 

   :رة عن طريق التشغيلإمتصاص المناصب المالية الشاغ*/
   من المخطط04إن المناصب المالية الشاغرة التي تظهر في العمود الثالث من الجدول رقم 

السنوي لتسيير الموارد البشرية ، ينبغي تشغيلها بإحترام النسب المحددة قانوناً كما تنص عليـه               
  .القوانين األساسية ، عن طريق التوظيف الخارجي والتوظيف الداخلي 

  :إن هذا التوظيف الخارجي يتم عن طريق : توظيف الخارجي ال
  ) .التوظيف المباشر( التوظيف على أساس الشهادة -
  .المسابقة على أساس الشهادة -
   المسابقة على أساس اإلختبارات -
   المسابقة على أساس اإلختبارات المهنية -

لنقل فإنها تحتـسب نـسبتها   كما تجدر اإلشارة ، أن المناصب المخصصة للتوظيف عن طريق ا          
  .ضمن التوظيف الخارجي 

  :إن هذا التوظيف الداخلي يتم عن طريق : التوظيف الداخلي 
   اإلمتحان المهني ، -
  الترقية اإلختيارية ، -
  ) . التأهيل المهني-

يجدر التذكير هنا ، أن المعيار األساسي لتقييم كل مسير للموارد البشرية يتمحور حـول مـدى                 
في إستغالل كل المناصب المالية الممنوحة بعنوان السنة ، ويكون هذا اإلستغالل بالتطبيق كفاءته 

 من جهة ومن جهة أخرى قدرته على التنبؤ بكل         04الصارم للعمليات المبرمجة في الجدول رقم       
بهدف طلب  ) الخ  ...كاإلحالة على التقاعد الذهاب للخدمة الوطنية والترقيات        (العمليات األخرى   

ديد المناصب المالية المتوقع تجميدها من جهة وـ أوتحويلها من جهة أخـرى ، إن أثبتـت                 تج



ضرورة وظيفتها وذلك بعد التحقق من حتمية إستغالله قبل نهاية السنة بعنوان المخطط التسييري 
  .المعدل 

  ) ودعم هذه الطلبات بتقرير أو عرض حال تبينون فيه ضرورة وظيفية هذه المناصب ( 
 الوسيلة الوحيدة لتشغيل كل المناصب المالية الشاغرة هي إحتـرام الترتيبـات القانونيـة               وتبقى

  .لتنظيم وسير اإلمتحانات المهنية والمسابقات 
   : اإلمتحانات والمسابقات المهنية*/

 والنـصوص التنظيميـة     30/09/1995 المؤرخ فـي     95/293لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم      
ات والمراحل واآلجال والشروط المطلوب إحترامهـا بهـدف تجـسيد           المتخذة مختلف اإلجراء  

  . مختلف عمليات التوظيف بناء على مبدأ تساوي الفرص للتوظيف 
 بإعتبار أن هذه الطريقة من التوظيف لها خصوصية تستلزم دراستها بعناية بحيث أن التوظيف             

ماليـة   دي الى شغور مناصب   الداخلي ، مهما كانت سرعة وفعالية المسير في تنظيمها فإنها تؤ          
ضمن المخطط السنوي وهي تستدعي إتخاذ إجراءات تـسييرية جديـدة            جديدة لم تكن مبرمجة     

  :إلستغاللها لتفادي إبقائها شاغرة عند نهاية السنة ، ومن بين اإلجراءات الواجب إتخاذها هي 
  . طلب تجديد المناصب المالية المشغرة -
  .ها لتغطية إحتياج وظبفي لإلدارة أو المؤسسة العمومية إبقائها على حالها أو تحويل-
  . الشروع في تعديل المخطط السنوي على أساس هذه المناصب الجديدة -
  . العودة الى المرحلة األولى المتعلقة بالتوظيف -

وبغية التحكم أكثر في هذه التقنيات فإن المسير مطالب بإحترام الترتيبات القانونية المبينـة فـي             
ملحـق يــحدد آجـال      .30/12/1995 المؤرخة في    1273عليمة الوزارية المشتركة رقم     الت

  .إجراء مختلف عمليات التسيير 
  . مارس 15 المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية قبل تاريخ -
 يجب تطبيق طلبات المراجعة الصادرة عن مصالح مفتشية الوظيفة العمومية خاصـة فيمـا               -

ق بإلغاء بعض المقررات أو تعديلها وهذا لتفادي الوقوع في تماطل المصادقة على المخطط              يتعل
  . البشرية دلتسيير الموارالسنوي 

 أشهر ، بعد إشهـار المسابقـة ، ويمكن تخفـيض          3 تنظيم اإلمتحانات والمسابقات في أجل       -
  .واحد ) 01(هذه اآلجال الى شهر 

  : بذل كل مجهوداتهم إلحترام التواريخ التالية لذلك ، فإنه يطلب من كل المسيرين
 من المخطط األول ، قبل نهاية شهر        04تنظيم كل عمليات التوظيف المبرمجة في الجدول رقم       -

  .جويلية
موافاة اإلدارة المركزية المعنية لكل طلبات التجديد وتحويل المناصب في غضون شـهر أوت              -

  كآخر أجل 
  . اإلدارة المركزية إلى اإلرسال لكل الطلبات الموجهة يجب إحترام السلم اإلداري عند-
يجب أن يرفق طلب تحويل المناصب بنسخة من المخطط السنوي لتسيير المـوارد البـشرية               -

 فقط ، أما فيما يخص      04مصادقة عليه من طرف مصالح الوظيفة العمومية وليس الجدول رقم           
نسخ من مقررات التعيين واإلخالء للمناصب      طلب تجديد المناصب المالية ، فإنه يتطلب إرفاقه ب        

  .المراد تجديدها 
 تمكين اإلدارة المركزية من إتخاذ ترتيباتها مع المديرية العامة للوظيفة العموميـة ووزارة الماليـة                -

 .خالل شهري أوت وسبتمبر ، بغية موافاتها بالنتائج خالل شهر سبتمبر 
 

 
  



 توظيف الموارد البشرية:الثالث الــفصل
  

فعملية التوظيف تتكامل بإنجـاز مجموعـة مـن األنـشطة تتمثـل فـي االسـتقطاب واالختيـار                   
،وينسحب الخطأ في أنشطة التوظيف على باقي وظائف إدارة الموارد البشرية،لذا تعد مفتـاح   ∗والتعيين

لتنافـسية المتمثلـة بنوعيـة مواردهـا        نجاح المنظمة والوسيلة التي تمكنها مـن اكتـساب قيمتهـا ا           
البشرية،ويمكن القول بان ناتج عملية التوظيف يجب أن يكون تطبيق مبدأ وضع الشخص المناسب في               

  .المكان المناسب والوقت المناسب

  ) Recruitment(االستقطاب:أوال
ديد وجذب  يمكن تعريف استقطاب الموارد البشرية على انه عملية اكتشاف وتح         :مفهوم االستقطاب -

ولكـي يكـون    .المرشحين من األفراد المهتمين والقادرين على استالم الوظائف الشاغرة أو المتوقعـة           
االستقطاب فعاال البد من وضع استراتيجيات له كونه يمثل شكال من أشكال المنافسة ،فكمـا تتنـافس                 

لبحـث عـن وجـذب      المنظمات في تطوير اإلنتاج وتسويق السلع والخدمات،فإنها تتنافس أيضا في ا          
إضافة إلى أن المنظمة وإدارة الموارد البشرية تواجه العديد من المتغيـرات            .واستقطاب األفراد األكفاء  

المؤثرة على سياسات استقطاب وجذب الموارد البشرية وتحديد أي من المصادر يمكن التركيز عليهـا               
  .حاليا ومستقبليا

ـ     : مصادر االستقطاب - الداخليـة  : ى مـصدرين أساسـيين      وتنقسم مصادر االسـتقطاب إل
 .والخارجية

وهي المصادر المتاحة داخل المنظمـة ويمكـن اللجـوء إليهـا علـى              : المصادر الداخلية   / 1
الخصوص في حالة الوظائف التي تحتاج إلى خبرات ال تتوافر خارج المنظمة أو فـي حالـة                  

كشف عن الكفاءات المناسبة    الوظائف اإلشرافية، ويستعمل المسؤول في هذه الحالة عدة وسائل لل         
 :أهمها 

وهو يكشف بالتفصيل عن مهارات ورغبات األشخاص، ويقوم المسؤول         : مخزون المهارات   * 
بتحليل هذا المخزون لتحديد األشخاص الذين يمكن نقلهم أو تـرقيتهم ثـم يقتـرح األشـخاص                 

الطريقة في التوظيـف    المناسبين بعد التأكد من مناسبتهم لمناصب الشاغرة، وترتبط فعالية هذه           
 .بنوعية المعلومات المتوفرة في المخزون وبكيفية تحليل الوظائف وتحديدها

تستعمل هذه الطريقة كثيرا نظرا لبساطتها لكونها توفر المعلومـات عـن            : الترقية الداخلية   * 
الوظائف الشاغرة لكل عمال المنظمة بواسطة المعلقات وتترك المجال مفتوح لتقـديم طلبـات              

عمال للترشح للوظائف الشاغرة وتتميز هذه الطريقة بتشجيعها للعمال على التدخل في تـسيير              ال
مسارهم الوظيفي كما تمكنهم من تحضير أنفسهم للتنقل من منصب آلخر، وربما للترقية بفضل              

 .التعريف بمهاراتهم
 تشجيع تنويع   نستعمل هذه الطريقة عندما تكون سياسات المنظمة قائمة على        : النقل الوظيفي   * 

خبرات العاملين ويتم نقل العمال من وظيفة إلى أخرى للتمكن من اكتـساب خبـرات متعـددة                 
 .ومتنوعة

يتم تقديم طلبات أقارب أو أصدقاء بعـض المـوظفين الـذين لـديهم            : المعارف واألصدقاء   * 
ج العمال  الكفاءات والسمعة والحماس المطلوب، وتتميز هذه الطريقة بالضغط على تكاليف اندما          

 . الجدد ألن لديهم المعلومات عن المنظمة وعملها وقيمها
تستعمل المنظمة هذه الطريقة عندما ال تجد المرشحين المناسبين لشغل          : المصادر الخارجية   / 2

الوظائف عن طريق المصادر الداخلية أو عندما تريد توظيف أشخاص لهم نظرة جديدة مختلفـة    
 : المستعملة في االستقطاب ما يلي عما لديها، ومن أهم الوسائل 

                                                           

∗∗∗∗ -Recruitement-Selection-Placement.  



تقوم المنظمة باالحتفاظ بطلبات الترشيح التي يقدمها األفراد والتـي          : التقدم المباشر للمنظمة    * 
تتضمن بيانات كاملة عنهم، عن مستواهم التعليمي، خبـراتهم الـسابقة، مهـاراتهم، قـدراتهم               

 .هذه الطلبات واالختيار فيما بينهاوتقوم المنظمة عند الحاجة بتصفية . الخ... ورغباتهم، 
التلفـزة، الـصحف،    (تختار المنظمة وسيلة اإلعالن التي تناسب الوظيفة الشاغرة         : اإلعالن  * 

 .ويتم تلقي الطلبات إما مباشرة أو عن طريق البريد) الخ...المجالت أو الراديو، 
ء مـن الدراسـات     يتم إجراء بعض التربصات من طرف الطلبة كجز       : المدارس والجامعات   * 

العملية، وهذا يمكن المنظمة من تقييم األفراد واالختيار من بينهم بعد تخرجهم، وتتميـز هـذه                
 .الطريقة بكونها توفر عمالة مدربة وجاهزة للعمل

 :هناك نوعان : وكاالت ومكاتب التوظيف * 
يكـون  وهي مكاتب حكومية تديرها الحكومة وتشرف عليهـا و        :  وكاالت أو مكاتب عامة      -1

هدفها الرئيسي إيجاد فرصة عمل لكل عاطل، حيث يتم تسجيل أسماء العاطلين لديها وبيانـاتهم               
وخبراتهم كشرط لحصول على العمل أما في حالة عدم توافر عمل يناسب خبرات الفرد فإن هذه           

 .الوكاالت تقوم بصرف إعانات بطالة لهم
الة واختيارها أيضا، حيث تقـوم      يديرها متخصصون جذب واستقطاب العم    :  مكاتب خاصة    -2

هذه المكاتب بتلقي طلبات راغبي العمل وتصنيفها إلى تخصصات مهنية والرجوع إليهـا عنـد               
طلب إحدى الشركات أو المنظمات األخرى لتخصص معين أو أكثر من هذه التخصصات، كما              

والـدوريات  تقوم هذه المكاتب أيضا باستقطاب العمالة من خالل اإلعالن بالصحف والمجـالت     
 .المتخصصة

تقوم بعض المنظمات المهنية بتأهيل أعضائها للعمل في مجاالت معينـة           : المنظمات المهنية   * 
وبغرض هذا التأهيل تقوم بتدريبهم واختيارهم ومنحهم شهادات وإجازات وتراخيص للعمل فـي         

خصـصات  مجال محدد، ومن أمثلتها جمعيات المحاسبين والمراجعين وجمعيات األطباء فـي ت           
 .معينة

  اختيار وتعيين األفراد:ثانيا

تتباين المفاهيم التي يعبر بها عن عمليـة االختيـار          :مفهوم اختيار وتعيين الموارد البشرية    -1
ويعزى التباين إلى الزاوية التي ينظر من خاللها الكاتب إلى العملية،فيعتبرها الـبعض عمليـة جمـع                 

 بين الفرد والمنظمة،وعملية االختيار تأتي كأداة أو دليـل          معلومات محمية قانونا،أو وسيلة مواءمة ما     
لتحقيق هذه المواءمة،وتعتبر مجموعة من اإلجراءات التي تكفل وضع الشخص المناسب في المكـان              

بأنها إجراءات تتبع من قبل المنظمـة       "المناسب،وبناء على ذلك فان عملية االختيار يمكن أن يعبر عنها         
ات عن المتقدم لشغل وظيفة شاغرة تكون هذه المعلومات دليل المنظمة فـي  يتم من خاللها جمع معلوم   

  ".اتخاذ قرار قبول أو رفض المرشح
 رويمكن أن يستخدم نفس المفهوم إلى جانب الفرد في حالة اختياره لمنظمة ما ووظيفة محـددة، فقـرا       

اء محتملـة؛مثل قبـول     االختيار قرار احتمالي ولهذا يعتبر من القرارات المخاطرة التي تتضمن أخط          
  ∗.شخص غير مؤهل لشغل الوظيفة الشاغرة،أو رفض شخص مؤهل لشغل الوظيفة الشاغرة

                                                           

 Jobعملية على مستوى كفاءة مدخالت عملية االختيار تتمثل بتحليل الوظيفة ولتحقيق أهداف االختيار فعلى املنظمة أن تدرك بان جناح ال- ∗

Analysisوالذي غالبا ما يتضمن وصف للواجبات واملسؤوليات واملهمات اليت تتضمنها الوظيفة والذي يسمى بالوصف الوظيفي،Job 

Descriptionفرد لشغل الوظيفة والذي يسمى بالتحديد ،كما يتضمن حتديد للمهارات والقدرات واملعارف اليت تشكل مؤهالت ال

  .لذا جيب على املنظمة ان تكون دقيقة يف إعداد مضمون التحليل الوظيفي ببعديه.Job Specificationالوظيفي



ومنه يمكن تعريف ببساطة االختيار على انه انتقاء الفرد المناسب من بين مجموعة من بين مجموعـة       
سب فـي الوظيفـة     من األفراد المتقدمين لشغل وظيفة معينة،ونعرف التعيين على انه وضع الفرد المنا           

  .التي تتناسب شروط ومستلزمات القيام بها مع مؤهالته وكفاءاته
 يعني اتخاذ القرار الذي تتنبأ بموجبـه        روعادة ما يبنى قراري االختيار والتعيين على التنبؤ، فاالختيا        

المنظمة أن الشخص الذي اختير للوظيفة سوف يكون أفضل من سواه من األشخاص الذين رفضوا،أما               
تعيين فيعني اتخاذ المنظمة للقرار الذي تتنبأ بموجبه بأن الشخص الذي اختير سوف يكـون مناسـبا                 ال

  .لوظيفة ما وليس لسواها من الوظائف

  خطوات عملية االختيار والتعيين-2
إن الممارسات الخاصة بوظيفة االختيار والتعيين قد تختلف من منظمة إلى أخرى ويتوقف األمر أساسا     

لوظيفة ومستواها في الهيكل التنظيمي للمنظمة وأيضا على إمكانيـات المنظمـة وحجـم          على نوعية ا  
العمالة وسياستها تجاه القوى العاملة و نظرا لحساسية عملية االختيار يجب على المنظمات أن تكـون                

 في إتباع الخطوات،وشاملة في جمع المعلومات،وموضوعية في        ةدقيقة في تحديد اإلجراءات، ومتسلسل    
  .خاذ قرار االنتقاءات

ونعني بإجراءات االختيار جميع المراحل التي يتم القيام بها بدءا من تحديد مصادر االختيار وانتهـاء                
 عدة مراحل تعكس في تعددها الكلفة ومـا يعـول علـى هـذه               كبقرار تعيين من يتم اختيارهم، وهنا     

لكفء رغم الكلفة المترتبة عليـه  اإلجراءات من الوصول إلى أفضل اختيار،ذلك ألن اختيار الموظف ا        
إال أنها كلفة مبررة إذا ما كانت النتيجة ايجابية،ويوضح النموذج التالي أن هناك أربع نتـائج محتملـة       
لقرار اختيار موظف ما وهي رفض الشخص المناسب أو قبوله،أو رفض الشخص غير المناسـب أو                

  .قبوله
 النتائج المحتملة لقرار معين):2(الجدول رقم
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قرار صحيح برفض تعيين شـخص      
  غير مؤهل

  1خطأ رقم
  رفض تعيين شخص مؤهل

 S P.Robbins,Personnel of human Resources .Englewood New Jersey,Prentice Hall Cliffs,Inc,1978,p.101:المصدر
وبغض النظر عن طبيعة المنظمة ونوع وعدد المتقدمين للوظائف الشاغرة فان عملية اختيار األفـراد               

 خطوة تزود اإلدارة بالمعلومات الضرورية      لالمتقدمين للعمل تمر بخطوات عدة مترابطة ومحددة، فك       
وتعتمـد  . في عملية االختيار وفقا للمعايير الموضوعية ومعايير األداء المطلوب     حول األفراد وتساعدها  

  23:عملية االختيار من ناحية نظرية على المراحل التالية
عادة ما تبدأ إجراءات االختيار باإلعالن عن الوظائف المطلوب شغلها،وقد يتم :غربلة مبدئية للطلبات-

ال بمكاتب توظيف متخصصة،وبناء علـى هـذا اإلعـالن          اإلعالن داخل أو خارج المنظمة،أو االتص     
يحضر إلى المنظمة بعض راغبي العمل،ويتم استقبالهم وتعد لهم مقابلة مبدئية إلسعاد الـبعض مـنهم                
الذين ال تتوافر فيهم الشروط الخاصة الستكمال إجراءات االختيار،وفي حالة توافر الشروط الالزمـة              

توفوا طلبات التوظيف وهي بالعادة طلبات قصيرة تتمثل في السيرة          للتعيين يطلب من المتقدمين أن يس     
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الذاتية للمتقدم،حيث يتم دعوة المتقدمين لتعبئة طلبات خاصة أو نماذج معدة من المؤسسة الباحثة عـن                
  .موظفين وهي نماذج تقتصر على معلومات عن المتقدم وخبرته السابقة ومؤهالته العلمية

ارات االستخدام التي تبين مـستوى المتقـدمين فـي الـذكاء واالتجاهـات              أي أداء اختب  :االختبارات-
والقدرات؛ وتقيس االمتحانات مستوى المعلومات والمهارات في مجال معين واالمتحانات النفسية والى            

  .تلك التي تتعلق بتحليل الخطوط وكشف الكذب
 تمد اإلدارة بالمعلومات الموضوعية وتتمثل أهمية اختبارات االستخدام في كونها األدوات الرئيسية التي  

حول أداء األفراد المتقدمين للعمل حيث تحدد هذه االختبارات مدى التوافق المتوقع بـين أداء المتقـدم                
  .للوظيفة ومتطلبات مواصفات الوظيفة

ويوجد عدد كبير من االختبارات المصممة لقياس خصائص معينة لدى طالبي الوظائف،فهناك              
اختبارات للكشف عن الذكاء وشخصية الفرد وأخرى  لتحديد مدى استعداده ودرجة اهتمامـه بمهنـة                

  .معينة ودراسة ما إذا كان يستطيع أن يكيف نفسه بسرعة لمواجهة الظروف المختلفة
 الشروط يجب أن تتوافر في االختبار الجيد حتى يمكن االعتمـاد عليـه              وهناك مجموعة من    

واالطمئنان إلى نتائجه؛فيجب أن يكون االختبار صادقا أي قدرته علـى قيـاس الظـاهرة موضـوع                 
االختبار،ويجب أن يكون االختبار ثابتا؛إي يمكن االعتماد عليه في قياس الظاهرة التي صمم لقياسـها               

تحت نفس الظروف وفي جميع المواقف التي يطبـق عليها،ويجـب أن يكـون              وإعطاء نفس النتائج    
االختبار موضوعيا؛أي مفهوم بطريقة واحدة من جميع األفراد بحيث ال يترك مجاال للبس سواء فـي                
ذهن الشخص محل االختبار أو في ذهن المصحح،كما يجب أن يكون االختبار مقننـا؛إي أن نتائجـه                 

جميع،يجب أن يكون مستوى الصعوبة أو السهولة فيـه معقـوال بالنـسبة             تعطي مفهوما واحدا لدى ال    
للمجموعة المختبرة،وأخيرا يجب أن توضع قواعد وشروط تحدد كيفية تطبيق االختبـار مـن ناحيـة                

  .الطريقة الواجب استخدامها وتوزيع الدرجات على األسئلة المختلفة،وكيفية وضعها وتفسيرها
 من تجاوزوا المراحل الثالثة السابقة إلى مقابلة شاملة تكون مفتوحة           إخضاعأي  :المقابالت الشخصية -

في جملة أسئلة أو مقابلة متعمقة تهدف إلى التعرف على الصورة اإلجمالية لخبرات الشخص المقابل،               
  .وتعطيه كامل الحرية ليتوسع في ردوده وهي على نمط االستمارات المفتوحة

ت بين الطرفين صاحب العمل وطالب العمل،وبذلك تتيح لكل مـن           وتهدف المقابلة إلى تبادل المعلوما    
الطرفين ان تكون لديه فكرة سليمة عن الشروط التي تحكم العالقة بينهما مستقبال،فهي تستخدم للتأكـد                

  .من معلومات أدلى بها الفرد وللحصول على معلومات معينة
ة خاصة يرأسها مدير األفراد فـي المنظمـة   وعادة ما يتولى إجراء المقابلة مع المتقدمين لالختبار لجن       

  .ويمثل فيها رئيس القسم او اإلدارة المختصة التي تتواجد بها الوظيفة
التحقق من خلفية المتقدم للوظيفة ومن صحة المعلومات التي أعطاهـا،من           يتم  :التأكد من المعلومات  -

 به سواء الجهات التي تعلم فيها  أخرى لديهم علمتخالل االتصال بالجهات التي عمل فيها سابقا، وجها     
  . مستواه الثقافي، وسيرته العلمية والذاتية ما أمكنىأو معارفه على المستوى الشخصي، ومد

الفحص الطبي للتأكد من صالحيته الصحية للعمل أي التأكـد مـن أن المتقـدم               يتم  :الفحص الطبي -
م الوظائف البد أن تكون هناك حدود       للوظيفة يتمتع بصحة جيدة،تمكنه من أداء العمل بنجاح وفي معظ         

دنيا للياقة المطلوبة من المرشح للوظيفة ألثر ذلك على تكلفة الموظف في المستقبل من حيث التأمينات                
  .الصحية وما يتصل بذلك من منافع

اتخاذ القرار النهائي بتعيين األشخاص الذين اجتـازوا االختبـارات الـسابقة          يتم  :اتخاذ قرار التعيين  -
فإذا ما اجتاز المرشح هذه المراحل يتم ترشـيحه بقـرار تتخـذه إدارة              . وحسب أولوية نتائجهم   بنجاح

الموارد البشرية أو اإلدارة المسؤولة عن التعيينات وفي اغلب الدول هناك فترة اختبار تتراوح مـدتها                
لموظـف  بين شهر واحد الى تسعة اشهر من تاريخ تسلمه الوظيفة،وهذه الفترة تحدد مدى صـالحية ا               

ومبدأ وضع الشخص المعـين تحـت االختبـار لفتـرة بعـد             .للوظيفة التي تم اختياره وترشيحه اليها     
التعيين،يعكس فكرة أساسية هي ان عملية االختيار ال يمكن ان تحقق نتائج صحيحة تماما،وان هنالـك                

ءمـتهم  احتمال ان يتم تعيين بعض األفراد الذين تفشل إجراءات االختيـار فـي اكتـشاف عـدم مال                 



للعمل،وبالتالي فان تجربة األداء على العمل تعتبر في حقيقة األمر جزءا مكمال لعملية االختيار،وتعتبر              
 . بذلك االختبار النهائي لمدى توافق الشخص مع الوظيفة

 .ويوضح الشكل التالي خطوات وإجراءات عملية االختيار
  خطوات وإجراءات عملية االختيار):2(الشكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعبئة الوظائف وتوجيه الموظفين الجدد: ثالثا
ال تنتهي مهمة إدارة شؤون األفراد باتخاذ القرار بتعيين األشخاص المتقـدمين الـذين اجتـازوا كـل      
الخطوات السابقة بنجاح،بل تبدأ مرحلة أخرى وهي وجود برنامج تعريفي وتوجيهي يتم مـن خاللـه                

ملين الجدد بهذا الجهاز الذي انضموا للعمل فيه،وهنا يتجلى دور اإلدارة الـسليمة، حيـث               تعريف العا 
تجعل العاملين فيها على علم وإدراك بأهداف الجهاز الذين يعملون تحت لوائه،ألن الموظف الـذي ال                

  .يعي وال يدرك الهدف ال يكون موظفا ناجحا
يقدم الموظف الجديد لزمالئه في القسم او اإلدارة التي         فبعد اختيار الموظف الجديد واتخاذ قرار تعيينه،      

يعمل بها،ويجب االهتمام بهذه الخطوة نظرا ألهمية اثر ايام العمل األولى في المنظمة علـى نفـسية                 
الفرد،ذلك انه يكون في هذه الفترة متخوفا من العمل،وال يعرف بالضبط واجباته ومسؤولياته،ويخـشى              

كما يشعر بالغربة لعدم تكوين صداقات بعد مع زمالئه،لذا يجب تعريـف            الفشل فيكون مصيره الفصل،   
  .العامل بالمحيط الذي يعمل فيه

ـ               ورشـة   يوتتفاوت مدة وشكل البرنامج التعريفي بالعمل حسب حجم المؤسسة وطبيعة أعمالهـا، فف
يد بنواحي  صغيرة قد يتخذ البرنامج أسلوبا بسيطا وهو أن يعهد ألحد العاملين أن يعرف الشخص الجد              

العمل، ويتيحوا له المجال ليسأل عما ال يتضح من أمور،أما إذا كان في دائرة حكومية أو شركة كبيرة                  
فقد يقتضي األمر تولي قسم التدريب لهذه المهمة وبشكل مبرمج،وعادة ما يعطى الموظف فكرة عامـة     

  .عن التعليمات والنظم المعمول بها في الشركة عن طريق حضور االجتماعات
وفي األخير تضع إدارة المنظمة بعض المقاييس للحكم على كفاءة سياسة االختيار والتعيـين ومـدى                
نجاحها في اختيار األشخاص المناسبين للعمل في المنظمة،ولضمان سالمة عملية االختيـار والتعيـين       

ج االسـتقطاب   فغالبا ما تخضع العملية لتقييم عام للبرنامج وتقييم تفصيلي لكل برنامج فرعي كبـرام             
  :واالختيار والتعيين،وتستخدم المنظمات في الحكم على دقة العملية المؤشرات االتية
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  .متابعة الفرد في العمل ،والتعرف على مدى كفاءته في أداء عمله-1
  .التعرف على إمكانية الفرد في التأقلم مع زمالئه وظروف عمله الجديدة-2
  .األداءمدى انسجام نتائج االختيار ومقاييس -3
التعرف على مدى تناسب قدرات الفرد وأدائه وخبراته ومؤهالته مع طبيعة العمل المناط به ومدى               -4

  .نجاح الفرد في التأقلم مع ظروف وبيئة العمل
  .مدى تناسب قدرات الفرد ومؤهالته مع العمل المسند إليه-5
لمنظمة واالنتقال إلى منظمات    حساب معدل دوران العمل،ومعرفة مدى ترك األفراد الجدد العمل با         -6

  .أخرى
  .معرفة مشاكل العمل األخرى كالغيابات وانخفاض اإلنتاجية وتدني الروح المعنوية-7

وتستخدم هذه المؤشرات في إعادة النظر في استراتيجية الموارد البشرية بشكل عام وسياسات التوظيف 
  .في المنظمة بشكل خاص

 لجزائري حسب القانون ا شروط التوظيف:رابعا
 المتضمن القـانون    2006 جويلية   15 المؤرخ في    03-06 من األمر رقم     75نجد حسب المادة    

 :األساسي للوظيفة العامة تنص على ما يلي 
 24: ما لم تتوفر فيه الشوط اآلتية ال يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية

 . أن يكون جزائري الجنسية-
 . أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية-
 . أن ال تحمل شهادة سوابقه القضائية مالحظة تتنافى وممارسة الوظيفة المراد االلتحاق بها-
 . أن يكون في وضعية قانونية تجاه لخدمة الوطنية-
 أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهالت المطلوبة لاللتحاق بالوظيفة       -

 . المراد االلتحاق بها
 أفريـل   21 المؤرخ فـي     11-90 بيـن الشـروط التي نص عليها القانون رقم         ونجـد مـن 

 25: المتعلق بقانون العمال ما يلي 1990
 16ال يمكن في أي حال من األحوال أن يقل العمر األدنى للتوظيف عـن               : 15حسب المادة   * 

التنظيم المعمول  سنة إال في الحاالت التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وقفا للتشريع و              
 .بهما

 وال يجوز توظيف القاصر إال بناء على رخصة من وصيه الشرعي، كمـا أنـه ال يجـوز                   -
استخدام العامل القاصر في األشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس                

 .بأخالقياته
 أشـهر   6يبية ال تتعدى    يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجر        : 18وحسب المادة   * 

 . شهرا لناصب العمل ذات التأهيل العالي12كما يمكن أن ترفع هذه المدة إلى 
 .تحدد المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طريق التفاوض الجماعي

طنية يجوز للمستخدم توظيف العمال األجانب عندما ال توجد يد عاملة و           : 21وحسب المادة   * 
 .مؤهلة، وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

 :يقوم التوظيف على المبادئ التالية و
 .أي أن التوظيف هو عملية إدارية مستمرة: مبدأ الديمومة / أ

                                                           

 . 7-6 املتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة، ص2006 جويلية 15 املؤرخ يف 03- 06 املتعلقة باألمر رقم 46ية، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائر: -  24

 
 .564 املتعلق بعالقات العمل، ص1990 أفريل 21 املؤرخ يف 11- 90 املتعلقة بالقانون رقم 17اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -  25

 



 .أي إعطاء فرصة متساوية لجميع المتقدمين: مبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص / ب
يار أفضل العناصر المتقدمة للوظائف المعلن عليها وأكثرها قدرة على          هو اخت : مبدأ الكفاءة   / ج

 .القيام بها
 :ونميز ثالث مراحل أساسية وهي : مراحل التوظيف 

 . االستقطاب-
 . االختيار-
  . التعيين-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  والتحفيزوظيفة تحديد األجور:لرابعالفصل ا
  

  أسس تحديد األجور :أوال
تعد أنظمة األجور والرواتب من بين األنظمة التي القت اهتماما كبيرا من قبل المنظمات نظرا                 

ألن تكاليف األجور والرواتب تشكل نسبة كبيرة من إجمالي التكاليف التي تتحملها المنظمات،إضـافة              
  .الحفاظ على العاملين الكفوئين واستقرارهم في المنظمةإلى أهميتها في 

وتعد األجور والرواتب جزءا من نظام التعويضات اإلجمالية التي يتـسلمها العـاملون فالتعويـضات               
المستلمة تتكون من ثالثة أجزاء أو مكونات،المكون األول الراتب أو األجر الذي يعتمد علـى عمليـة                 

ثاني فهو الحوافز المدفوعة وفق مستوى أداء العامل،في حين أن المكـون            تقييم الوظائف،أما المكون ال   
  ).التعويضات غير المباشرة(الثالث يتضمن الفوائد والخدمات

البد ألي مؤسسة جادة في المحافظة على العناصر الجيدة فيها من وضع نظام مقبول لألجور بحيـث                 
 المستوى الداخلي يجب أن يشعر العامل بأن ىفعلتتوفر فيه العدالة على المستويين الداخلي والخارجي،  

 فان هذا الشعور بالعدالة علـى المـستوى         كما يتقاضاه من اجر يتناسب مع ما يقدمه من عمل، وكذل          
الداخلي ال يتعزز إال بشعور العامل بأن أجره يتساوى مع نظرائه في المؤسسات المنافـسة وأال فانـه                  

عطيه شروط عمل وأجور أفضل، من هنا تبدو أهمية تطـوير           سيحاول جاهدا االنتقال إلى مؤسسات ت     
  :نظم عادلة لألجور،وهناك طرق عدة في هذا المجال تستلزم بداية عدة خطوات أساسية منها

عمل مسوحات أو استقصاءات بهدف التعرف على ما يدفع للوظائف الرئيسية في السوق وقد تأخـذ                -
انات أو تقتـصر علـى الطـرق غيـر الرسـمية            هذه المسوحات الشكل الرسمي عن طريق االستبي      

  .كاالتصاالت مع من لهم معرفة بهذه األمور
تقييم الوظائف وذلك من خالل تحديد صعوبة العمل والمسؤولية التي يتحملها العامـل، والمهـارة أو       -

  .المؤهل الذي يستلزمه القيام بالعمل إلى غير ذلك من تلك األمور المشار إليها في تحليل الوظيفة
  .تجميع الوظائف المتماثلة أو المتشابهة في فئات أجور تتناسب معها-
  .وضع سعر لكل فئة من الدرجات أو كل وظيفة على ضوء عملية التقييم-
  .تصويب نظام األجور السائد وفقا للنتائج-

حديـد  تحديد األجر المناسب لكل فرد لهو من أهم المشاكل التي تواجهها إدارة األفراد ألن هـذا الت                إن  
يتطلب األخذ في االعتبار مجموعة من المعايير الحالية والمستقبلية نتيجة للتغير الطبيعـي والتطـور               

 الذي يبذله الفـرد أثنـاء قيامـه بالعمـل ونـوع             دالمستمر للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، فالجه     
ة المتعلقة بـاألجور كـل هـذه        العمل،إنتاجية الفرد،تفاعل احتياجاته ودوافعه ومتغيرات البيئة القانوني      

 عند تحديد أو رسم سياسة لألجور في المؤسسة كما يتطلب           رالمعايير واألسباب يجب أخذها في االعتبا     
  .األمر اخذ هذه االعتبارات وأهميتها من فترة ألخرى وانعكاسها على سياسة أو نظم األجور

د وضع خطة لرسم هيكل األجور هـو أن         والمبدأ األساسي الذي ينبغي أن تقوم عليه إدارة األفراد عن         
توازن بين قيمة ما تحصل عليه المؤسسة من قوة عمل األفراد مع ما يتحمله كل فرد في نظيـر تلـك       

  : فان هيكل األجور ال بد أن يحقق مايلييالقوة بشكل اجر أو مرتب، وبالتال
حقيقية في صعوبة أداء كـل      ضمان العدالة النسبية بين األفراد بحيث تعكس الفروق في األجر فروقا            -

  .وظيفة واألهمية النسبية لها
تحقيق مستوى مرتفع من الكفاءة في األداء التنظيمي بمعنى أن تحصل المنظمة علـى أقـصى أداء                 -

  .ممكن مقابل النفقات التي تدفع على قوة العمل
مة هدفه تحقيق   من اجل هذا تسعى إدارة األفراد إلى رسم سياسة أو هيكل لألجور يقوم على أسس سلي               

التعاون بين أفراد التنظيم والمنظمة من جهة وتضييق وجهات النظر المختلفة بيم الطرفين حتى تتحقق               
بالتالي المصالح واألهداف المشتركة في إطار مناخ سليم لألداء يحقق أقصى فعالية لألداء التنظيمي من 

  . جهة أخرى



  طرق تحديد األجور:ثانيا
حدد األجر حسب عوامل يفترض أنها تترجم في النهاية مفهوم الكفاءة بأبعادهـا             من الناحية النظرية يت   

 بالمختلفة والذي يتحدد بموجبه األجر على قدرة العمل،كما تفترض هذه األنظمة بان األجور والروات             
تدفع وفق خصائص ومواصفات الوظائف،فالوظائف ليست متساوية في قيمتهـا وأهميتهـا للمنظمـة،            

  :ق تتبع عادة لتقرير األجور من خالل تقييم الوظائف وهي عدة طركوهنا
 حسب صعوبتها ومن ثم تصنيف الوظائف المتشابهة في فئات متـشابهة   طريقة الترتيب للوظـائف   -1

  .وبالتالي تحديد مستوى اجر كل فئة
 أو وضع الدرجات حسب العوامل المهمة في الوظيفة وتختلف هذه الطريقة عـن              طريقة التصنيف -2

بقة ألن أساس التصنيف هنا ليس أساس شامل بل أساس النقاط المهمة في الوظيفة باعتبارها التي                 السا
  .تؤثر في نوعية وصعوبة العمل دون باقي التفاصيل

 ووفقا لهذه الطريقة يتم تحليل الوظيفة إلى عدة نقاط تشمل مثال المهارات،             طريقة النقاط المختصرة  -3
ة إذ تقيم هنا مثال أهمية الوظيفة مرة حسب صعوبة ظروف العمـل              المبذول ودرجة المسؤولي   دوالجه

فيها،وحسب المهارة الالزمة،ودرجة المسؤولية التي تتطلبها وما إلى ذلك، ويتم وضع أجور مقابل كل              
  .مرتبة من الوظائف

  : يتم هنا تقييم كل وظيفة على ثالث مراحلطريقة النقاط المفصلة-4
التي يتحدد على أساسها األجر والثانية إعطاء درجات متفاوتـة لهـذه            األولى تتضمن تحديد العناصر     

ـ           أن معـدل النقـاط أو   ثالعناصر، ومن ثم تحديد عالقة لكل عنصر من هذه العناصر في العمل، حي
 تعطى كـل    ث تكون أساس تحديد األجر، بحي     نعالمات كافة العناصر لكل وظيفة التي يضعها المقيمو       

 يكون راتب كل وظيفة عدد النقاط مضروبا بالقيمـة النقديـة حـسب              يبالتالنقطة قيمة نقدية معينة، و    
  :النموذج التالي

  )وظيفة معينة(منوذج الستخدام طريقة النقاط كأساس الحتساب األجر ):3(اجلدول رقم

  درجة ثالثة  درجة ثانية  )أهم(درجة أوىل  العنصر

        املهارة

  15  20  25  املؤهل العلمي

  16  18  20  القيام باملبادرة

        االتصال واإلقناع

  35  40  55  أسلوب االتصال

  32  36  40  القدرة على التأمني

  15  20  25  الوسائل املستخدمة يف االتصال

  113  134  165  جمموع النقاط

  145.محمد قاسم القريوتي،مرجع سبق ذكره،ص:المصدر
  :ولضمان نجاح هذه الطريقة يتم إتباع الخطوات الرئيسية التالية

إن التحليل الوظيفي هو عملية جمع وتنظيم المعلومات المتعلقة بالمهـام واألعبـاء             :تحليل الوظائف -1
  .والمسؤوليات الخاصة بالوظائف ومن ثم وصف الوظائف وتحديد المؤهالت المطلوبة ألدائها



حيث يتم تحديد األهمية من قبل لجنة مختـصة تـضمن مـشرفين             :تحديد درجة أهمية كل وظيفة    -2
ن وموظفون في إدارة الموارد البشرية واستشاريون خارجيون،يتم تحديد درجة األهمية وفـق             ومديري

  .∗عوامل المقارنة وهذه العوامل هي معايير مرتبطة بالعمل
  26:ومن األنظمة المعتمدة من طرف المنظمات في االستفادة من عوامل المقارنة تطبق نظامين هما

  :الثة عوامل لتقويم الوظائف هذه العوامل هييتم استخدام ث:Hay methodطريقة هي -5
  )problem solving(حل المشاكل-ب )know-how(المعرفة بالعمل-أ

 )Accountability(تحمل المسؤولية-ج
  .والجدول التالي يوضح مكونات كل عامل من هذه العوامل

  Hayمكونات عوامل المقارنة وفق طريقة ):4(الجدول رقم
  العوامل الفرعية  عاملوصف ال  العوامل األساسية

ــسبة   المعرفة بالعمل ــارات المكت ــوع المه مجم
  والضرورية ألداء الوظيفة بنجاح

  .المعرفة باإلجراءات التنظيمية-1
  المعرفة باألساليب المتخصصة-2
القابلية في التنسيق بين المهـارات مـن        -3

  .خالل التفاعل بين األفراد والجماعات
لمطلوبـة فـي    المعالجة الفكرية ا    حل المشاكل

تحليل وتقـويم مواقـف العمـل       
للوصول إلى االستنتاجات،اعتمادا   

  .على المعايير والخبرات السابقة

  .البيئة التنظيمية ودرجة تعقيدها-1
  .تنويع وترابط األفكار-2
  .حرية التصرف واتخاذ القرارات الذاتية-3
  .السيطرة على المواقف-4

لعمـل  إمكانية تحمل مـسؤولية ا      تحمل المسؤولية
  .ونتائجه تقديم أجوبة لجميع النتائج

  .إمكانية السيطرة على المواقف-1
  .تغيير النتائج السلبية وحرية التصرف-2

  232.ص.المرجع نفسه:المصدر
تضم هذه الطريقة ثالثة مجموعات من المواقـع  : Position Evaluationطريقة تقويم الموقع -6

  :الوظيفية
،أما المجموعة الثانية   )العاملين بأجور ( الخاصة بذوي الياقات الزرقاء    المجموعة األولى وتضم الوظائف   

فتضم الوظائف الكتابية والفنية والخدمات في حين أن المجموعة الثالثة فهي تلك التي تتعلق بالوظائف               
  .اإلدارية واإلشرافية

وتحتوي هذه الطريق على إحدى عشر عامال مقسمة إلى أربـع مجموعـات رئيـسية مـن                   
  .امل،المهارات،الجهود،المسؤولية،والظروف الوظيفيةالعو

للمجموعة األولى من الوظـائف     .والجدول التالي يبين نموذج لعوامل التقويم وفق طريق تقويم الموقع         
  .ذوي الياقات الزرقاء

  
 
 
  
  

                                                           

،فالوظائف اليت تتطلب معرفة أعلى البد أن Knowledgeلشائعة االستخدام يف حتديد قيمة الوظائف عامل املعرفة إن احد العوامل املهمة وا-  ∗

  .يكون ترتيبها أعلى من غريها من الوظائف،ولذلك فإا تستحق راتبا أعلى
26 -Gomez-Mejia ,L.R, page,R.C, and Tornow,W."Computerized Job Evalution Systems".1987;in  سهيلة حممد عباس
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  )الصيانة،التشغيل،التوزيع(التقويم وفق طريقة الموقع):5(الجدول رقم

ــسية   ــل الرئي العوام
  والفرعية

   العواملوصف

  المهارة
  المعرفة-1
  الخبرة-2
  المبادرة واالبتكار-3

  
مستوى التعليم والتدريب الرسمي المعادل للتعلم والمطبق فـي الوظيفـة        

  .المحددة
مقدار الوقت المطلوب للتمكن من اتخاذ األعبـاء الوظيفيـة بإشـراف            

  .اعتيادي
  .داء الوظيفي باألقدرجة التمكن من إصدار األحكام واتخاذ القرار المتعل

  الجهود
  المتطلبات الجسمية-4
  المتطلبات الذهنية-5

  
مقدار وكيفية إنجاز األعباء الوظيفية التي تتطلب رفـع المـواد الثقيلـة             

  .وتحريكها أو نقلها والعمل في المواقع الصعبة
  .مقدار الجهد الحاصل من جراء العمل والتركيز الذهني فيه

  المسؤولية
  المعدات والعمليات-6
نوعيــــــــة -7

  .المواد،اإلنتاج،الخدمة
  امن اآلخرين-8
  العمل مع اآلخرين-9
  

  
  .قياس األضرار الحاصلة في المعدات بسبب اإلهمال

الفقدان الحاصل من خالل الضياع وعدم التركيز في العمليات والفحص          
  .أو توصيل الخدمة

درجة احتواء الوظيفة على متطلبات حماية اآلخـرين مـن الحـوادث            
  .ر الصحيةوالمخاط

درجة المسؤولية قياس توجيه اآلخرين أو المشاركة في فرق الجـودة أو            
  .العمليات التي تؤثر على العمليات األخرى في المؤسسة

  ظروف الوظيفة
  ظروف العمل-10
  المخاطر-11

  
  ...درجة التعرض لبعض العناصر كالغبار والحرارة والضوضاء

  .دوات والمواقعمخاطر اإلصابات من المواد والمعدات واأل

بعد أن يحدد مقياس العوامل تحدد أرقام أو قـيم لكـل عامـل مـن العوامـل حـسب أهميتهـا                      -3
للوظائف،فالعوامل األكثر أهمية تحدد لها درجات أو قيم أكبر وتحـدد قـيم أدنـى للعوامـل األقـل                   

  .أهمية،والجدول التالي يوضح الدرجات للعوامل التي تم تحديدها في الجدول السابق
  درجات العوامل الخاصة بتقويم الوظائف):6(الجدول رقم

    المستويات
العوامل الرئيـسية   

  والفرعية
المستوى 

  األول
المستوى 

  الثاني
المستوى 

  الثالث
المستوى 

  الرابع
المستوى 
  الخامس

  المهارة
  المعرفة-1

  
14  

  
28  

  
42  

  
56  

  
70  

  110  88  66  44  22  الخبرة-2
  70  56  42  28  14  المبادرة-3

            الجهود
ــات -1 المتطلبــ

  الجسمية
10  20  30  40  50  

ــات -5 المتطلبــ
  الذهنية

5  10  15  20  25  



            المسؤولية
  25  20  15  10  5  المعدات-6
  25  20  15  10  5  المواد-7
  25  20  15  10  5  امن اآلخرين-8
ــع  -9 ــل م العم

  اآلخرين
5  10  15  20  25  

            الظروف الوظيفية
  50  40  30  20  10  ظروف العمل-10
  25  20  15  10  5  المخاطر-11

الدرجات المحددة للعوامل معتمدة من قبل منظمة اإلدارة األمريكية وفق نظام الموقع الوظيفي للعاملين      (
  ). بأن أعلى قيمة هي لعامل الخبرة تليها المعرفة والمبادرةظفي الصناعة، ويالح

لوظائف وتحديد األجور والرواتب وفـق      من خالل تحديد المقياس أعاله بامكان االدراة تقويم ا          
يوضع بالمستوى الخامس فيمـا يتعلـق بالمتطلبـات     ) X( فرضنا أن العمل   وعدد النقط لكل وظيفة، فل    

على التوالي والمسؤولية   ) 22)(14)(14(نقاط والمعرفة والمبادرة والخبرة بالمستوى األول     ) 5(الذهنية
عوامل في المستوى الرابع لهـذا العمـل المفتـرض          عن المعدات والمواد وأمن اآلخرين جميع هذه ال       

فان ) 15(و)30(نقطة وكانت الظروف الوظيفية بالمستوى الثالث لكل عامل فرعي        ) 20(و)20(و)20(
  .نقطة)230=(إجمالي النقط لهذا العمل

  بناء هيكل األجور والرواتب للوظائف:ثالثا
 ويتم ترتيب هذه الوظـائف مـن        نحصل من الخطوة السابقة قيم مختلفة للوظائف في المنظمة          

  .الوظائف التي حصلت على أعلى قيمة إلى تلك التي حصلت على أدنى قيمة
ويتم تصنيفها إلى مستويات أو درجات،وربما توضع اآلالف من الوظائف في عدد محدود من                

ـ           )20(الدرجات تصل إلى   ة درجة،ومن ثم يحدد لكل درجة معدالت للدفع أو األجور والرواتب المدفوع
  .والجدول التالي يوضح ذلك).7(بحدود دنيا وعليا

  نموذج افتراضي لهيكل الوظائف الكتابية ودرجاتها ومستويات األجور المدفوعة):7(الجدول رقم
  معدل األجور الشهرية  الدرجة  النقاط  العناوين الوظيفية

  احلد األعلى  احلد األدىن      

        400  مدير خدمات الزبائن

  600  500  5  390  تنفيذيسكرتري املدير ال

        380  السكرتري األقدم

        350  كاتب حسابات

  450  400  4  340  كاتب عمومي

        330  سكرتري قانوين

        300  حمصل الديوان

  350  300  3  280  كاتب مشتريات

        260  مشغل حاسوب

        200  كاتب أجور ورواتب

  250  200  2  180  كاتب طابعة



        150  كاتب سجالت

  170  130  1  140   أفرادكاتب

        130  كاتب بريد

ضمن الدرجة الخامسة يكون    ) 400(يالحظ من هذا الجدول بان الوظيفة التي تحصل على أعلى نقطة          
دينار شهري في حين أن أدنى نقاط هي وظيفـة          )600(معدل األجر الشهري لها أيضا في حده األعلى       

  . أيضا الحد األدنى للدرجة الوظيفية األولىدينار الذي يمثل)130(نقطة براتب ) 130(كاتب بريد
أوضحت الخطوات األربعة التي تم عرضها كيفية تحقيق العدالة الداخلية من خـالل عمليـة تقـويم                 
الوظائف،ولذلك فان المنظمة البد أن تسعى إلى تحقيق العدالة الخارجية من خالل استقـصاء الـسوق                

منظمات المنافسة ولتحقيق العدالة الخارجية البد من إتباع       لتحديد معدالت الدفع لكل درجة وظيفية في ال       
  27:الخطوتين التاليتين

 Benchmark or key Jobs)الهاديـة أو المرشـدة  ( هي تحديد الوظـائف األماميـة  الخطوة األولى
 فان هذه كوالمقصود بها هي تلك الوظائف المتشابهة في محتوياتها في جميع المؤسسات المنافسة، ولذل            

 تسهل عملية المقارنة بينها وبين الوظائف األخرى، بعد تحديد الوظائف األمامية البـد مـن                الوظائف
  .استقصاء األجور المدفوعة لها في المنظمات المنافسة لتحديد النسب المئوية لالختالفات في الدفع

 فلو افترضنا بان نتائج االستقصاء أشارت إلى اختالفات في األجور المحددة لكل وظيفة مـن                
  :الوظائف األمامية كاألتي

  الرواتب المدفوعة لعينة من الوظائف الكتابية):8(الجدول رقم
معدل األجور   الترتيب المئوي للدفع  الوظائف األمامية

  الشهرية
  25% 50%  75%    

  550  600  500  450  منظم خدمات الزبائن
  450  450  400  300  كاتب حسابات

  340  350  300  270  كاتب تحصيل ديون
  230  250  200  180  اتب طابعةك

  160  170  130  120  كاتب أفراد
  .وفق ما نحصل عليه من نتائج البد من إتباع الخطوة الثانية في تحقيق العدالة الخارجية

 أمام المؤسسة ثالثة بدائل؛البديل األول هو       ث؛ حي )األجور والرواتب ( تحديد سياسة الدفع   الخطوة الثانية 
والبديل الثاني هو الـدفع بـأعلى مـن         . المعمول بها في المؤسسات المماثلة     الدفع بنفس معدالت الدفع   

  .المعدالت المدفوعة،أما البديل الثالث فهو الدفع بأقل من المعدالت المدفوعة
وبصورة عامة فان المؤسسات تحذو حذو المؤسسات المنافسة والتي تشكل نسبة مئوية اكبر وتتـراوح          

الجدول السابق،إذ توضع الحدود الدنيا لرواتب وأجور كل وظيفـة           التي أشار إليها     %75 و %50بين  
 من المنظمات وتوضع الحدود العليا لوراتب كل وظيفة أمامية %50أمامية بنفس األجور المدفوعة من 

  . من المؤسسات%75بنفس األجور المدفوعة من قبل 
استقـصاء  (والعدالة الخارجية )ظائفتقويم الو (بعد تحقيق كل من العدالة الداخلية     :تحقيق عدالة األفراد  -

البد من تحديد قيمة استحقاق كل فرد عامل وفق الحدود الدنيا والعليا التي تم وضعها )األجور والرواتب
في هيكل األجور والرواتب،إن تحديد قيمة مستحقات األفراد يعتمد على مجموعة من المعـايير مـن                

  .يم األداءاألقدمية والخبرة واألداء وفق نتائج تقو:أهمها

                                                           

27 -Lichty,D.T.Compensation, Surveys.In M-L-Rock and L-A berger,  "The Compensation Hand book".New 

York.McGraw-Hill,1992. 



دينار )300(ولتوضيح ذلك وإذا ما رجعنا إلى وظيفة تحصيل الديون التي تم تحديد األجر لها بحد أدنى 
دينار فان راتب الموظف الجديد أي الذي ليس لديه خبرة يختلف عن كراتب الموظف              )350(وحد أعلى 

نوات ولذلك فان التدرج في     س)5(الذي لديه خبرة سنتين مثال،هذا يختلف في راتبه عن الذي لديه خبرة           
  . على التوالي،وبذلك تتحقق العدالة الفردية350،320،300:الراتب حسب مستوى الخبرة يكون كاألتي

  :أنظمة دفع األجور:رابعا
  :يشيع استخدام نظامان أساسيان لألجور نتطرق اليهما من خالل المطلبين التاليين

عن وحدة زمنية معينة يقضيها الفرد العامل فـي         يتم بمقتضاه دفع األجر     :نظام األجر الزمني  /:أ
عمله،وال يتغير األجر بتغير كمية اإلنتاج،ويعتبر هذا النظام شائعا في االستخدام لبساطته ويتم اللجوء              
إليه في الحاالت التي يصعب فيها ربط اإلنتاج باألداء كوحدات كمية مثل األعمال اإلدارية والهندسـية         

ألعمال التي يكون االهتمام فيها بالجودة أكثر من الكمية،ويؤخذ علـى هـذا             واالستشارية،وكذلك في ا  
النظام عدم تشجيعه لإلبداع واالبتكار من قبل الفرد العامل،إذ يتساوى اجر العامل المتميز مـع غيـر                 

  .28المتميز وفيه يصعب التنبؤ بعنصر العمل كأحد عناصر االنتاج

يتوقف بموجب هذا النظـام األجـر علـى         :عينظام األجر باإلنتاج أو األجر التشجي     /:ب
  29:اإلنتاجية،وفيه يتم االختيار بين عدة طرق الحتساب األجر المرتبط باإلنتاجية منها

حيث يتقاضى الفرد أجره على أساس عدد الوحدات التي قام          : الفردي اإلنتاجتحديد األجر على أساس     -
  :ألساليب المعتمدة والتي تتضمن اآلتيبإنتاجها بمفرده،ويختلف مقدار األجر المحقق باختالف ا

وفيه يدفع األجر عن كل قطعة منتجة بغض النظر عن العدد،ويعتمد االحتساب :اجر القطعة الموحدة-1
إما على اجر القطعة أو زمن القطعة المعياري،ويتم احتساب األجر على مرحلتين،في األولـى علـى                

  أساس 
  .أجرة القطعة الواحدة×عدد الوحدات المنتجة

 عدد الساعات أساس    نوفي الثانية يحسب وقت معياري لكل وحدة يضرب عدد الوحدات المنتجة، فيكو           
  .في احتساب األجور وبغض النظر عن الزمن الفعلي الذي لزمه االنتاج

إذا -:وفيه يحدد األجر على أساس سعرين لكل مستوى إنتاج كأن يكون مـثال            :اجر القطعة المتغير  -2
دينار،أما إذا كان عدد القطع المنتجـة       10فان اجر القطعة المنتجة     100كان عدد القطع المنتج اقل من       

  .دينار20فان اجر القطعة المنتجة 101أكثر من 
ى تحقيق وفورات بسبب اقتصاديات الوفرة      يحفز هذا األسلوب العملين على زيادة االنتاج،كما يؤدي إل        

وتحميل التكاليف الثابتة على عدد اكبر من الوحدات المنتجة،وتستخدم المنظمات عدة أساليب لتحفيـز              
  :العاملين على زيادة اإلنتاجية منها

وبموجبه يتم تحديد مستوى قياس لإلنتاج على أساس دراسة الحركـة           :أسلوب فريدريك تايلور   •
الوصول إلى هذا المستوى يمنح العامل أجرا معينا عن كل وحدة منتجة،وإذا بلغ  لوالوقت، وقب

الفرد العامل هذا المستوى أو تجاوزه تقاضى أجرا عن كل وحدة منتجـة،وال يـضمن هـذا                 
 .األسلوب حدا أدنى من األجر

 وبموجبها يتم تحديد وقت قياسي ألداء عمل معين ويتقاضى العامل اجر الوقت           : طريقة هالمي  •
 :الذي استغرقه في العمل مضافا إليه اجر جزء من الوقت الذي وفره أي أن

 ).نسبة مؤوية من الوقت المقتصد+الوقت المستنفذ(اجر الساعة=األجر المستحق للعامل
 يتجمع هذه الطريقة بين األجر الزمني واجر القطعة وتحفز الفرد العامل على االقتصاد في الوقت، وه    

  .جور يتمثل باجر الوقت الذي قضاه العامل في العملتضمن حد أدنى من األ

                                                           

28 -Decenzo,D,S.and Robbins, “Personal /Human Resources Management”,Prentice-Hall of India, 1996;p.402. 
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يتم بموجبها تحديد زمن معياري إلنهاء العمل فإذا لم ينجز العمل فـي الوقـت               :طريقة روان  •
المعياري استحق العامل األجر العادي دون حسم،أما إذا بلغه في وقت اقل من المعياري فانـه                

مقتصد به باإلضافة إلى اجر الوقت المستنفذ يستحق عالوة إضافية تمثل جزء من اجر الوقت ال     
 :في العمل،أي أن

 
  
  

  .يعاب على هذه الطريقة كونها معقدة وصعبة االحتساب والفهم من قبل العاملين
،ومـن  %)83(يحدد بموجبها مستويين لإلنتاج القياسي ومستوى اقل من القياسي        :طريقة ميريك  •

 .كافأةيبلغ االنتاج القياسي يستحق األجر زائدا الم
 الفـرد   قوتستعمل نسبة متدرجة للعالوة بعد مستوى معياري لإلنتاج، ويـستح         :طريقة جانت  •

 حجم العالوة على نسبة تجاوز      دالعامل العالوة إذا حقق المستوى المعياري أو تجاوزه، ويعتم        
 .معياري

 .وتستخدم تدرج الكفاءة مع اخذ عامل الوقت والمستوى المعياري:طريقة امرسون •
  :األجر على أساس اإلنتاج الجماعيتحديد -

 عيتم حساب األجر على أساس الجهد الجماعي وليس الجهد الفردي المبذول في العمل، وتـوز               
المكافأة أو التعويض الجماعي بين األفراد الذين ينتمون للجماعة حسب األسس المتفق عليها،تشجع هذه              

 بشكل كبير جدا نظرا العتماد هـذه المنظمـات        الطريقة العمل الجماعي وتعتمد في المنظمات اليابانية      
 . على العمل الجماعي

  األشكال المختلفة لزيادة األجور وأثرها التشجيعي:خامسا 
تدخل هذه األشكال في إطار ما يعرف بالتعويض غير المباشر والذي يعبر عن الميزة أو المنفعة التي                 

ـ      تقرار فـي منظمـة تمـنح هـذه المزايـا أو      يمكن أن يحققها الفرد بانتمائه لمنظمة معينـة،أو االس
المنافع،وبمعنى آخر فان المزايا والمنافع تستهدف تعزيز والء العامل للمنظمة من خالل خلقها الشعور              
بأهمية االنتماء لمنظمة ما،كما أنها تحرك الشعور باالنتماء لدى األفراد عندما يكون خارج المنظمـة                

  .هاوتدفعه لالنتماء لها والعمل في صفوف
المنـافع  "يمكن تعريف التعويضات غير المباشـرة بأنهـا       :مفهوم التعويضات غير المباشرة   /: أ

والمزايا التي تمنحها المنظمة لألفراد العاملين فيها أو من ترغب ارتباطهم بها،والتي تستهدف تحريـك    
لين في المنظمة مما    روح االنتماء وتعزيزها لدى الداخلين الجدد،وتزيد مستوى الوالء لدى األفراد العام          

  30"ينعكس بنتائج ايجابية على صعيد األداء واإلنتاجية
وهذه المزايا والمنافع يمكن أن تميز المنظمة عن غيرها مـن المنظمـات وتـصبح مكـان أفـضل                   
للعمل،فالمنظمة التي تمنح منافع اجتماعية أو صحية أو ظروف عمل أفضل يمكـن أن تتفـوق عـن                  

رى وتكسب ميزة تنافسية تمكنها من التغلغل أكثـر فـي سـوق أعمالهـا               مثيالتها من المنظمات األخ   
  .والحصول على حصة سوقية اكبر

 بوبغض النظر عن نوع التعويضات غير المباشرة فإنها تكتسب أهمية خاصة في حياة المنظمة، وبسب              
ية ألنهـا   تلك األهمية نجد أن هذه المزايا تغيرت مع التغير في حاجات ورغبات وقيم الموارد البـشر               

  :تحتل أهمية كبيرة لدى األفراد العاملين ويمكن أن توجه لتحقيق مايلي
  .جذب موارد بشرية جيدة-1
  . في قوة العملرتقليل معدالت دوران العمل وتحقيق استقرا-2
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  .تحفيز العاملين عن طريق زيادة معنوياتهم وتحسين والئهم لعملهم ولمنظماتهم-3
  .عاملين وفي مجتمع األعمالتعزيز صورة المنظمة بين ال-4
للتعويضات غير المباشرة مجموعة مـن األدوار التـي تـرتبط           :أهمية التعويضات غير المباشرة   /:ب

  :بالهدف االستراتيجي للمنظمة والمتمثل بالبقاء والتطور واالستمرار،والتي ترتبط بالمؤثرات التالية
  .االتجاه نحو السيطرة على األجور والرواتب-
  .نقابات واالتحادات العماليةمساومة ال-
  .الظروف االقتصادية والتضخم خاصة-
  .التشريعات االجتماعية والضمان االجتماعي-
  .المنافسة بين منظمات األعمال-
  .زيادة تكاليف الرعاية الصحية-
  .السياسات الضريبية-

يـادة اجـر    توجد العديد من األشكال التي تسمح للمؤسسة ز       :أنواع التعويضات غير المباشرة   /:ج
 بين أهـم    ن السبيل الوحيد للدفع باألجور نحو األعلى، وم       هالعمال وتشجيعهم على األداء الجيد باعتبار     

  .هذه األشكال نجد
يتوقف أثرها على أداء األفراد وحوافزهم على األساس الذي يؤخذ في االعتبـار             :العالوات الدورية -1

ة أم مكافأة مقابل الزيادة في أداء الفرد والتمييز         عند منح هذه العالوات وهل هي مجرد مسألة اجتماعي        
فيه،لذا من المطلوب دائما توضيح الصلة المباشـرة بـين مـستوى الكفـاءة ومـنح تلـك العـالوة                    
لألفراد،وأسباب حصولهم على عالوة مرتفعة أو منخفضة،واألعمال المرغوب فيها التـي أدت إلـى              

 غير المرغوب فيها التي بدرت منهم وأدت إلى حرمانهم          منحهم عالوة مرتفعة أو استثنائية أو األعمال      
  .من العالوة حتى ال تفقد العالوة أثرها التحفيزي

وهي نوع من المكافآت التي تمنح للتشجيع المادي لدعم الفرد ماليا على بـذل              :المكافآت التشجيعية -2
قتراحات لتحسين أسـلوب  جهود غير عادية أدت إلى تحقيق أهداف إضافية لصالح المنظمة، أو لتقديم ا  

 .العمل أو تعديله أو اختصار بعض اإلجراءات غير الضرورية
تستخدم هذه البرامج كمزايا ومنافع إضافية إلى جانب خطط الضمان االجتماعي           :البرامج اإلضافية -3

 على المشاركة الطوعية من قبل العاملين في صناديق ادخار تستخدم           دوخطط الراتب التقاعدي، وتعتم   
طية نفقات العاملين الطارئة على األجل القصير ويطلق عليها بخطط المدخرات قصيرة األجل،تلقى             لتغ

هذه البرامج قبوال من قبل األفراد العاملين كونها أموال ضامنة للحاالت الطارئة،إضافة إلى كونها نوع               
  .من االدخار اإلجباري من قبل العاملين

ى زيادة على األجر األساسي ألسباب معينة قد تكـون          وهي اجر إضافي حيث تعط    :المنح الخاصة -4
  .بسبب مكان العمل أو ظروفه أو الترغيب فيه

تستهدف هذه البرامج مساعدة الفرد العامل وعائلته في حالة توقف          :برامج الحماية العامة والخاصة   -5
،وتـشترط هـذه    مكافئته المباشرة المتمثلة في األجر،كما تستهدف التخفيف من أعباء النفقات الصحية          

البرامج من قبل الدولة بقوانين أو لوائح أو أنظمة محددة،لهذا فإنها تكتسب الصفة اإللزاميـة وتتميـز                 
بكونها تشمل جميع المنظمات دون استثناء،تقابلها في الجانب اآلخر برامج تدعى بـالبرامج الخاصـة               

عاملين فيها،وتشتمل على خطط دخل وتتضمن مجموعة المزايا والمنافع التي تتطوع المنظمة بتقديمها لل        
التقاعد،وخطط تراكم رأس المال وخطط المدخرات،وترشيد االستهالك ومنافع البطالة اإلضافية والدفع           

  .31تعرض هذه المزايا والمنافع على الدولة لغرض الحصول على االستثناءات الضريبية.المضمون

                                                           

31 -Chatterjee,B.. « Human Resources Management »,Sterling Publishing,Private Limited,new 
delhi,1995 ;p.220 



ة يشارك فيها األفراد العاملين والمنظمـة       تشتمل هذه الخطط على مبالغ نقدي     :خطط الدفع المضمون  -6
على حد سواء،وتستخدم لحماية دخل العاملين خالل فترات البطالة غير الطوعية،يشيع اسـتخدام هـذا              
النوع من الدفع في الصناعات الثقيلة،أو الصناعات التي تتعرض لتغيرات في حجم الموارد البـشرية               

رد العامل تكون المنظمة ملزمة بدفع مبلغ من المال يطلـق     المستخدمة،فعند االستغناء اإلجباري عن الف    
  .عليه بالدفع المضمون

تضم هذه المنافع النفقات المقابلة للمستشفى وأجور األطباء،ونفقات التـأمين         :منافع الرعاية الصحية  -7
 الطبي وتدفع إلى شركات التأمين،وتدخل ضمن برامج الصالح العام،وتهدف إلى تغطية نفقات الخدمات            

  .الصحية وتحقيق أهداف التنمية البشرية في الجانب الصحي
  . رعاية المسنينطتتمثل في خدمات رعاية الطفل، وخط:برامج الصالح العام-8

  .والجدول التالي يعرض أهم المنافع والمزايا التي تقع تحت ما يسمى بالتعويض غير المباشر
  منافع التعويض غير المباشر):9(الجدول رقم
  الخطط العامة  الخطط الخاصة  فقاتتغطية الن

  منافع راتب التقاعد  التقاعد
  رواتب تقاعدية مهمة

  خطة االدخار والترشيد

  منافع الشيخوخة
  والضمان االجتماعي

  التامين على الحياة  الوفاة
  منافع القاصرين

  مكافئة الضمان االجتماعي

منافع البطالة اإلضافية أو دفع االنقطاع عـن          اإلعاقة
  العمل

  نافع البطالةم

  تأمين المستشفى  النفقات الطبية
  تامين الجراحة

  تامين طب األسنان

  مكافئة العاملين
  .الرعاية الصحية للمسنيين

  188.المرجع نفسه،ص:المصدر
واغلب المنافع المشار إليها أعاله تمول من قبل المنظمات إما بشكل منفرد أو بالمشاركة بين المنظمـة   

  .والعاملين
ف تأثير هذه الصورة من الزيادة في األجر على أداء الفرد وحوافزه تبعا لألنواع المختلفـة                هذا ويختل 
 هذه األشكال ال يظهر فيها بصفة مباشرة العالقـة بـين الزيـادة فـي األجـر والجهـد                    ضلها، فبع 

النفقات التي تتطلبها مقتـضيات الوظيفـة،أو لتحقيـق         :المبذول،ألنها قررت أصال ألهداف أخرى مثل     
توازن للدخل الحقيقي بين األفراد في مختلف المناطق الجغرافية فهذه األنواع من المـنح ال يـرتبط                 ال

  .إعطائها في األساس بمستوى األداء الوظيفي للفرد سواء كان مرتفعا أو منخفضا
وهناك أنواع أخرى من المنح تستخدم كحافز للعمل والتشجيع على بذل المزيد من الجهد، وينطبق ذلك                

 تمنح مقابل أعباء ومسؤوليات وواجبات الوظيفـة،أو لمـا          يه خاص على منح طبيعة العمل، والت      بوج
تتطلبه من مهارات معينة،أو بذل جهد غير عادي بدني أو ذهني أو للتعرض ألخطار معينة، فالغرض                

  .منها تعويض العامل أو دعمه نقديا عما يقوم به من جهد مميز
 أن األجر واألداء عوثيقا بين سياسة األجور وبين أداء األفراد، والواق       يتضح مما سبق أن هناك ارتباطا       

يؤثر كل منهما على اآلخر،إذ تدل الشواهد على أن ارتفاع مستوى األداء يكون مقرونا بارتفاع األجر                
والعكس صحيح،كما وانه كلما كان اجر الفرد مرتفعا بحيث يوفر له كافة سبل الحياة المعقولة كلما رفع    

 من معنوياته وجعله أكثر ارتياحا ورضا وثقة في المستقبل واطمئنانا لعمله مما يزيد من مـستوى                 هذا
  .أدائه وإنتاجيته

ولما كانت زيادة اإلنتاج تؤدي بالتالي إلى ارتفاع في معدالت األجور يزداد االرتباط بينهما ويـسيران                
ي من شأنها قيام عالقات العمل على أساس      يجب انتهاج السياسة العادلة لألجور الت      ، لهذا جنبا إلى جنب  



 أصبح من صالح أصحاب المؤسسة انتهاج السياسات االجرية التـي مـن             امن التفاهم واالستقرار، كم   
شأنها قيام عالقات العمل على أساس من التفاهم واالستقرار،كما أصبح من صالح األفراد التجاوب مع               

 إدخالها على أساليب ونظم العمل،ثم المبادرة برفع مـستوى          كافة التحسينات التقنية الحديثة التي يتحتم     
  .أدائهم حتى يتاح لهم االستفادة من هذه التحسينات ومن ثم زيادة أجورهم ورفع مستوى معيشتهم

  وظيفة التحفيز:سادسا
يرتبط مفهوم الدافع بالسلوك اإلنساني،إذ أن عملية السلوك قائمة علـى           :مفهوم دوافع العمل  -1

  32:ساسية هيافتراضات أ
إن السلوك يحفز أو يثار بفعل مؤثرات معينـة  -.أن السلوك هو نتيجة،أي أن هنالك أسبابا لكل سلوك      -

  .إن السلوك الذي ينتج هو لتحقيق هدف معين-.بحيث ينجم عن هذه اإلثارة سلوك محدد
ري من ذلك يتضح أن الدافع هو الحاجات والرغبات والتصورات التي تؤدي إلى سلوك محـدد ظـاه                

للوصول إلى هدف،فعندما تشبع الحاجات أو الرغبات يزيد استقرار الفرد ويقل التوتر ويحصل التوازن     
في سلوكه،من هذا يتضح أن الدوافع تعني الرغبة لدى األفراد في بذل أقصى جهود ممكنـة لتحقيـق                  

اء على درجة قـوة     األهداف،أي أنها المحركات الداخلية للسلوك الذي يثير أداء العمل،حيث يعتمد األد          
  .الدافع أو الرغبة

إن دراسة وتشخيص دوافع العمل ذات أهمية كبيرة لكل من األفراد العـاملين              :أهمية دوافع العمل-2
  :والمنظمة وان أهم الفوائد المترتبة على ذلك مايلي

يـساعد   األفراد،لذا فان تشخيص هذه الـدوافع        أداءأن الدوافع تشكل األساس أو العامل المؤثر على         -
  .المنظمة على إشباعها بالوسائل التحفيزية المناسبة،سواء منها الحوافز المادية أو المعنوية

  .تؤدي الدوافع االيجابية إلى زيادة التعاون بين األفراد أنفسهم وبين األفراد واإلدارة-
  .تساعد الدوافع االيجابية في تقليل الصراعات بين األفراد والمجموعات داخل المنظمة-
تؤدي الدوافع إلى زيادة إبداع األفراد في العمل،إذ أن استثمار القدرات الكامنة سيزداد بزيادة الدوافع               -

  .االيجابية
يساعد تشخيص الدافع بصفة كبيرة المؤسسة في إعداد وتصميم البرامج التدريبية المؤثرة في الدوافع              -

  .وتنميتها
ن بتباين المكونات الشخصية كالـسمات الذهنيـة        ومن الجدير بالذكر بان دوافع العاملين تتباي        

  .والجسمية والقيم واالتجاهات وتباين المتغيرات البيئية المحيطة بهم
الحوافز هي بالتحديد العوامل التي تهدف إلى إثارة القوى الكامنة في الفرد والتـي              :مفهوم الحوافز -3

  .ياجاته اإلنسانيةتحدد نمط السلوك أو التصرف المطلوب عن طريق إشباع كافة احت
هذا وتعتبر الحاجات اإلنسانية المصدر األساسي لدوافع األفراد والمحدد الرئيسي لسلوكهم في              

المنظمة،وبما أن الدوافع تنبع من داخل الفرد فان الحوافز هو عوامل خارجية تجـذب إليهـا الفـرد                  
مجموعة العوامل التـي    "فز هي باعتبارها وسيلة إلشباع حاجاته التي تحركه،أي بمعنى آخر فان الحوا         

وبناء على ذلك نجـد أن التوافـق بـين          ".تعمل على التأثير على سلوك الفرد من خالل إشباع حاجاته         
  33:الحاجات التي تحرك الفرد وبين وسائل إشباع تلك الحاجات هو الذي يحدد مايلي

  .لمنظمةاستقرار الفرد في ا-.درجة رضاء الفرد عن عمله-.الحالة المعنوية لألفراد-
  .كفاءة األداء التنظيمي-.جودة أداء الفرد وإنتاجيته-
هناك عدة تقسيمات للحوافز إال أن أكثر التقسيمات اعتمادا هـي الحـوافز الماديـة               :أنواع الحوافز -4

  .والحوافز المعنوية
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ة تشمل الحوافز المادية إلى جانب األجور والمرتبات أي صور نقدية أخرى مجمع           : الحوافز المادية -أ
أو مجزأة على دفعات يقصد بها مجموعة الحوافز التي تشبع احتياجات األفـراد الماديـة فقـط دون                  

  .غيرها، مثل األجر اإلضافي والعالوات الدورية واالستثنائية والمنح بأنواعها والمكافآت التشجيعية
اده بأنه سيحصل في     والروح المعنوية تعني أن الفرد يؤدي عمله ويكون متحفزا ألداء هذا العمل العتق            

المقابل على ما يريد ولكن في الوقت نفسه فان الفرد يريد من هذه الحوافز قدرتها على تأمين حاجاتـه           
  .األساسية،وتشمل األجور وملحقاتها،وديمومة العمل،والظروف المادية للعمل

 بهـا تلـك     التي تخاطب في الفرد حاجات نفسية واجتماعية وذهنية ويقصد         هي:الحوافز المعنوية -ب
المكونات التي تتكون منها فلسفة التنظيم وتشكل مع غيرها المناخ العام للمنظمة بحيث تـساعد هـذه                 
المكونات على توفير اإلشباع الكامل الحتياجات أفراد التنظيم غير المادية وأمام اإلدارة تـشكيلة مـن                

يفي من خالل فرص الترقية والتقدم      الحوافز المعنوية على رأسها الوظيفة المناسبة للفرد،واإلثراء الوظ       
في العمل والتناوب والمـشاركة فـي اتخـاذ القـرارات ومنـاخ اإلشـراف،مناخ الجماعة،صـورة              
المنظمة،طبيعة العمل،فلسفة المنظمة تجاه أفـراد التنظيم،والتـدريب والمهـارات وجـداول العمـل              

 34.المرنة،والقيادة الفعالة لألفراد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           

 54.،ص2000،األمل للتجهيزات الفنية،القاهرة،" التحفيز الفعال حنو أداء بشري متميزإستراتيجية"علي حممد عبد الوهاب،-  34



 .تـدريب الموارد البشرية:خامسالالــفصل 
  

  تعريف التدريب:أوال
 فالتعليم هو اإلطار األوسع ويعني بشكل عام زيـادة مقـدرة            التعلم،تختلط مفاهيم التدريب و التعليم و       

الفرد المتعلم على التفكير المنطقي وفهم و تفسير المعرفة من خالل تنمية القدرات العقلية القادرة على                
 أما التعلم فهو التغيـرات      الظواهر، تفسير   لفهم و عالقات المنطقية بين مختلف المتغيرات وذلك       تفهم ال 

  :أهمهاالسلوكية المتأتية نتيجة للخبرات التي يمر بها الفرد و تحكم عملية التعلم مبادئ عدة 
  . وجود المؤثرات-
 . اإلستاجبة لهذه المؤثرات-
 .ك التعزيز وهو ما يؤدي إلى تكرار السلو-
 وجود الدافعية التي تكفل استمرار عملية التعلم و يتمثل ذلك في إشباع الحاجات المختلفة من خـالل             -

  .الحوافز المادية و المعنوية
كيات معينة بناء على معرفة يجرى تطبيقهـا لغايـات          وأما عملية التدريب فهي عملية تعلم مبرمج لسل       

 محددة و   التعليم،التدريب بعكس     ألن غايات  محددة،ت  محددة تضمن التزام المتدربين بقواعد و إجراءا      
في نجاحها لما هدفت إليه بعكس عمليـة الـتعلم    واضحة و مبرمجة و يجب أن تخضع للقياس السريع   

التي تأخذ وقتا أطول حتى تتبلور نتائجها، فالمقصود من التدريب هو زيـادة المهـارات و المعرفـة                  
  المحددة في مجاالت معينة، وكذلك 

  .35المتدربين بأهداف المؤسسة التي يعملون بها و برسالتها ادة وعيزي
كما يعرف التدريب على أنه عملية تعديل إيجابي ذو اتجاهات خاصة تتناول سلوك الفرد من الناحيـة                 
المهنية أو الوظيفية وذلك الكتساب المعارف و الخبرات التي يحتاج لها اإلنسان و تحصيل المعلومات               

 االتجاهات الصالحة للعمل و لإلدارة و األنماط السلوكية و المهـارات المالئمـة ، و                 و تنقصه،التي  
العادات الالزمة من أجل رفع مستوى كفاءته في األداء و زيادة إنتاجيته ، بحيث تتحقق فيه الـشروط                  
 المطلوبة إلتقان العمل و ظهور فعاليته مع السرعة و االقتصاد في التكلفة ، و كـذلك فـي الجهـود                   

  .36المبذولة ، وفي الوقت المستغرق
كما وصف التدريب من أنه محاولة لتغيير سلوك األفراد يجعلهم يستخدمون طرقا و أسـاليب                  

  .37 بشكل يختلف بعد التدريب عما كانوا يتبعونه قبل التدريبالعمل،مختلفة في أداء 
 المعلومات، صقل كل أو بعض كما عرف التدريب أنه الخبرات المنظمة التي تستخدم لنقل أو تعديل أو          

  .38 المعارف و االتجاهات الخاصة باألفراد في المنظمةالمهارات،
كما عرفه آخرون من أنه النشاط المستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات واالتجاهات التي تجعلـه               

  .صالحا لمزاولة عمل ما

  أهداف عملية التدريب :ثانيا
 ومن المؤسسة والـذي يعنـي   األفراد المطلوب من  األداء ضمان   إن التدريب ضرورة هامة النتظام و     

  :يلي و تتركز األهداف األساسية للتدريب فيما االمؤسسة، هذتحقيق معدل مرتفع للكفاءة اإلنتاجية في 
كيفيـة   وهي زيادة في كميته و تحسين نوعيته من خالل تدريب العاملين علـى               اإلنتاج،زيادة في   ال-

  .اإلنتاجية زيادة قابليتهم  للعمل من ثمإتقانهم
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 أكثرمردود إلى إن التدريب هو اقتصاد في النفقات ، إذ تؤدي البرامج التدريبية     ،النفقاتقتصاد في   الا-
من كلفتها ، إن تدريب العاملين على استخدام اآلالت طبقا ألصولها  ووفق الطرق السليمة فيه الكثيـر                  

  .قتصاد في المواد وقلة في المخاطرمن االقتصاد في النفقات و سالمة لآللة و ا
 تدريب العاملين وتلقينهم من المعارف التي تتفق ومـداركهم وزيـادة            أنإذ  في دوران العمل    التقليل  -

قدرتهم على مزاولة أعمالهم يعني إيجاد نوع من االستقرار والثبات في حياة العاملين وزيادة رغبـتهم                
  .ة المؤسسةوقدرتهم في مزاولة أعمالهم رغبتهم في خدم

 الفرد أن   عندما يشعر  حيث للتدريب أثر كبير على معنويات العاملين إذ          معنويات العاملين من  رفع  ال-
 إخالصه لعمله و    منها يزداد المؤسسة جادة في تقديم العون له وراغبة في تطويره و توفير مهنة يعيش              

 وجداني دون أن يشعر بالكلـل و       بالتالي ينعكس ذلك على عالقته بمؤسسته ويقبل على العمل باستعداد         
  .39الملل

  . على أداء األعمال و الوظائف الحالية بأحسن مستوى ممكنمساعدة العاملين-
 . للقيام باألعمال و الوظائف المستقبليةتنمية العاملين-
 إذ تكثر حوادث العمل نتيجة للخطأ من جانب األفراد عن تلك التـي تحـدث                تخفيض حوادث العمل  -

 ويعني هذا أن التدريب الجيد علـى األسـلوب          العمل، في األجهزة و المعدات أو ظرف        نتيجة لعيوب 
  .40المأمون ألداء العمل و على كيفية أدائه، يؤدي بال شك إلى تخفيض معدل تكرار الحادث

 التنظيم وثباته بمعنى قدرة التنظيم على المحافظـة علـى           ر، استقرا استمرارية التنظيم و استقراره   -
م فقدانه ألحد المديرين الرئيسيين و المؤهلين لشغل هذه المراكز فور خلوها ألي سبب من               فاعليته رغ 

 القصير مع أي تغيرات فـي حجـم         األجل أما المرونة، فنعني قدرة التنظيم على التكيف في          األسباب،
إلـيهم  العمل، ويتطلب هذا توافر األفراد من ذوي المهارات المتعددة للنقل على األعمال التي تحتـاج                

  .41فاألفراد المدربين ولديهم الحافز أو الدافع للعمل هم أصل استثماري فعال في التنظيم
 و الكفاءة اإلنتاجية لدى األفراد سواء في النواحي الفنية أو السلوكية أو اإلشرافية              رفع مستوى األداء  -

  .وغيرها من العوامل التي يقتضيها ظروف العمل وطبيعته
مارسة األساليب المتطورة بالفاعلية المطلوبة على أساس تجريبي قبل االنتقال إلى    من م  تمكين األفراد -

 .مرحلة التطبيق الفعلي
  .الجدد و تهيئتهم للقيام بعملهم الجديد على أكمل وجهإعداد العمال -

 تخطيط النشاط التدريبي وتحديد الحاجات التدريبية:ثالثا
ظور نظرية التنظيم هو نظام يتكون من أجزاء و عناصر إن التدريب من من: تخطيط النشاط التدريبي-

مختلفة يختص كل منها بدور متميز، ولكن تتوقف الفاعلية النهائية للتدريب وكفاءته في تحقيق أهدافـه     
ويقوم تصور التدريب على أساس فكرة النظام وفق        وعناصره،على مدى التكامل والترابط بين أجزائه       

  . األساسية التاليةاألبعاد
  .التكامل و الترابط الداخلي بين عناصر ومكونات نظام التدريب-
 والقدرة على إحـداث     ناحية، التغيرات التي تحدث بها من       والتكيف مع االنفتاح على البيئة و التفاعل      -

 .التغيرات بالتأثير على مكوناتها من ناحية أخرى
ثم القدرة على تعديل ما يتم من أنشطة  ومن احتياجاتها،اإلحساس بمدى التناسب مع متطلبات البيئة و -

  .تدريبية و تصحيح مسارها بما يتوافق مع الظروف البيئية المتغيرة
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  :هينستطيع تحديد العناصر األساسية للنظام التدريبي و 
 . االحتياجات التدريبية وهي تتمثل في المدخالت األساسية للنظام-1
التدريبيـة بواسـطة    ليات الهادفة إلى سد االحتياجات      األنشطة التدريبية وهي أنواع الجهود و العم      -2

 .  وبرامج تدريبيةمناهج
 النتائج المتمثلة في أنواع التغيير في األداء وهي مستويات الكفاءة المضافة للمتدربين و التي يمكن                )-

  .قياسها عادة بمعايير اقتصادية و سلوكية و تمثل هذه النتائج مخرجات نظام التدريب
ت المرتدة والتي توضح مدى النتائج التدريبية من ناحية و من ثم تساعد على تقييم النظـام           المعلوما-4

  .التدريبي ككل و بيان توافقه مع متطلبات البيئة من ناحية أخرى
إن االنطالق من هذه المدخل المتكامل يطرح أهمية عنصر التخطيط في النظام التدريب إذ أن تخطيط                

نطقي لتحقيق التوازن و االرتباط العضوي بين عناصر النظـام و أجزائـه             التدريب يعتبر الطريق الم   
  .بشكل يضمن القدرة على الوصول بالنتائج التدريبية المستهدفة في ضوء معطيات البيئة المحيطة

يعتبر تحديد الحاجة إلى التدريب هو األساس في تقرير أي من األفـراد  :تحديد االحتياجات التدريبية   -
المؤسسة هم في حاجة إلى تدريب ويتم ذلك بدراسة ثالث مجموعات من المؤشرات مرتبة       العاملين في   

  :التاليحسب أسبقيتها على الوجه 
 وإنما هو وسيلة لزيادة فاعلية ذاته،إن النشاط التدريبي ليس هدفا في حد   :التنظيميمؤشرات األداء    -1

التدريب تتمثل في دراسـة مؤشـرات األداء      فإن نقطة البدء في تقرير احتياجات        التنظيمي لذلك األداء  
  :تشمل وهذه المؤشرات التنظيمي،

 استغالل اآلالت اإلنتاج، جودة المواد، تكلفة الربحية، اإلنتاجية، مثل معدالت اإلنجاز،مؤشرات كفاءة -
 ...التوزيع تكلفة األدوات،و 
احتياجات التدريب المتبقية منها  مثل احتياجات الموارد البشرية و  :البشرية مؤشرات استخدام الموارد     -

و المبنية على دراسة قوة العمل في المؤسسة من حيث تكوينها وحركتها من و إلى المؤسسة و من و                   
 .إلى األعمال المختلفة

وبدراسة المؤشرات السابقة في الوحدات التنظيمية وعالقتها بعضها بالبعض اآلخر وعالقاتها بأهداف            
نتاجات عن مدى االحتياج إلى التدريب وفي أي المجاالت يجب أن يوجه            المنظمة يمكن استخالص است   

  .هذا التدريب
 إن تحديد مجاالت تحسين األداء ال تعتبر كافية لتقريـر أن التـدريب هـو                :العاملين مؤشرات أداء    -

 فقد يكون األداء منخفضا ألسباب ال تكمن في القوى العاملة بقدر ما تكمـن فـي                 ذلك،الوسيلة لتحقيق   
عوامل أخرى مثل الظروف االقتصادية أو السياسية المحيطة بالمؤسسة والمـؤثرة علـى اإلنتـاج أو                

إلخ ، لذلك فإن تحليل أداء العاملين ودراسة مكوناته يعتبر خطوة نحـو التحقـق مـن أن                 ... التوزيع  
  :تحسين األداء يكون من خالل القوى العاملة ويقتضي ذلك دراسة المؤشرات التالية 

 دراسة هذا المقياس و اتجاهاته يبين جوانب القوة و الضعف فـي أداء              :لألفرادقياس فاعلية األداء    م) أ
  . و التغيرات التي طرأت على مستويات األداء في جوانب مختلفةاألفراد،

 وتتم دراسة مكونات األداء بهدف التعرف على العمليات التي يحتويها           :األداءمكونات و متطلبات    ) ب
أية تغيرات تكون قد طرأت على مكوناته بفعل تغير طرق و أساليب العمل أو بإدخـال آالت                  و األداء،

  .وأجهزة جديدة أو ألي سبب آخر
 كما تحدد   معرفة،ووفق هذه الدراسة يحدد أيضا التغير في متطلبات األعمال من قدرات أو خبرات أو               

  .متطلبات تلك األعمال التي تم فيها تقييم أداء األفراد
تعتبر هذه الخطوة من أدق خطوات تحديد احتياجات التدريب ففيها          :للتدريبشرات احتياج األفراد     مؤ -

يتم تحديد األفراد الذين يحتاجون إلى تنمية قدراتهم بالتدريب وفي هذه الخطوة يتم قياس استعداد األفراد 
داء الحـالي بالقـدرات و      وقدراتهم الحالية في مجال القدرات المطلوبة للعمل ، وبمقارنة مستويات األ          

  :االستعداد في مختلف مهام العمل يمكن تحديد 



كان الفرد يملك القدرات الالزمة الداءها عندئذ ال تكون هنـاك           وجوانب األداء التي يشوبها قصور،      ) أ
حاجة إلى التدريب ، وينبغي توجيه الدراسة نحو الجوانب الدافعية للفرد ، أو بحث ظروف العمـل و                  

  .لخارجية المحددة لألداءالعوامل ا
 لها،  المعلومات الالزمة المهارات أو   (  وال يملك الفرد القدرات      قصور،جوانب األداء التي يشوبها     ) ب

  . كما ال يملك االستعدادات التي تمكنه من اكتساب هذه القدرات
رفـع مـستوى    في هذه الحالة ال يكمن عالج األمر بتدريب الفرد حيث ال يملك االستعدادات الالزمة ل              

 ويبقى بعدئذ أمر واحد يجب التحقق منه قبل وضع الفرد فعال في برنامج للتدريب وهو مـدى                  األداء،
 فهذه الرغبة ال يجب أن تفترض في كل األفراد ينمـي       قدراته،رغبة الفرد في تحسين أدائه وفي تنمية        

وافع الفرد للتدريب وأيضا فـي       و قياس هذه الرغبة يفيد في معرفة إمكانية إثارة د          أدائهم،التدريب من   
  .42معرفة نوع الحوافز الواجب توافرها في برنامج التدريب و في العمل بعد التدريب

  :التاليةتنطوي مشكلة تحديد االحتياجات التدريبية على االتجاهات :التدريبيةمراحل تحديد االحتياجات -
  . خدمات التدريب في المؤسسةويهدف إلى تحديد النواحي المتاحة إلى: تنظيميالحليل الت -أ

 ويعني تحديد مضمون برامج التدريب أي الموضوعات الواجب التركيز عليهـا            :العمليات تحليل   -ب
  .في برامج التدريب

 أو االتجاهات المطلوبة تنميتها في األفـراد        المعرفة، وذلك بتحديد المهارات و      :األشخاصتحليل   -ت
  .العاملين في المؤسسة

  :التالية الخطوات حديد االحتياجات التدريبية فيوتتمثل مراحل ت
إن تحليل و توصيف األعمال يمد اإلدارة بمعلومات عـن          :المؤسسة وصف األعمال التي تحتاجها      -1

طبيعة الوظائف واألعمال التي سوف تحتاجها المؤسسة خالل فترة الخطة و بالتالي يـسهل حـصول                
هارات و المؤهالت التي ينبغي أن تتوفر في األفراد الذي          اإلدارة على تلك الوظائف و األعمال ، و الم        

  .سيعهد إليهم أداء تلك األعمال
وينبغي في هذا المجال التأكيد على حقيقتين هما أن الوصف يعد للوظائف واألعمال التي تتوقع اإلدارة                

 ليـا، حاضرورة وجودها والوظائف الحاضرة بمعنى أن التوصيف ال يقتصر على الوظائف الموجودة             
  .ولكنه يمتد ليشمل الوظائف الجديدة المقترح إنشاؤها في السنة التدريبية الجديدة

فقد تفتقر المؤسسة مثال إلدارة الحسابات الخاصة بالتكاليف مثال و لكن من المقرر إنشاء هـذه اإلدارة                 
ـ                 ك بتـوفر   في السنة التدريبية القادمة لذلك فإن التوصيف ينبغي أن يشمل الوظـائف المقترحـة و ذل

التخطيطيـة لكـي يـتم مثـل ذلـك           معلومات أو تقديرات عن خطة العمل الكلية للمؤسسة في الفترة         
 ولهذا فإن التوصيف البد أن يتصرف إلى أنواع األعمال و الوظائف المستقبلية التي تقتضي التوصيف،

  .زيادة حجم العمل المتوقع توفرها إلى جانب الوظائف الحاضرة
والخطوة الثانية هي إجـراء حـصر شـامل         :متاحة للمؤسسة من القوى العاملة     حصر الموارد ال   -2

ودقيق لكافة األفراد العاملين في المؤسسة وبيان اختصاصاتهم و مستويات المهارة وسـنوات الخبـرة               
التي يتميزون بها ويخدم ذلك الحصر وظيفة أساسية هي بيان إجمالي الموارد البشرية المتاحة للمؤسسة 

ن استخدامه في ملء الوظائف و األعمال المختلفة التي سيحتاجها العمل خالل السنة التدريبية والتي يمك
 وال يقتصر الحصر على بيان عدد العاملين فحسب بل إن مثل ذلك ال يكفي وحده إلعداد خطة                  القادمة،

 البيانـات   التدريب وتقييم مستويات أدائهم في وظائفهم من ناحية أخرى و لذلك تتوافر لدى المؤسـسة              
  :التالية

  . عدد العاملين-
  . مؤهالتهم وخبراتهم-
  . تقييم مدى مالئمة كل فرد لنوع العمل المسند إليه ومدى نجاحه في أداء ذلك العمل-
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 معرفة الوظائف الشاغرة التي ال للتدريب، وهي تستحضر يعنيها،ومن الجدير بالمالحظة أن اإلدارة ال 
تي تغير مضمونها وأصبح من الضروري البحث عن شـخص آخـر            يوجد من يشغلها أو الوظائف ال     

 بل إن اإلدارة تحتاج إلى      للوظيفة،ليشغلها حيث لم تكن كفاءة ماهرة شاغلها تتفق مع الواجبات الجديدة            
 الفرد للوظيفة التي يشغلها حاليا من حيث نجاحه في أداء واجبات الوظيفة بالطريقـة               مالئمة،المعرفة  

  .ة أيضاالتي تحدده اإلدار
ومما تجدر اإلشارة إليه هو أن المؤسسة وهي تعد خطة التدريب تأخذ بنظر االعتبار سياسات اإلدارة                

  .بالنسبة لألفراد و خاصة سياسات االختيار و التعيين و الترقية و التقاعد
هي  فقد تلجأ اإلدارة لسد النقص بتعيين أفراد من خارج المؤسسة وبذلك لن تحسب حسابا للتدريب و                -

  . كما قد تبحث عن هؤالء األفراد من داخلها وهنا يلزمها التدريبالتدريبية،تستحضر خططها 
 كما قد تعمد إلى التخطيط للترقية ولكن العاملين وذلك بتحديد األعمال المحتمـل أن يرقـى إليهـا                   -

لتـدريب   وبذلك يؤخذ هذا في االعتبار عند رسم سياسات ا         المؤسسة،األشخاص خالل فترة عملهم في      
بإعداد الفرد للوظيفة المحتمل الترقية إليها قبل ذلك بفترة كافية وبذلك تتخلص اإلدارة مـن المـشكلة                 
المتكررة في كثير من اإلدارات و التي تبرز عند موعد ترقية الفرد إلى وظيفة أخرى ولكنه لم يكن قد                   

  .أعد الفرد للقيام بواجبات تلك الوظيفة من قبل
ات التقاعد و السن المحدد للتقاعد قانونا تؤثر في سياسة التخطيط للتـدريب، إذ أن      وأخيرا فإن سياس   -

اإلدارة تستطيع أن تتنبأ بالفترة التي يحتمل أن يبقى فيها الفرد بالمؤسسة، و بالتالي تتمكن اإلدارة من                 
  .ترشيح من سيخلفه عند التقاعد و العمل على تدريبه مقدما على أعباء تلك الوظيفة

و الخطوة التالية هي عقد مقارنة بين نتائج عمليـة توصـيف            :السابقتينقارنة نتائج الخطوتين     م -3
 و قيمة تلك المقارنة من الناحيـة        أخرى،األعمال من ناحية وعملية حصر الموارد البشرية من ناحية          

 األشخاص التدريبية هي أنها تساعد على تحديد احتياجات التدريب بأنواع الوظائف الالزمة ومواصفات 
الالزمين لشغل تلك الوظائف هذا من ناحية ، من ناحية أخرى فإن عمليات الحـصر تـوفر لـإلدارة                   
البيانات  بأعداد و مواصفات األفراد الحاليين و مدى مالئمة كل فرد للعمل القائم به و بالمقارنة بـين                   

اد الالزمين لها وتلـك     تلك المعلومات يمكن لإلدارة حصر كافة الوظائف ومؤهالت ومواصفات األفر         
التي تتطلب إعادة تدريب من يشغلها نظرا لتغيير أعبائها و احتياجات المؤسسة إليها ، إن االحتياجات                
التدريبية هي عبارة عن المهارات و المعارف و االتجاهات و الميول التي يتطلبها األفراد لمـساعدتهم                

جاح التدريب في حل مشاكل المؤسـسة       إن ن .على حل بعض المشكالت  وتجنب خلق مشكالت جديدة        
يتوقف على نوع تلك المشاكل ، فإذا كانت تلك المشاكل ناتجة عن أسباب إنسانية تتعلق بفشل شـخص      
على الوجه األكمل أو قصوره في أداء ذلك العمل ، كان من الممكن عالج تلك المشكلة أمـا إذا كـان                  

  . تدريبالعامل غير إنساني حينها ال تكون هنالك  حاجة لل

  :طرق التدريب:رابعا
  :يلييمكن التطرق إلى طرق التدريب األساسية فيما 

 وفيها يقع عبء العمل األكبر على       انتشاراتعتبر هذه الطريقة األوسع     : طريقة التدريب أثناء العامل    -1
عاتق الرئيس المباشر و أسباب إنتشار هذا األسلوب التدريبي هو أن أغلب األعمـال فـي الـصناعة                  

 من ناحية أخرى فإن التدريب أثناء العمـل         الوقت،حديثة تتصف بسهولة تعلمها في فترة قصيرة من         ال
 من توزيعها بين إدارة الموارد البشرية و المشرف على          واحد بدال يركز مسؤولية التدريب في شخص      

ـ                ات و األفـراد    العمال األمر الذي يزيد من فاعلية التدريب، كما أن هذا التركيز يؤدي إلى توفير النفق
الالزمين إلدارة أعمال التدريب ، إال أن هناك من الشروط األساسية التي البد من توفرهـا لـضمان                  
نجاح هذه الطريقة التدريبية و هي أن يلم الرئيس المباشر إلماما تاما بطبيعة العمـل و مطالبـه، و أن    

اإليمان بأهمية التدريب و اإلقتنـاع  يكون هناك الوقت الكافي للقيام بعملية التدريب إلى جانب ضرورة          
   .بفوائده



و من المزايا األساسية التي يتصف بها التدريب أثناء العمل أن مكان التدريب هو ذاته مكـان العمـل                   
الحقيقي و بالتالي يرتبط المتدرب ماديا و نفسيا بجو العمل و هو بذلك ينقل خبراته التي يستعملها مـن   

  43.كامل حينما يمارس العمل و يتدرب عليههذا النوع من التدريب و بال
فقد توفر المؤسسة ورش خاصة     : إعداد أماكن خاصة بالتدريب أو مراكز تدريب ملحقة بالمؤسسة         -2

بالتدريب تماثل في وصفها ورش اإلنتاج و تستخدم هذه الطريقة إن تعذر التدريب على الوظيفة أثنـاء         
ر ، فتزيد مـن سـرعة تـدريبهم بوجـود مـدربين             العمل و تطلب األمر أعدادا كبيرة و بوقت قصي        

متخصصين و متفرغين لهذه العملية وقد تفتتح المؤسسة مركزا للتدريب تلحقـه بالوحـدة اإلنتاجيـة                
  .فتشرف على هذه المراكز إدارة الموارد البشرية أو قسم التدريب في المؤسسة

 المؤسـسات علـى إسـتغاللها       على أن هناك قيدا على إستخدام هذه الطريقة و هي عدم قدرة جميـع             
  .لمحدودية إمكانياتها المادية و لما تتطلبه هذه الطريقة من آالت و معدات

و يتم ذلك عادة في قاعات التدريب في المعاهد التدريبية أو الجامعات علـى              :التدريب خارج العمل  -3
دوات و الحاالت   شكل دورات قصيرة أو متوسطة المدى ، و يتفاوت ما بين أسلوب المحاضرات أو الن              

  .التدريبية و األفالم التلفزيونية 
 واستجابة المتدربين الذين قد يملون أسلوب المحاضـرة         اهتمام و من المفيد أن تلقى أساليب التدريب          

التقليدية و التي ال يتاح من خاللها للمتدرب المناقشة و إبداء الرأي، و هو أمر ال يتفق مـع خبراتـه                     
لمدرب الذي ال يتيح مجاال للمناقشة و إبداء الرأي، مهما كان عمله، فإنه لن يكـون        اإلدارية، فاألستاذ ا  

  .مفيدا في مثل هذه الدورات و خاصة على مستوى المديرين في المستويات الوسطى و العليا 

   : أساليب التدريب:خامسا
  .أهم هذه األساليب هي 

ح بمناقشة المتدربين و يـشجعهم علـى        و يعتمد على وجود مدرب ديناميكي يسم      : أسلوب النقاش ) 1
طرح األسئلة، و كذلك بين المتدربين أنفـسهم، إذ تكـون هنـاك مرونـة فـي طـرح المعلومـات                     

  .والموضوعات
أصبحت هذا األسلوب شائع اإلستخدام في التدريب و تتمثل هذه الطريقة في : دراسة الحاالت  أسلوب) 2

أن المدرب يقوم باختيار الحاالت التي تعرض للمناقشة بدال من قيام الحاضرين باقتراح المشاكل التي               
تتناولها المناقشة، و تهدف هذه الطريقة إلى تشجيع المتدربين على التحليل أكثر من محاولة الوصـول                

 حل معين صحيح للحاالت المستخدمة، و ذلك عن طريق تشجيع المتـدربين علـى المالحظـة و                  إلى
محاولة معرفة األسباب التي أدت إلى خلق المشكلة و النتائج التي قد تتحقق بإتباع طريقة أو آخر مـن        

  .طرق الحل البديلة
ربين و يوزع المدرب وهو أسلوب يبدأ بطرح حالة على المتد:Rôle Playing طريقة لعب األدوار)3

أدورا أو سيناريوهات جاهزة على أطراف الحالة ليتصرفوا وفقا لها فلو كان التـدريب علـى نمـط                  
 لشخص يلعب دور المدير و دور آخر يلعب دور المرؤوس، بحيـث             هناك مكتوب اإلشراف فقد يكون    

 هناك دور مكتوب    يتصرف كل منهم وفقا للمقتضيات فلو كان التدريب مثال على نمط اإلشراف يكون            
لشخص يلعب دور المدير و دور لشخص آخر يلعب دور المرؤوس بحيث يتصرف كل مـنهم وفقـا                  
لمقتضيات دوره و هناك فريق آخر من المتدربين يمثلون دور المشاهدين و المـراقبين لهـذا األداء و           

حيـث يعـرف    يفترض أن مثل هذا التمرين يزيد من تفهم كل فريق للفريق اآلخر بطريقة أفـضل، ب               
محددات السلوك الحقيقي في العمل، و قد تتكرر العملية و يعاد توزيع األدوار و هكذا، إن مـن شـأن         
  . ذلك أن يساعد في توسيع مدارك المتدربين و إزالة سوء الفهم الذي قد يكون لديهم عن بعضهم البعض

 يتم من خاللـه، بعـد توزيـع    يجتاز هذا األسلوب الحالة بحيث يتم تطوير نظام       :المباريات اإلدارية )4
األدوار على المتدربين وضع قواعد لهذه األدوار، بحيث يتم وضع نقاط أو عالمات أو حواجز على ما       
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يترتب على كل خطوة من خطوات أطراف العملية التدريبية مما يشير المتدرب و يشعره و كأنه معني                 
 خسارة وفقا للقواعد المعروفة، وينمي      بما يجري بحيث يتخذ مثال قرارات و يترتب على ذلك ربح أو           

و بالتالي يمكن تعريـف هـذه       .هذا التفكير العلمي و إحتساب النتائج عند كل خطوة أو إتخاذ القرارات           
األلعاب على أنها ممارسة أو تمرين آلخذ القرارات المتسلسلة على أساس نموذج النشاط المؤسسة، و                

، ويجب إختيار النتائج بعد كل معالجة و لهذه الطريقـة           تطبق هذه المباريات بوضع عدة فرق تنافسية      
  :عدة مزايا

  .تمكن المشاركين من التفكير في التقدير للبيئة
  .محاكاة المراحل المختلفة آلخذ القرار

  ).اإلختبارات ( مقارنة مختلفة البدائل 
هـم العالقـات    إعادة التصرف وفق األهداف في المدى القصير مع مراعاة متطلبات األمد الطويل وف            

  .المتداخلة بين مختلف نشاطات المؤسسة
 العاملين في مجال السياسات اإلداريـة واإلسـتراتيجية و          لتنمية قدرات  و يعتبر هذا األسلوب وسيلة      

  .التخطيطية في المؤسسة
و يقصد بها تنقل األفراد من وظيفة ألخرى، بهدف توسيع دائرة معارفـه و              :التمرير على األعمال  )5 

 وخبراته و تنويعها، حيث يعين المتربص كمساعد لمختلف الرؤساء المـوزعين فـي الـسلطة                قدراته
 ،44الهرمية

ريات المؤسسة حيث تتكون لديهم     يو تمكن هذه الطريقة من فهم أفضل للتداخل الموجود بين مختلف مد           
لمؤسسة نظرة شاملة حول المؤسسة، ويجعلهم يفكرون بدرجة أقل كمتخصصين و بدرجة أكبر بداللة ا             

  .كنظام عام يطالب منهم تحمل المسؤوليات الوظيفية الجديدة، و أن يعملون بكفاءة
المحاضرة تعني نقل المضمون الفكري بسرعة و تركيزه و يعتبر هذا األسـلوب             :أسلوب المحاضرة )6

 من األساليب الكالسيكية للتكوين، حيث يمكن تعريفها بأنها عملية توصيل المعلومات والبيانـات مـن              
المحاضرة إلى الدراسيين بشكل يتم إعداده مسبقا، و ترتكز فاعلية المحاضرة كأسلوب للتكوين علـى               
عدة عوامل منها درجة معرفة المحاضر و مدى إلمامه بالمادة التي يقوم بنقلها و إسـتخدام معـان و                   

الدارسين و قدرته اصطالحات و معلومات جديدة و كفاءته في نقل هذه المعلومات الفنية أو العلمية إلى       
  .وانتباههمعلى التأثير عليهم و السيطرة على سلوكهم 

و يعتبر التكوين عن طريق هذا األسلوب مفيدا و ناجحا، إذ كان موضوع التكوين يتطلـب ضـرورة                  
دراسة و تحليل بعض النواحي الفلسفية أو أفكار المستخدمة أو اإلتجاهات فـي اإلدارة، أو النظريـات      

و تنمية القدرة العلمية و العملية علة مواجهة المشاكل و حلها، و من ثم فإن المحاضرات المعمول بها، أ
أهم عيوبها و النقـد     . أسلوب فعال للعديد من أنواع التدريب، كالتدريب الفني و تدريب طبقة المديرين           

التعبير عـن  تتاح لهم فرصة  الموجه إليها، هو الخلو من المشاركة الفعالة من جانب الدارسين حيث ال      
  .رأيهم أو إجراء المناقشة في بعض جوانب المحاضرة

و تهدف إلى إعداد أفراد من مستويات أعلى من المهارة كما يزيد فيهـا عنـصر                :التلمذة الصناعية )7
التعليم على أسلوب التدريب أثناء العمل ومراكز التدريب الملحقة بالمؤسسات و فـي غالـب األمـر                 

لصناعية تعليما نظريا و عمليا لفترة معينة يتعقبه لتدريب على العمـل ذاتـه              يتضمن برنامج التلمذة  ا    
  .بإحدى المصانع

و يرجع تاريخ هذا النوع من التدريب إلى القرون الوسطى والعصور القديمة و لم يكن قاصرا في تلك                  
ماة و طب   الفترات على أرباب الفني، بل كان التدريب يستخدم أيضا في المهن كالطب البشري و المحا              
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األسنان و مهنة التدريس كما إتخذت بعض النقابات من نظام التدريب وسيلة فعالة لتفيد الدخول إلـى                 
  .المهن التي تمثلها

و قد أصبح التدريب المهني خاضعا للتنظيم و التشريعات الحكومية في كثير من الدول وذلك لوضـع                 
 األجور و ساعات العمل     تالسن، فنظم يثي  حد لإلستغالل الذي قد يمارسه أصحاب الحرف لألفراد حد        

  .45و حددت األعمال التي يشملها التدريب
ووفقا لهذا األسلوب تنظم بعض البـرامج التدريبيـة لمواجهـة التطـورات             :برامج إعادة التدريب  )8

التكنولوجية و بصفة خاصة اآللية أو إذا فقد بعض العاملين أعمالهم و أصبح من الـضرورة إعـادة                  
 .ى أعمال أخرى و توزيعهم عليهاتدريبهم عل

   متابعة و تقييم التدريب:دساسا
تعتمد عملية تقييم البرنامج التدريبي على مؤشرات فاعلية البرنـامج المبنيـة علـى أهـداف                  

  .التدريب،وتكلفة التدريب مقابل العوائد،ودرجة نجاح التدريب عند التنفيذ
  : التدريبي في المؤسسة هي لتقيم النشاطإن أهم المجاالت التي يمكن التدخل من خاللها    
يقيم التدريب، كأي وظيفة أو مهمة إدارية، و ذلك بتحديد مدى فاعليتـه إذ               :تقييم فعالية التدريب   -1

و يـدخل ضـمن   .ليست العبرة بوجود تدريب ، أو هيئة قائمة على تنفيذه بل العبرة  في تحقيق أهدافه             
ط للبرامج التدريبية و توفير احتياجات التنفيـذ و متطلباتـه،           مسؤولية مدير التدريب إلى جانب التخطي     

التحقق وخالل تنفيذ البرنامج من أنه يسير في الطريق الصحيح، و أنه في النهايـة سـيعطي النتـائج           
المطلوبة و يتفق الكثير من الكتاب أن عملية تقييم التدريب ال تمارس على أساس علمي، حيث أنه في                  

ألمر على طرح أسئلة على المتدربين في نهاية التربص مباشرة و هذا النوع من  حاالت عديدة يقتصر ا   
 J.Cالتقييم ال يأخذ بعين اإلعتبار الفترات العادية للمحاكاة، و أنها تتم خارج إطار العمـل و يـرى   

Pierre                  أنه يجب أن نحدد ماذا نريد تقييمه؟ هل يتعلق األمر بالمتكون أم المكـون، أو المحتـوى، أو 
 فـي سـلوك   لالتغير المسجرق التكوين أو مستوى إشباع المتكون أو مستوى المعارف المكتسبة أو   ط

  .المتدرب قبل و بعد التدريب
فإذا ما تناولنا المؤشر المتعلق بأهداف التدريب يمكننا القول بان الهدف األساسي هـو تحـسين األداء                 

يص السبب الرئيسي النخفاض األداء،إذ أن      والمعوقات التي تؤدي إلى انخفاض األداء،وهو يتطلب تشخ       
هناك أسبابا ال تتعلق بالقدرة على األداء أو المهارات الالزمة لألداء الجديد،وفي هذه الحالة قد ال يفيـد           
أي برنامج تدريبي خاص بإكساب المهارات والقدرات في حل المشكلة،ولذلك فان معيار نجاح وفعالية              

هداف التدريبية مع الحاجة،وإذا ما تشعبت أهداف التدريب لتضم اإلعداد البرنامج التدريبي هو توافق األ
والتهيئة المستقبلية لمواجهة التكنولوجيا والتغير المرافق لها عند ذلك البد من تحليل البيئـة وتحديـد                
األهداف االستراتيجية،وعلى ضوء هذه األهداف يتم تحديد األهداف التدريبية والتطورية،أي البد مـن             

 46.توافق بين األهداف االستراتيجية وأهداف البرنامج التدريبيال
يستخلص من ذلك أن التوافق بين األهداف االستراتيجية من جهة وأهداف التـدريب وكـذلك                

  .التوافق بين الحاجات واألهداف هو من بين المعايير المهمة لتحديد درجة فعالية البرنامج التدريبي
 ال يمكن أن تقيم بطريقة مقبولة إال بعد مضي وقت معين،يمكن من التحقـق      التدريبية،إن نتائج الدورة    

من التحويل المالئم للمعرفة و المعلومات و المحافظة على مكتسبات التدريب في إطار وضعية العمل،               
 تتم  حتى تتجلى آثار التكوين على الممارسـة الفعليـة فـي              أنلهذا فإن عملية تقييم التدريب ل يمكن        

 غالبا ما يتم تقييم التدريب من خالل استمارة استقصاء تحتوي على أسئلة عن مـدى شـعور                  و.العمل
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 من البرنامج، و أي الجوانب فيها أكثر إفادة أو أقل إفادة او أكثـر سـهولة أو أكثـر                    باالستفادةالفرد  
  صعوبة، و في بعض الحاالت تستخدم 

 .47لتنظيميو تراقب تطور بعض المعايير المتعلقة بنواتج األداء ا
إذ تقاس فاعلية التدريب بآثارها على النتائج و ذلـك بقيـاس عائـد              :تقييم نواتج األداء التنظيمي    -2

  . المؤسسة المباشرة، إذ يمثل ذلك اإلختيار النهائي لفاعلية التدريببالنسبة ألهدافالتدريب 
ورغـم الموضـوعية   و لكن رغم وجود االرتباط المباشر بين هذا المعيار و بين أهـداف المؤسـسة        

الظاهرية التي تتصف بها مقاييسه،إال أن إستخدام معيار النتائج التنظيمية لقياس فاعلية التدريب يـضع   
قيود على ما يكمن أن يحققه أي نشاط تدريبي فهذه النتائج كثيرا ما تحدد ليس فقط بأداء الفرد و لكـن                   

رد سيطرة عليها و ال لبرنامج التدريب قـدرة         بتدخل الكثير من العوامل الخارجية التي قد ال يكون للف         
  48:على التحكم فيها و هذه المقاييس الواجب أخذها في عين االعتبار  هي

إن النقص في زمن التدريب للوصول بالفرد للمرحلة المتوخاة من القدرة اإلنتاجية هو              :مدة التدريب ) أ
 تحقيق الغاية المرجوة منه مهما كانت        أحد المقاييس، حيث أن كفاءة المنهج التدريبي تظهر عن طريق         

  .مدته
و الزيادة في اإلنتاج هي البرهان اآلخر على مقدار كفاءة المنهج التدريبي ، تلك :الزيادة في اإلنتاج) ب

  منهج تدريبي معين  دون إدراج تأثير عامل آخـر            إتباعالزيادة التي تطرأ على إنتاج العاملين نتيجة        
  .ممكن 

التالف من المواد و الضائع من الوقت و الناتج المعاد صنعه لخطأ فيه و معدل النقص         :إقالل التالف ) ج
   المقاييس الميدانية  لمعرفة كفاءة المنهج التدريبي أفضلفي المواد التالفة و اآلالت تمثل 

إن مقدار تناقص ساعات العمل الفائضة نتيجة لإلصـابات و حـوادث          :معدل التناقص في الحوادث   ) د
، تمثل مقياس آخر لكفاءة المنهج التدريبي، حيث أن المنهج التدريبي الجيد، هو ذلك المنهج الذي                العمل

 الطرق الخاصة بالعمل و يخلـق و عيـا فـي            أحسنيمنع األخطاء و يحذر من وقوعها و يدل على          
  .من قواعد السالمة و احتياجات العملضالسالمة الصناعية، إذ ال جدوى من منهج تدريبي ال ي

إن المنهج التدريبي الفعال ِيؤدي إلى خفض تكاليف صـيانة اآلالت و إحاللهـا، و               :قلة في النفقات  ) ه
 حيث إن عطل اآلالت أو بقاءها صالحة لالسـتعمال يتوقـف علـى طريقـة             عامة،التكاليف بصورة   

 يمكـن أن  تشغيلها، إلى جانب المقدرة الفنية لآللة، إذ من الممكن أن تتعطل اآللة، وتقصر المدة التـي          
  .تبقى فيها صالحة لالستعمال نتيجة لعدم معرفة العامل للطريقة السليمة لتشغيلها

إن إحدى مقاييس كفاءة المنهج التدريبي قد تظهر في تحسين جودة السلعة أو             : جودة المنتج  تحسين) و
مـل، ففـي    الخدمة المقدمة و ذلك ألن هذه الجودة تتوقف إلى حد كبير على المجهود الذي يبذلـه العا                

البنوك مثال تتوقف الخدمة التي تقدم للعمالء إلى حد ما على الطريقة التي يعامل بها الموظفون عمالء                 
  .البنوك

ولنجاح مثل هذا التقييم البد من احتساب الكلف الناجمة عن مشاكل العمل الحالية والتي تتطلب                 
 هذه المشاكل،إذ أن كلـف أي برنـامج          كلفة البرنامج التدريبي المطلوب لحل     كبرنامجا تدريبيا، وكذل  

تدريبي تتضمن كلفة اإلعداد والتهيئة للبرنامج وكلفة البرنامج ذاته بكل مكوناته وكلفة تقـويم فعاليـة                
البرنامج،فمن الممكن أن يكون البرنامج مناسبا للمنظمة ووفق احتياجات العاملين لكن تكاليفه أكثر من              

  .عوائده
 بالمهارات التشغيلية للمكائن والتكنولوجيا الجديدة التي تـؤدي إلـى زيـادة             فالعائد أو الفوائد الخاصة   

اإلنتاجية قد يكون حسابها ليس بالصعوبة التي تكون عليها العوائـد المتعلقـة بالجوانـب اإلنـسانية                 
واألساليب السلوكية كبناء الفريق،إذ أن برنامج بناء فريق العمل قد ال تظهـر نتائجـه علـى المـدى                 
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فالبرنـامج  .العائد في تقويم البرنامج التـدريبي     -ومع ذلك البد من االعتماد على معيار الكلفة       .القصير
  .الفعال هو الذي تزداد فيه العوائد على التكاليف أو تتساوى كل من العوائد والتكاليف

إن مؤشر نجاح التدريب عند التنفيذ يعد واحـدا مـن أهـم             :تقييم درجة نجاح التدريب عند التنفيذ     :3
لمؤشرات التي قد تكون أكثر شمولية وأكثر وضوحا،فبغض النظر عن أهداف البرنـامج التـدريبي                ا

ودرجة توافقها مع الحاجات التدريبية وكذلك مع األخذ بالموازنة بين التكاليف والعوائـد،تبقى هنالـك               
تجاهـات  مؤشرات محددة لنجاح البرنامج التدريبي في الواقع،من هذه المؤشرات ما تعلق بفلـسفة وا             

   .المدير وإيمانه بأهمية التعليم والتطوير للفرد والمنظمة،ومنها ما تعلق بالثقافة التنظيمية الداعمة للتغيير

   :معوقات التدريب -سابعا
  :أهمهاتوجد معوقات كثيرة تختلف حسب المؤسسات 

مـن تـم     السطحي بعملية التدريب و ذلك بقياس نجاحها بحصر عـدد            االهتمامإن أول معوق هو     -1
 اعتبـار تدريبهم خالل السنة أو بمقارنة ما أنفق على التدريب في هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، و  

هذا إلى جانب النظرة السطحية إليه باعتباره       . الزيادة في النفقات دليال على النجاح في العملية التدريبية        
ات تقبل على األنشطة التدريبية دون تقليدا يميز المؤسسات بعضها عن البعض لذلك نجد بعض المؤسس     

  .التفكير في جدواها و أهميتها و آثرها على الكفاءة
و يرى  على السلمي من خالل تجربته الشخصية أن هناك عمالء دائمين لبرامج التدريب المختلفة التي   

  .لبرامجتنظمها مراكز التدريب، فيقول إننا نرى نفس الوجوه غالبا و إن اختلفت أسماء و عناوين ا
و هو شيء يؤدي إلى انفصال التدريب عن ظروف و طبيعة العمل بالمؤسسة كما ال يتم تدريب من هم 
في حاجة ماسة إلى التدريب، و بالتالي يعود المتدرب لممارسة عمله كما كان يمارسه في الـسابق، و                  

  .إن لم تنخفض الكفاءة فإنها ال ترتفع
خالل عملية التكوين إلى عمل فعلي بمعنى أن ما كسبه الفـرد             الفشل في ترجمة المعرفة المكتسبة       -2

خالل هذه العملية، ال يجد سبيله أبدا إلى التطبيق الفعلي في المؤسسة و قد يعود ذلك إلى المتدرب نفسه    
نتيجة لعدم قدرته على تطبيق ما تدرب عليه، كما أنه قد يرجع السبب إلى جو و مناخ العمـل غيـر                     

، االتصاالت العمل، عالقات( العمل يتيح للعامل فرصة التجديد والتطوير في أساليب المساعد و الذي ال
 خاصة في   المسئوليننظام المكافآت، جمود نظام الترقية، و قد يرجع السبب أيضا إلى معارضة بعض              

  ).المستويات الهرمية العليا لفكرة التدريب وعدم إيمانهم بأهميته
 كفاءة المشرفين عليه بالمؤسسات انخفاضفإن من معوقات التكوين هو  إلى جانب السببين السابقين -3

  .و مراكز التدريب
 ينظر البعض للتدريب على أنه وسيلة لراحة العامل من عناء العمل حتى أن بعـض المؤسـسات                  -4

تعودت على ترشيح الذين يعانون من التوتر و القلق لحضور الدورات التدريبية ، كما أن هنـاك مـن     
 التدريب هو عملية للتخلص من بعض العناصر المشاكسة، و الفوضوية و لو لبعض الوقت و                يرى أن 

  .بالتالي أصبح أداة للعقاب
  . هناك من ينظر إلى التدريب على أنه عنصر نفقه ال يبررها عائده-5

  :مقاييس تقييم فعالية البرنامج التدريبي-ثامنا
  49:لبرنامج التدريبي وهيهناك أربعة مستويات من مقاييس تقويم فعالية ا

ـ          -1  يـتم توزيـع اسـتمارات       ثردود فعل المشاركين في البرنامج التدريبي بعد انتهاء التدريب، حي
استبيانات تتضمن أسئلة حول البرنامج ومدى فائدة المحتوى للمتدربين وطـرق التـدريب وأسـلوب               

ريب وموقعه والمـستلزمات    التدريب ودرجة التفاعل بين المدرب والمتدرب ودرجة مالءمة فترة التد         
  .المستخدمة في العملية التدريبية
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إن هذا المقياس من بين المقاييس الذاتية الذي يعتمد على وجهـات نظـر المـشاركين فـي                    
البرنامج،ولذلك فان نتائج هذا المقياس قد ال تعكس درجة فعالية البرنامج التدريبي بموضوعية وبصدق              

  .كبيرين
 يتم من خالل إجـراء اختبـارات        اوى المحدد لهم في البرنامج التدريبي، وهذ      تعلم المتدربين للمحت  -2

تعتمد بعد االنتهاء من البرنامج وغالبا ما تكون هذه االختبـارات تحريريـة تتـضمن أسـئلة حـول                   
 ثم تحديد درجة استيعاب هذا المحتوى وفـق نتـائج           نالموضوعات التي تم تقديمها في البرنامج، وم      

  .االختبارات
 شموليا فهو يركز على المفاهيم واألسـس النظريـة دون تحديـد             نهذا المقياس قد ال يكو    إن    

إمكانية تطبيقها من قبل المتدربين في الواقع العملي،إذ أن االستخدام والتطبيق لهذه المفاهيم النظريـة               
  .هي األساس والهدف الذي تسعى معظم البرامج التدريبية تحقيقه

دة والمعارف التي تم اكتسابها وهذا يتم تحديده بعد انتهاء التدريب وممارسة            استخدام المهارات الجدي  -3
العمل بعد التدريب،إذ يتم قياس أداء المتدرب يعد ممارسته العمل ويقارن بما كـان عليـه أداؤه قبـل                   

 .pre-post performanceالتدريب،وهذا المقياس يسمى بمقياس مقارنة األداء السابق والالحق 
لمقياس من بين المقاييس الموضوعية التي يمكن الركون إليها لتحديد الفعالية اإلجمالية            إن هذا ا    

للبرنامج التدريبي،فارتفاع األداء الالحق عن األداء السابق ينعكس في انخفـاض تكـاليف البرنـامج               
  .التدريبي قياسا بالعوائد أو ارتفاع العوائد المحققة

ة بعد تنفيذ البرنامج التدريبي قياسا بالتكاليف،أي تحديـد العوائـد           العوائد اإلجمالية المحققة للمنظم   -4
االقتصادية من التدريب،إن هذا المعيار ذو أهمية في مقارنة تكاليف البرامج المختلفة وتحديد الحـصة               
النقدية الموزعة على كل من تصميم البرنامج وأدائه وتقويمه وكذلك كلفة الرقابـة والـسيطرة علـى                 

 .البرنامج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تسيير المسارات المهنية:السادسالفصل 
  

  :أهمية التخطيط المهنيمفهوم و-أوال
إن التخطيط المهني هو العملية التي يتم من خاللها زيادة وعي وإدراك األفراد بميولهم المهنية وقيمهم                

  .ونقاط قوتهم وضعفهم من خالل ما توفره المنظمة من معلومات حول الفرص الوظيفية
  50:لمهني العديد من الفوائد لكل من المنظمة واألفراد العاملين ومن أهم هذه الفوائديحقق التخطيط او
  .يساعد األفراد في تنمية وتوجيه ميولهم المهنية ومهاراتهم-1
يؤدي إلى رفع مستوى رضا العاملين عن طريق إتاحة الفرص المناسبة في الوظائف التي تحقـق                -2

  .أهدافهم وخططهم
  . ملء الشواغر الوظيفية بأفضل الكفاءات وبالسرعة المطلوبةيساعد المنظمة على-3
يساعد المنظمة على التخطيط التعاقبي أي ملء الشواغر الناجمة عن معدالت الـدوران والتقاعـد               -4

  .واالستقاالت وغيرها
  .يساعد اإلدارة في تشخيص العاملين من ذوي المواهب والقابليات المتعددة-5
  .يد أهدافهم المستقبلية وتطوير الخطط للوصول إلى تلك األهدافيساعد العاملين في تحد-6

  خطوات التخطيط المهني:ثانيا
  :من أهم الخطوات التي البد من إتباعها في التخطيط المهني نجد  

يقصد بتقييم الذات؛ تشخيص ومعرفة الميول واالتجاهات المهنية والسلوكية وكذلك تحديد           :تقييم الذات -
وتساهم االختبارات السلوكية كاختبارات الميول المهنية واختبارات التكيف مـع          .ذاتيةالقيم والقدرات ال  

  .الموقف وغيرها من االختبارات في تقييم وتحديد الذات
تتضمن هذه الخطوة توفير معلومات للعاملين حول مستوى معرفتهم مهاراتهم          :فحص ودراسة الواقع  -

لمنظمة، وفي العادة يتم توفير هذه المعلومات من قبل         ودرجة تطابق هذه المعرفة والمهارة مع خطط ا       
المشرف المباشر كجزء من مهمة عملية تقويم األداء،إذ البد من مناقشة نتائج التقويم مـع كـل فـرد                   

  .لتوضيح نقاط القوة والضعف وإمكانية تطوير األداء واألساليب المستخدمة في ذلك
نية قصيرة وطويلة األجل،هذه األهـداف البـد أن         حدد العاملون أهدافهم المه     :تحديد األهداف -

 :51ترتبط بمايلي
المواقع الوظيفية المرغوبة من قبل األفراد،مثال أن األستاذ المساعد يصبح أستاذ التعليم العالي خالل              -

  .سنوات10
ر المهارات الممتلكة والمستخدمة، مثال أن المواقع اإلدارية تتطلب مهارات تحليلية عند صناعة القرا            -

  .اإلداري
اكتساب المهارات، ترتبط األهداف بإمكانية األفراد في اكتساب المهارات وفـق الفـرص التدريبيـة       -

  .والتطويرية المتاحة لهم في المنظمة أو فرص التطوير الذاتي
في هذه الخطوة يحدد العاملين كيفية إنجاز أهدافهم المهنية وتتطلب هذه الخطوة انتظـام              :تنفيذ الخطة -

د في برنامج تدريبي وحلقات دراسية،إضافة إلى ممارسة وظائف ومسؤوليات ومهام متنوعة،إن            األفرا
الخطة المنفذة تساهم في تطوير األفراد في المهن المختلفة وترتكز على العناصر المتعلقـة بحاجـات                

اف التطوير في المواقع الحالية،وحاجات التطوير فـي المواقـع المستقبلية،ونـشاطات التطوير،وأهـد       
  .التطوير
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وعموما تتحمل المنظمة المسؤولية الكبرى في توفير الوسائل والمصادر المساعدة في التخطيط              
المهني وهذه الموارد تتعلق بالورشات المهنية مثل الحلقات الدراسية حول المتطلبات والمعلومات ذات             

 حول الوظـائف الـشاغرة      األهمية في نجاح التخطيط المهني، وأنظمة المعلومات التي تهيئ معلومات         
وبرامج التدريب والتطوير المناسبة،وتتبع المسارات الوظيفية أي التخطيط للتتابع الـوظيفي وتحديـد             
المهارات المطلوبة للتقدم في الوظيفة وفي العمل أو عند تغيير المسارات المهنية عنـد االنتقـال مـن       

  .الوظائف الفنية إلى الوظائف اإلدارية

 املينترقية الع:ثالثا
 هل الترقية هي عبارة عن تحرك العامل من الدرجة الثانية إلى الدرجة األولى المفضلة له في نفـس                  
العمل؟ أم هي تحرك العامل إلى درجة ذات ظروف عمل أفضل بالرغم من أن كل سياسـات العمـل                   

  مازالت باقية و مستمرة؟ وهل هذا يعتبر ترقية أم نقل؟
ية ماهي إال تحرك العاملين إلى أعمال أفضل و يقصد باألفضل األعمال            الترق: مفهوم ترقية العاملين   -

أو الوظائف ذات مسؤوليات و مركز اجتماعي أكبر تحتاج إلى مهارات وخبرات أكثر مـن الوظيفـة                 
  52.السابقة و يصاحبها زيادة في األجور وملحقاتها

رقية تشترط اإلنتقال مـن     و هناك من يرى أن شرط زيادة األجر ليس شرطا يجب توفره حيث أن الت              
  53عمل آلخر أكثر مسؤولية و مركز دون زيادة آنية في اآلجر

إن المعنى الشامل للترقية هو في الحقيقة تغير الفرد من وظيفته أو عمله إلى وظيفة أو عمل آخـر ذا                    
مسؤوليات و إختصاصات و سلطات تختلف إلى حد كبير عما كان متوفرا فـي الوظيفـة أو العمـل                   

  . الذي كان يشغلهاألصلي
عملية نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تتضمن زيادة في          "وعموما يمكن تعريف الترقية ببساطة أنها     

،المادية منها أو   ∗الواجبات والمسؤوليات والصالحيات ويصاحب ذلك زيادة في مزايا العمل التي يتلقاها          
  54"المعنوية أو كالهما معا

ة بالمعنى الذي أوضحناه قد يثير العديد من المشاكل و التساؤالت           و من زاوية أخرى فإن مفهوم الترقي      
هل من الضروري أن ترتبط ترقية الموظف بالنقل أو التغيـر مـن       : حول حقيقة المضمون مثال لذلك    

وظيفة ألخرى؟ هل يجب أن يكون هناك زيادة مباشرة في األجر من جراء الترقية؟ هل هناك ضرورة              
  .هناك مفهوم موحد لإلدارة والعاملين بخصوص الترقية؟ لتغيير الوظيفة ذاتها؟هل 

و إذا كان هذا سليما فما هو التفسير لظاهرة عدم الرغبة بعض العاملين في ترك وظائفهم و اإلصرار                  
على طلب زيادة في المرتب أو األجر نتيجة لزيادة خبراتهم و مهارتهم المكتسبة مع طول الخدمة فـي    

  .عمله تحاشيا لفقدانه لزمالئه في العمل و تخوفا من العمل الجديدالوظيفة مفضال البقاء في 
و هل ال يكون من المفيد للمؤسسة و الفرد ذاته أن تتم ترقيته بزيادة المرتب في نفس الوظيفـة التـي                     

  يمارسها في نفس المكان، دون نقله إلى مكان آخر ال يرغب في اإلنتفال إليه؟
 أو الموظف، ألنها تعتبر من الحوافز التي لها دور مهم فـي إثـارة               تعتبر الترقية عامال مهما للعامل    

الدافعية لدى العاملين ليحسنوا أداءهم ويزيدوا إنتاجهم،إذ البد للعامل إن يعطى مبررا أو سببا لترقيتـه                
إلى عم أفضل بما يترتب على ذلك من مزايا،ورغم أن الغالب أن يرافق الترقية في الوظيفة زيادة في                  

،إال أن ذلك لوحده ليس معنى دقيق للترقية،آذ أن شـغل الموظـف ألعبـاء وظيفيـة اكبـر                   األجور
  .ومسؤوليات ذات نوعية مختلفة هو شرط أساسي الحتساب ذلك ترقية
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إن من أهم الموضوعات التي تأخذ عند وضع سياسة الترقية في المؤسسة هو     : أسس وأنظمة الترقية   -
  .مية و الكفاءةالتوفيق بين مبدأين هامين هما األقد

ويقصد باألقدمية طول مدة الخدمة التي يقضيها الفرد، و تعتبر األقدمية :نظام الترقية حسب األقدمية-1
أيسر الطرق وأعرقها، حيث لن تتطلب غير احتساب سنين الخدمة، كما يفضلها العـاملون لـسهولتها                

يـشوبها التحيـز، وتختلـف      وعدم خضوعها إلعتبارات أخرى مثل إقرار الترقية لتقديرات شخصية          
المؤسسات في إحتساب األقدمية عندما تكون غير متصلة أو حينما تتخللها إستقالة أو إنهاء للخدمة، و                 
تتردد بعض اإلدارات في قبول األقدمية كأساس لوحده، مفسرين ذلك أنه قد تمضي سنوات عديدة على                

 خدماتهم عنه، و هي ظاهرة واضـحة عنـد   الفرد في عمله و هو لم يتقن العمل بقدر أولئك الذين تقل           
  .العناصر الكفئة والشابة

إضافة إلى أن االحتكام بشكل مطلق لألقدمية معناه تقليل الحوافز أمام العاملين للتنـافس فـي العمـل                  
وتطويره ذلك ألنهم يعرفون أن المهم هو األقدمية وليس الكفاءة مما يؤدي في النهايـة إلـى وصـول     

  .لوظائف القيادة وهو أمر له اثر سلبيأشخاص غير مؤهلين 
إال أن الكثير من اإلدارات و العاملين التقوا على المبدأ القائل بأرجحية الكفاءة على أن تعتبر األقدميـة       

  .عند تساوي الكفاءات
وهي األساس الثاني الذي يعزز أحقية الترقية، إذ قد عمـدت           ):الكفاءة(نظام الجدارة واالستحقاق    -2

اإلدارات على إتخاذها أساسا لحصول العاملين على فرص التقدم مادامت هي مصدر اإلنتاج         الكثير من   
وزيادته، وقد يكون ذلك واضحا لو أعتبر قياس الكفاءة ألسس موضوعية عادلة و مدروسـة تـشجع                 

  .العاملين على زيادة مداركهم و كفاءتهم
ام بالعمل على أفضل وجه،والملتزم بالتعليمات فالموظف النشيط الذي يتميز بالديناميكية والمبادرة، والقي   

والمنضبط في سلوكه،والذي سجله صواب قراراته يكون هو األجدر بالترقية بغض النظر عن كـون               
  .غيره اسبق منه للعمل في المؤسسة،فالمهم هو الكفاءة

قد خصيصا  ويمكن للكفاءة أن تتخذ مظاهر أخرى تتمثل بالقدرة على التحصيل في االمتحانات التي تع             
لغايات الترقية سواء الكتابية منها أو الشفوية،أو إنجازات الموظف من حيث تأهيله لنفـسه باسـتمرار                
خاصة في مجال العمل،كحضوره دورات تدريبية،أو متابعته للدراسة والحصول على نتائج جيدة،وكلما            

حتى ولو كـان التأهيـل   كانت هذه اإلنجازات متصلة بطبيعة عمله كلما كانت معايير موضوعية أكثر،   
والتطوير ال يتصل مباشرة بالعمل فانه ال يمكن إغفال أهمية ذلك ألنه ال يمكن إال أن يـنعكس علـى                    

  .حسن األداء ولو بصورة غير مباشرة
يمكن أن تعتبر األقدمية أساس للترقية فـي المراكـز الـدنيا و    : نظام يجمع بين األقدمية والكفاءة   -3

امل حاسم أكثر من الكفاءة، وأن يعتد بالكفاءة أكثر من األقدمية فـي الترقيـة      خاصة الروتينية منها كع   
للمراكز العليا، كما أن السياسة المعقولة في الترقية هي تلك السياسة التي تجمع و تـوازن بـين كـال          
العاملين، األقدمية و الكفاءة حيث تكسب ثقة األفراد وإيمانهم بعدالة الترقية و تـدل علـى أن عامـل                   
الكفاءة لن يساء استعماله كما يحدث في الكثير من األحوال بل توضع مقاييس محكمة لقياسها و اللجوء                 

  55.إليها في إقرار الترقية
 أن كل سياسات تسيير الموارد البشرية تتمحور حول الوسائل العلميـة التـي              :أهداف عملية الترقية  -

م بالعمل، و خلق جميع الظروف الممكنة لها لبذل         تتمكن من خاللها اإلدارة إختيار أفضل العناصر للقيا       
وبما أن عملية الترقية جزء من هذه السياسات،        . قصارى جهدها لتقليل تكاليف العمل و تحسين نوعيته       

  .   تسعى بدورها  إلى تحقيق مجموعة من األهداف 
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  56يمكن إجماال التطرق إليها فيما يلي
لين لمزيد من العمل وذلك لعلمهم بأن هناك عالقة بـين            توفير الظروف التي من شأنها حفز العام       -1

  .معدل أو مستوى األداء و األجر أو الحافز الذي يتلقونه
 االحتفاظ بالموظفين المتميزين و عدم إعطائهم مبررا لترك العمل إلى جهات أخرى منافسة بفعـل          -2

  .شروط عمل أفضل تقدمها لهم تلك الجهات
سسة على اجتذاب القوى العاملة من خارجها للعمل فيها مما يضمن لهـا              تساعد عملية الترقية المؤ    -3

  .االستمرارية و يجنبها أزمات بفقدان أحد العاملين فيها
عموما تعتبر عملية الترقية جزء من إدارة األفراد، والتي هي بدورها جـزء رئيـسي مـن العمليـة                   

الية والمفهـوم الـرئيس هنـا للكفايـة         اإلدارية، تسعى لتحقيق غايات محددة من األهداف بكفاية وفع        
ذلك أن كل سياسات األفراد تتمحور حول الوسائل العلميـة  ) Efficiency & Effectivenss(والفعالية

التي يمكن من خاللها اختيار أفضل العناصر للقيام بالعمل، ومن خلق جميع الظروف الممكنة لها لبذل                
حسين نوعيته، ومن هنا يمكن النظـر فـي موضـوع           قصارى جهدها لتقليل نفقة أو تكاليف العمل وت       

  .الترقية ضمن هذا اإلطار
ال بد ألي مؤسسة ناجحة من أن تضع برنامجا معينا للترقية وال ترك الموضوع دون               :برامج الترقية -

  57:تحديد علمي مسبق يسمى باألسلوب العلمي لتسيير برامج الترقية الذي يمكن أن يحتوي على ما يلي
ياسات التي تتبناها المؤسسة حول مصادر تعبئة الوظائف سوءا كانـت مـن داخـل                توضيح الس  -1

هل تعني الترقية زيادة : المؤسسة أو من خارجها و من المسائل التي يجب توضيحها في هذا الصدد هو
  في الراتب وتحديد نسب هذه الزيادة أم أنها تقتصر على تغيير في طبيعة العمل فقط؟

ي تمر بها عملية الترقية سواء الترقيات المنتظمة أو تلك التي يتم فيها تجـاوز                توضيح القنوات الت   -2
  .الخطوات التقليدية

 توضيح عملية إختيار مستحقي الترقية، فإذا كانت السياسة المعتمدة هي إتاحة المجال للعاملين في               -3
ومـات وافيـة حـول      المؤسسة للتقدم أو التنافس على الوظائف المفتوحة، إذن فمن الالزم وضع معل           

الوظيفة وواجباتها و مسؤولياتها والمؤهالت الالزمة لشغلها والراتب المتخصص لها،و إعـالم كافـة              
العاملين بذلك بوضع هذه اإلعالنات على لوحة اإلعالنات حتى تكون فرص الرقي متساوية بالنـسبة               

  .لجميع العاملين
ا أنفسهم باستمرار لشغل مسؤوليات أكبر مـن   اعتماد سياسة تدريب و تطوير للعاملين بحيث يهيئو      -4

  .خالل التأهيل و التدريب الذي يلقى الدعم من المؤسسة
 تسهيل عملية االتصاالت الداخلية بين العاملين و اإلدارة، والمؤسسة ككل و البيئة الخارجية حتـى          -5

  .تكون مصادر إجتذاب المؤهلين متاحة أمام المؤسسة بشكل دائم
الت مركزية في إدارة الموارد البشرية حول العمال تبـين خبـراتهم ومـؤهالتهم               االحتفاظ بسج  -6

وقدراتهم و تقارير التقييم المتعلقة بهم، ومن المفيد هنا تشكيل لجنة دائمة مـن مـدير إدارة المـوارد                   
 البشرية و مدراء األقسام المختلفة تتولى مراجعة المرشحين لشغل وظائف عليا و مناقشة األولويات في      

  .هذا المجال
  :تعتمد سياسات الترقية على ثالثة مناهج هي:مناهج الترقية-

 ترقية الموظفين العاملين داخل المؤسسة و هذه وسيلة مهمة كما أسلفنا لحفز المـوظفين               :المنهج األول 
على مزيد من العمل، و يشجعهم على الوالء للمنظمة، مثل هذه السياسة تعطـي العـاملون الفرصـة                  

ى وظائف أعلى بحيث ال تبحث المؤسسة عن أشخاص من خارجها إال بعد التأكد أنه لـيس       للوصول إل 
ويعاب على هذا األسلوب أنه قد ال يتيح مجاال لألفكار الجديدة، ذلك            .هناك من يشغل الوظائف الشاغرة    
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أن قيم وخبرة الشخص الداخلي ال تنبئ بأفكار جديدة على العكس من الشخص الخارجي الذي يمكـن                 
فتراض بأنه قد يكون لديه فكرة جديدة، ثم إن اقتصار فرص الترقية على الداخل يقلل مـن حجـم                   اإل

العينة للمتنافسين على الوظيفة مما يعني بالتالي فرصة أقل أمـام المؤسـسة للحـصول علـى أكفـأ                   
لبية علـى  األشخاص، أما المأخذ الثالث فهو أنه قد يزيد من حدة التنافس بين العاملين مما يترك أثار س     

  .روح التعاون
فتح المجال للترقي أمام العاملين داخل المؤسسة أو من خارجها، و في هذه الحالة فإن : المنهج الثـاني  

 يمكن تجنبها إذ أن حق العاملين في المؤسسة فـي           -إن لم يكن كلها   -كثيرا من مآخذ األسلوب األول      
ن بأفضلية بأن يحتكروا مثل هذه الفرصة مما        التنافس على الوظائف المعلنة موجود و لكنهم ال يتمتعو        

  . يجعل المؤسسة في وضع أفضل ألن تختار العدد المطلوب من حجم عينة أكبر
و في كلتا الحالتين فإن أسس تقييم المتقدمين و صالحيتهم لشغل الوظيفة يجب أن يـتم علـى أسـس                    

سمى بمراكز التقييم و هـو نمـط        موضوعية، و عادة ما يتم اللجوء لالمتحانات أو االعتماد على ما ي           
يعتمد على امتحانات نظرية و مالحظة أو إختبار عملي للمتقدين للعمل بما في ذلك تمـارين و لعـب                   

  .األدوار و ما إلى ذلك من وسائل تقارب في طبيعتها ما يتوقع عمله في الوظيفة الشاغرة
ن تقوم بالربط بين سياسة التـدريب و        اعتماد الترقية على التدريب فيجب على اإلدارة أ       :المنهج الثالث 

سياسة الترقية للمؤسسة ذاتها حتى يصبح التدريب الوسيلة الفعالة في إعداد العاملين و الموظفين لشغل               
الوظائف األعلى و التي قد تصبح شاغرة يضاف إلى ذلك أن المالمح السياسية التي سوف تشمل عليها             

اإلحتياجات و الخطة التدريبية المطلوبة للفترة المستقبلية و        سياسة الترقية سوف تحدد إلى درجة كبيرة        
بالتالي يمكن أن يترجم ذلك مقدما إلى أشكال و أنواع مختلفة من برامج التدريب التي تهدف إلى توفير                  
حاجة التنظيم من الدرجات المختلفة من برامج التدريب التي تهدف إلى توفير حاجـة التنظـيم مـن                  

ن المهارة والخبرة والتخصصات المطلوبة لشغل الوظائف من داخـل المؤسـسة            الدرجات المختلفة م  
  .ذاتها

في اإلعداد و   ) خط السلطة (يجب أن يكون تعاون بين إدارة الموارد البشرية و بين المديرين التنفيذيين             
 الموارد  التنفيذ الخاص بسياسة الترقية داخل المؤسسة، إن مسؤولية القيام بالترقية ليست مسؤولية إدارة            
  .البشرية و إنما هي مسؤولية مشتركة بين األجهزة االستشارية و التنفيذية داخل التنظيم المعين

يجب أن يكون واضحا في ذهن اإلدارة العليا أن الترقية ليست مطلب كل العاملين إذا تطلـب األمـر                   
نوا يشعرون حقيقة أنهم غير     نقلهم من األماكن التي يعملون بها حاليا إلى أماكن أخرى جديدة، أو إذا كا             

  .مؤهلين لتحمل مسؤوليات و مهام أكبر عند الترقية
 و كقاعدة عامة فإن الترقية يجب أن ال تعطى لشخص سلبي أو متردد حيث أن هذا أكثر شيء علـى                    
الموظف الذي تتم ترقيته و على بقية الموظفين الذين لم يرقوا و كذلك على المرؤوسين الذين سيكونون 

  .ئاسته نتيجة لهذه الترقيةتحت ر
وباختصار فإن سياسة الترقية يجب أن تهدف أساسا إلى تحقيق زيادة رضا العاملين والموظفين داخل                
المؤسسة و بالتالي يجب على اإلدارة مراعاة ذلك في وضع المعايير واألسس المختلفة الالزمة لهـذه                

  .السياسة

  نقل العاملين:رابعا 
فان النقل يعني نقل الموظف أو العامل من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في              بالمقارنة مع الترقية،    

نفس المستوى وبأجر مساو لها، بينما الترقية تعني نقل الموظف إلى وظيفة ذات مستوى أعلى واجـر                 
  .أعلى في اغلب األحيان

يات و المركـز و     النقل هو انتقال الفرد من عمله إلى عمل آخر مساوي له في المسؤول            :مفهوم النقل -
األجر حيث يعبر عنه باالنتقال من وظيفة ألخرى ال بقصد الترقية بل لمعالجة بعض ضرورات العمل                

  .بالرغم من أنه قد تكون هناك متغيرات من ظروف العمل أو حتى في الطبيعة المتخصصة للعمل ذاته



ية وأقل أجرا ولكن من األفضل      و أحيانا و في الحياة العملية قد يكون هناك نقل إلى وظيفة أقل مسؤول             
بمعنى أنها ليست نقل ألنها ليست على نفس المستوى من المسؤولية ) تخفيض في العمل(أن نطلق عليها

  .أو األجر وكذلك فهي ليست ترقية ألنها ال تؤدي إلى زيادة في األجر و ال زيادة في المسؤولية
ناسبة لقدراتهم و إمكانياتهم وليبـذلوا، أحـسن        و النقل وسيلة بيد اإلدارة لوضع العاملين في مراكز م         

جهودهم لصالحهم و لصالح المؤسسة، ألن وضع الفرد في عمل ال يرضاه سيعكس أثره على عملـه                 
وإنتاجيته و تصرفاته و سيحاول ترك عمله ما إن توفرت له فرص مناسبة و لذلك فـإن المؤسـسات                   

  . السياسة على عاتق إدارة الموارد البشريةمطالبة بوضع سياسة حكيمة للنقل و يقع عبئ وضع هذه
إن اإلنتقال هو األخر البد له من أسس و مبادئ تحكمه مثله مثـل الترقيـة ومبادئـه                  :مبادئي النقل -

  :األساسية هي
 البد أن ندرس ظروف و طبيعة أعمال المؤسسة و مدى التشابه و اإلختالف بينها ومدى ما تسمح                  -1

مكن أن يتم النقل اعتباطا دون معرفة طبيعة األعمال و التباعد و التقـارب              به من أنواع النقل، إذ ال ي      
  . بينها

 ال بد من وجود نظام حكيم للرقابة على األفراد لمعرفة قدراتهم و مدى مالئمة تلـك القـدرات و                    -2
متطلبات العمل، ومن ثم إمكانية الحكم على صالحيتهم للعمل و أحقية وضرورة نقلهم مـن أعمـالهم                 

اضرة فكثيرا ما يعين األفراد في موقع غير مالئمة لهم فيكشف لنا نظلم الرقابة عدم صالحيتهم لها                 الح
  .و من ثم حتمية إنتقالهم

 ال بد من تحديد أسس المفاضلة في النقل، أهي األقدمية أم الكفاءة وذلك حينما يريد أكثر من فـرد                    -3
  .اإلنتقال من عمل آلخر أو من جهة ألخرى

ن ننظر إلى آثار اإلنتقال سواء على الفرد أو على زمالئه كذلك أثر اإلنتقال على العمل ذاته  ال بد أ  -4
  .كما هو الحال في عمل المناوبة

 ال بد أن يسبق إيجاد سياسة اإلنتقال تحليل األعمال و المجاالت التي يجرى ضمنها اإلنتقال سواء                 -5
  .مؤسسةبين األقسام أو ضمن القسم الواحد أو ضمن حدود ال

 ال بد من وجود نظام يحدد المسالك لقبول طلبات اإلنتقال يبين فيه مراجع اإلنتقال والمراجع التـي     -6
  .تستأنف عندها مجاالت رفض اإلنتقال

  :للنقل أنواع متعددة تختلف وفق الغاية التي من أجلها يتم النقل وهذه األنواع هي : أنواع النقل-
 النقل إلى إنتقال الفائض من األيدي العاملة من قسم إلى قسم آخر هو و يهدف هذا :النـقل اإلنتاجي -1 

بحاجة إليه، وذلك بدال من اللجوء إلى تعيين أفراد جدد في القسم الذي فيه عجز من العـاملين، كمـا                    
يكون هذا النوع من النقل لتفادي إقصاء و إنهاء خدمات العاملين الفائضين، ويشكل هذا النوع من النقل        

إلحراج لإلدارات إذ قد تشكو بعضها من إنتقال العاملين ألعمال ال تمـت بـصلة ألعمـالهم                 بعض ا 
األصلية إال أن ذلك قد يعالج بوجود تحليل لألعمال و معرفة دقيقة بالتقارب و التشابه بين األعمـال و       

  .قد يعالج ذلك بالتدريب ليلم المنقول بالعمل الذي سينقل إليه
و هذا النقل يتعلق بالعاملين أنفسهم، حيث يقوم أساسا على نقل الفـرد             :خصيالنقل العالجي أو الش   -2

الذي لم يكن باستطاعته االستمرار في أداء عمله الحالي بالصورة المرضية نتيجة لخطأ في تعيينه منذ                
البداية أو عدم صالحيته ألداء العمل، و األسباب شخصية كتأزم العالقة بينه و بين رؤسائه أو زمالء                 

  .لعملا
و المناوبة معناها امتداد العمل ألمد يفوق العمل االعتيادي فيقـسم العمـل إلـى               :النقل التـناوبي -3

 ألخرى، إذ تستدعي ظروف العمل أو األفراد بي معناه اإلنتقال من نوبة أو وجبةمناوبات و النقل التناو 
ب عدة أهمها يتعلق بتنظيم الحياة      هذا النوع من اإلنتقال، و طلب األفراد النقل تارة ألخرى يعود ألسبا           

  .اإلجتماعية مما يتطلب من اإلدارة أن تعير هذه الناحية اإلنسانية اهتمامها
نتقال الفرد من عمل آلخر قصد زيادة مداركه، و لربما يستدعي ذلك نقله بين و هو ا:النقل التدريبي-4

  .قال عادة لتدريب اإلدارييناألقسام المختلفة و بصورة دورية، و يستخدم هذا النوع من اإلنت



فقد ينقل الفرد إلى وظيفة أخرى لفترة قصيرة من الزمن للتغلب على حالـة              :النقل الدائم و المؤقت   -5
طارئة في المؤسسة و النقل المؤقت هذا هو ذلك النقل الذي يتوقع كل من اإلدارة و الفرد العودة منـه                    

د في هذا النقل المؤقت ال يتجاوز أسبوعا واحد وقـد           للعمل السابق و في القريب، و قد يكون بقاء الفر         
ينقل المرء إلى وظيفة أخرى دائما، و النقل الدائم هو ذلك النقل الذي ال عـودة بعـده إلـى العمـل                      

  . 58السابق
إما إلى أسباب تتعلـق بـالموظف أو العامل،حيـث يطلـب النقـل      ، تعود أسباب النقل  :أسباب النقل -

أو لعدم وجود عالقة طيبة بين المعني بالنقل وبين اإلدارة،أو للبحث عن            إلعتبارات القرب من السكن،   
فرص جديدة للتقدم الوظيفي،أما السبب الثاني فقد يكون رغبة اإلدارة أو الشركة إلعتباراتها الخاصـة               
كتغيير حجم العمل،أو إغالق مصنع ما،أو توسع وإنشاء أقسام أخرى أو أي سبب آخر تقتضيه عمليـة          

نظيم،أما السبب الثالث فقد يكون لغايات تدريب العمال وتعريفهم بمجاالت العمل المختلفة فـي              إعادة الت 
نطاق عمل المؤسسة التي يعملون فيها،أما السبب الرابع فقد يكون للحلول محل موظف ترك العمل ألي 
 سبب، ويمكن للنقل أن يكون مؤقتا ولفترات قد تقصر لغايـة أسـبوع أو شـهر أو تـصل لـسنة أو                     
أكثر،وعادة ما تتحمل جهات العمل تكاليف انتقال العامل من محل آلخر ويصل األمر إلى تأمين سكن                

 .مناسب له وخاصة لإلداريين في المستويات العليا

  برنامج التطوير المهني:خامسا 
  :عادة ما يتضمن برنامج التطوير المهني مجموعة من المكونات نعرض إليها فيما يلي

يقصد بعملية التطبيع االجتماعي، العملية التي يتم بموجبها تكييف وتعديل الجوانب :اعيالتطبيع االجتم-
السلوكية السلبية لدى األفراد العاملين وبصورة خاصة تلك السلوكيات التي تتم عـن انعـزال وعـدم                 

اد في  التعاون مع اآلخرين لتحويلهم إلى أعضاء فاعلين في المنظمة،وتتضمن هذه العملية مساعدة األفر            
تشكيل تصورات ايجابية حول العمل والمنظمة قبل دخول الفرد إلى المنظمة،ثم تعريف األفراد بالواقع              
الفعلي والسياسات التي تسير بموجبها واالهتمام والتركيز على تنمية مهـارات العالقـات اإلنـسانية               

  .واالجتماعية،لجعل الفرد يشعر باالستقرار في المنظمة
المسار المهني هو التتابع في المواقع الوظيفية المنتظمة والمتشابهة في الوصـف            :المسارات المهنية -

الوظيفي والمهارات والتي يتحرك خاللها أفراد المنظمة،إن المسار المهنـي الـذي توفرهـا معظـم                
المنظمات،هو التقدم إلى المواقع اإلدارية،إذ أن المواقع تزيد من مركز الفرد وأجوره وبـذلك يـشعر                

 إلى أن هذه المواقع اإلدارية محدودة فلقد سعت الكثير من المنظمـات   بقيمته بدرجة كبيرة،ونظرا لفردا
إلى تطوير أنظمة للمسارات المهنية الثنائية،حيث تمنح للعامل فرصة البقاء في وظيفته أو االنتقال إلى               

  .المهنة اإلدارية الجديدة،أي اعتماد التحرك بمسار فني علمي ومسار إداري
يعد الفرد العامل منكمشا في وظيفته إن لم تناط بـه مـسؤوليات    ):الهضبة المهنية (النكماش المهني ا-

واسعة وقد ال ينتقل إلى مواقع وظيفية أعلى، فاالنكماش بصورة عامة يشير إلى بعض الجوانب السلبية   
وسع في المهـارات  المتمثلة بركود الفرد في وظيفته وعدم تغيير مهامه ومسؤولياته،إضافة إلى عدم الت          

 .59لدى االفراد
ومن المالحظ أن بعض العاملين قد ال يرغبون في تحمل مسؤوليات كثيرة في وظيفتهم،وفي مثل هذه                
الحاالت ال تعد ظاهرة االنكماش من بين الظواهر السلبية إذ أنها تصبح ظاهرة سلبية عنـدما يـشعر                  

نمو والتطور الذاتي،إن هذه المشاعر تؤدي إلى       االفراد بان وظيفتهم ال توفر لهم المحتوى الجوهري لل        
  .نمو االتجاهات السلبية وتؤدي  إلى زيادة معدالت الدوران وانخفاض معدالت األداء
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من كل ذلك يمكننا القول أن ظاهرة االنكماش المهني من بين الظواهر التي تسعى المنظمة إلى تجنبها                 
المنخفض أو الذين يمكن وصفهم بـأنهم مـن ذوي          رغم وجود بعض االفراد العاملين من ذوي األداء         

  .الحاجات الدنيا والذين ال يرغبون بتحمل المسؤوليات الكبرى
  :ولتجنب هذه الظاهرة البد من تحديد أسبابها والتي تتركز فيما يلي

  .عدم وضوح األهداف-.انخفاض الحاجة إلى اإلنجاز-.النقص في التدريب-
  .عدم توفر أنظمة لألجور عادلة-.ملين بسبب نمو المنظمةعدم توفر فرص للتطوير أمام العا-
التقادم هو انخفاض في كفاءة العاملين بسبب النقص فـي معـرفتهم بـاإلجراءات              : تقادم المهارات  -

حيث تؤثر التغيرات التكنولوجية على جميع األعمال والنشاطات في المنظمة،ولـذلك     .والتقنيات الجديدة 
 والمنظمة،إذ ال تتمكن    األفراددم،مما يؤدي إلى معاناة تنعكس على كل من         يواجه العاملون مخاطر التقا   

  .المنظمة من توفير المنتجات والخدمات المناسبة للزبائن وقد تفقد موقعها التنافسي في السوق
لذلك يجب اتخاذ اإلجراءات االحترازية لتجنب التقادم الوظيفي من خـالل تطبيقـات مفهـوم                 

الذي يعني ضرورة االستمرارية في تعلـم العـاملين فـي    ) Learning organization(منظمة التعلم
المنظمة بغض النظر عن الموقع الوظيفي؛ ويتم ذلك من خالل نـشر المعلومـات المتعلقـة بالمهنـة                  
وتطورها،وإجراء التغيرات الدورية في الوظائف التي يؤديها االفراد وترقية االفـراد مـن المواقـع               

ى المواقع الوظيفية األعلى،والتعلم والتدريب المستمرين من خالل البرامج التدريبيـة  الوظيفية األدنى إل 
  .والتعليمية المختلفة

تضطر المنظمة إلى تخفيض قوة العمل أو إعادة هياكلها التنظيميـة وإلغـاء بعـض               :فقدان الوظيفة -
دي إلى االسـتغناء    الوحدات أو إجراء تغييرات جوهرية من خالل اندماجها في منظمات أخرى،مما يؤ           

  :عن بعض العاملين من خالل إما
تتعرض المؤسسات أحيانا إلى ظروف إقتصادية سيئة كالخسارة لنقص         :التسريح المؤقت عن العمل   -1

الطلب على منتجتها فيتحتم عليها التسريح المؤقت لبعض العاملين فيها مع األمل بإعادتهم للعمل بعـد                
يانا تقليل ساعات العمل لجميع العاملين،إلى مستوى معين يصيب         تحسن الظروف، و قد يكون البديل أح      

ذلك جميع العاملين ،أما إذا استلزم األمر تسريح لبعض العمال فان معيار األقدمية في العمـل يلعـب                  
دورا رئيسيا بحيث يكون العمال القدامى آخر من يتم تسريحهم إلعتبارات عدة وقد يستدعى مثل هـذه                 

العمال غير المسرحين بأجور أقل أو بأعمال مختلفة، كحل أقل سوء، ريثما يعـود              اإلجراءات أن يقبل    
  .العمال إلى الوضع السابق

كما يبدو من التسمية فإن من شأن هذا اإلجراء تنزيل رتبة أو رواتب شاغل وظيفـة        :تنزيل الدرجة -2
المؤسسة إلى هذا القرار    ما، والسبب الرئيسي هو تدني كفاءة العامل ومستوى أدائه و ال يجب أن تلجأ               

كأول قرار بل يجب أن يكون القرار األخير من سلسة القرارات لم تفلح في تغيير أو تحـسين سـلوك             
العامل و أدائه و هذا اإلجراء هو حافز سلبي إذا صحت التسمية ويقصد منـه أن يجعـل العامـل أو                     

  .60الموظف يدرك اآلثار السلبية التي تترتب على سوء سلوكه و أدائه
كما يقال فإن أخر األدوية هو الكي، فإجراء الفصل من العمل هو التسريح النهائي       :الفصل من العمل  -3

للعامل من العمل،  لعدم كفاءته أو لسوء سلوكه في العمل و يمكن للمؤسسات عادة إتخاذ مثـل هـذا                    
 الخدمة المدنيـة، إذ أن      القرار الهام بالنسبة للعامل خالل فترة تجريبية تحددها قوانين العمل أو أنظمة           

هناك فترة معينة يصبح من الصعب بعدها على الجهة الموظفة االستغناء عن خـدمات العامـل دون                 
  .61وجود مبررات قوية و يمكن الطعن بقراراتها قضائيا

و تتبع بعض المؤسسات أسلوبا مهذبا في فصل بعض الموظفين، إذ تطلب إليهم تقديم استقالتهم بـدل                 
فصلهم و هو منهج إنساني يحترم كرامة اإلنسان و يهدف إلى تقليل اآلثار الضارة علـى                إتخاذ قرار ب  
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العامل و عدم إغالق أبواب العمل أمامه لدى الجهات األخرى، إذا كان قد تم االستغناء عـن خدماتـه                  
  .بصدور قرار بفصله

لتطوير المهني يتـضمن    ولغرض التقليل من المشاكل الناجمة عن االستغناء عن العاملين فان برنامج ا           
بعض الخدمات مثل؛توضيح أسباب االستغناء للعاملين واالسـتعانة باالستـشارات النفـسية وتقـديم              
المساعدات المالية للعاملين والمساعدة في توفير المعلومات حول المواقـع الوظيفيـة الـشاغرة فـي                

  .المنظمات األخرى
ة في إدارة الموارد البشرية نظرا لزيادة عـدد  أصبح موضوع التقاعد من الموضوعات المهم  :التقاعد-

المتقاعدين سنويا وبسبب اعتماد المنظمات المعاصرة على سياسات التقاعد المرنة التي تتيح الفرصـة              
  .للعاملين للتقاعد بغض النظر عن السن القانونية،وذلك بهدف التخلص من أعباء وتكاليف قوة العمل

 خالل برامج تسمى برامج التطبيع لما قبل التقاعد وهي جزء           يتطلب التقاعد تهيئة العاملين من      
  :62من برنامج التطوير المهني، ان برنامج التطبيع الذي يسبق التقاعد يمكن أن يتضمن الجوانب التالية

  .تحليل ودراسة التأثيرات السلوكية للتقاعد ومحاولة تطوير الميول الشخصية-1
  .العناية الصحية للمساهمة في تكاليف الحياة المعاشية للمتقاعدتوفير خدمات النقل والسكن والسفر و-2
  .التخطيط المالي وتقديم خدمات التأمين الصحي-3
  .تقديم المعلومات الخاصة بالراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية والضمان االجتماعي-4

  تسيير المسارات في الوظيفة العامة الجزائرية:سادسا
ة جزءا من حياة المواطن من ميالده إلى وفاته، يـدخل الحيـاة بـشهادة               أصبحت الوظيفة العام  

ميالد، و يخرج منها بشهادة وفاة ، و كالهما يقوم بتحريرهما موظف عام بصفة رسمية، حتـى          
و قد نصت أغلب الدول في دساتيرها على أن الوظائف العامة حقا            .تترتب عليها اآلثار القانونية   
 1791إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في      االمساواة، و ذلك بموجب     للموظفين ، يطبق على قدم      

الذي نص على حق التوظيف و المساواة في تولي الوظائف العامة قدراتهم دون تمييز بينهم لغير 
 .كفاءتهم

 منه على هـذا     51 في المادة    96و الجزائر كغيرها من بقية الدول، حيث دستورها الصادر في           
ساوى جميع الموظفين في تقلد المهام و الوظائف في الدول دون أية شـروط،              يت: " المبدأ بقولها 

 ".غير الشروط التي يحددها القانون
 محاولة تحقيق أفضل النتائج في رفع الكفـاءة         اإلدارية،و الجزائر في كل مرة تقوم بإصالح أجهزتها         

 . اإلنتاجية في هذه األجهزة
  63:تطبيق نظام الوظيفة العامة في الجزائر

و آخـر  معنى وصـفي  :  يظهر في معنيين هما   إن معنى الوظيفة العامة   : مفهوم الوظيفة العامة  
فالمعنى الوصفي يعرف الوظيفة العامة بكل األشخاص القائمين بالعمل فـي خدمـة المرفـق               . تحليلي

و المعنى التحليلي يعرفها بمجموعة من المهام و االختصاصات يقوم بها شخص تتوفر شـروط               .العام
و يمكن القول أن الوظيفة العمومية هي النظام العام الذي يطبـق علـى        . ينة بهدف المصلحة العامة   مع

العاملين في مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها من أبسط موظف إلى أعلى موظف سام، و يخـضعون                
 .جميعا إلى نفس التشريع
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وظيفة العامة و قد حـددها      هذه الشروط هي كيفيات دخول األفراد إلى ال       : الشروط العامة للتوظيف  
توافر شروط السن   . -.التمتع بالجنسية الجزائرية  -:  و هي     25 و   24 في المادتين    66/133المرسوم  

 أن ال يكون الشخص قد -.التمتع بالحقوق الوطنية و حسن السيرة. -.و اللياقة البدنية لممارسة الوظيفة 
كمـا  -.وضع مالئم من الخدمة الوطنيـة  أن يكون الشخص في  -.وقف موقفا مناهضا لحرب التحرير    

 . أضاف هذا المرسوم شرط اإللمام باللغة العربية نظرا ألهمية التعريب في ذلك الوقت
 أخذ المشرع بعدة طرق في التوظيف أهمها: طرق التوظيف

و هذه الطريقة ال تعتمد على شـروط مـسبقة لتـولي            : حرية اإلدارة المطلقة في اختيار موظفها     ) 1
العامة، و ال يستلزم األمر في هذا النوع من وسائل التوظيـف، سـوى وفـاء الموظـف و                   الوظائف  

و الجزائر تأخذ بهذا األسلوب بالنسبة للوظائف العليا فقـط، و قـد حـددها        . إخالصه و والئه للسلطة   
 : على سبيل الحصر في66/140المرسوم 

المديرون ·-.ون العامون في الوزارات   المفتش-.األمناء العامون للوزارات  · -.األمين العام للحكومة  -
 األمنـاء   –الوالة  · -.القناصل· القناصل العامون، ·  -.السفراء·  -.و نوابهم في اإلدارات المركزية    

 .رئيس الجامعة· -.أمين الخزينة العامة·-.العامون للواليات
قد نصت المـادة    و  . أقر المشرع ج هذه الطريقة بالنسبة لشغل الوظائف بصفة عامة         : المسابقات) 2 

 من المرسوم المذكور سابقا  على أن يتم تعيين الموظفين تبعا إلحدى الطريقتين اآلتيتين أو بهمـا                  26
 :معا
 . مسابقات عن طريق الشهادات و مسابقات عن طريق االختيارات-
اريـا  بهذه الطريقة يتحدد عدد األشخاص الذين يتكونون تقنيـا و إد          ):التقني(طريقة اإلعداد الفني    ) 3

حسب عدد الوظائف المطلوبة و الشاغرة ، كالذين يتكونون في مراكز تكـوين المعلمـين، و المعهـد       
 .إلخ....الوطني لتكوين مستخدمي التربية 

 .و هذه الطريقة تطبق في شغل بعض الوظائف فقط، و مثالها رئيس البلدية:طريق االنتخاب) 4 
أخذ بها المشرع الجزائري بالنسبة لتوظيـف أفـراد         و هي طريقة استثنائية     :الوظائف المحجوزة ) 5 

 .جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير مكافأة لهم
 المتـضمن قـانون     66/133تنص المادة األولى من المرسوم      : معنى الموظف العام  :الموظف العام 

 :الوظيفة العمومية على أنه
مة الذين رسموا في درجة  من درجـات         يعتبر موظفين عموميين األشخاص المعنيون في وظيفة دائ       «

التدرج الوظيفي في اإلدارات المركزية التابعة للدولة، و في المصالح الخارجية التابعة لهـذه اإلدارات               
المركزية، و في الجماعات المحلية، و كذلك في  المؤسسات و الهيآت العامة حـسب كيفيـات تحـدد                   

 .»بمرسوم
 بشعائر الدين، و أفراد الجيش الشعبي الوطني، بحيث ال تـسري            و يستثنى من ذلك القضاة و القائمين      

 .عليهم أحكام هذا المرسوم
 الموظف العام، البد من توافر العناصـر        صفةو من خالل المادة المذكورة أعاله، ينبغي أنه الكتساب          

 :التالية
يم في إحـدى   ترس-4. صدور قرار تعيين -3. العمل في إحدى مصالح الدولة     -2.  دائمية الوظيفة  -1

 .درجات التدرج الوظيفي
و على هذا يمكن القول أن الموظف العام هو العامل الذي يثبت في منصب عمله بعـد انتهـاء المـدة      

 . التجريبية، فيكون حينئذ في وضعية قانونية و تنظيمية تجاه المؤسسة التي يعمل بها
الـشخص فـي سـلك      ) بتيث(بعد أن يرسم    :حقوق و واجبات الموظف أثناء ممارسة الوظيفة      

. الوظيفة العامة يصبح حامال لصفة موظف عام، له حقوق تجاه اإلدارة ، و عليـه واجبـات نحوهـا                  
 .تتطرق إلى كل من الحقوق و الواجبات كالتالي على حدة

 :بموجب قانون الوظيفة العامة، تتمثل هذه الحقوق في األمور التالية: حقوق الموظف- أ



بكل عناصره الوسيلة الرئيسية لعيش الموظف، و يكون استحقاقه         ) الراتب(يعد األجر   :تقاضي األجر -
 ).هذه القاعدة العامة(بعد أداء الخدمة في نهاية كل شهر 

و تتم هذه بأحد معايير     . تعتبر الترقية مهمة للموظف، إذا بواسطتها يصل إلى أعلى المناصب         :الترقية-
 :هما

 .و الترقية عموما يترتب عليها زيادة في األجر.  بعض الحاالتاألقدمية، و االختيار أو لمعايير معا في
تطبيقا لمبدأ ديمقراطية اإلدارة، و حق المـوظفين أمـورهم و           : المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة    -

 : أشكال و صور لهذه المشاركة تتمثل فيزائريجالشؤونهم الوظيفية و المشاركة في أقر المشرع 
و هذه اللجان تهتم بالمسائل الفردية للموظف العـام كالترقيـة، و النقـل،              :اءاللجان المتساوية األعض  

تتشكل من عود . إجراءات التأديب ، و يكون تدخلها أحيانا استشاريا ، و في أحيان أخرى يكون إلزاميا     
و أعمـال   . متساو من ممثلين منتخبين عن الموظفين، و ممثلين عن اإلدارة و ذلك لمدة ثالث سنوات              

 هذه اللجان يكون مجانيا، إال بعض التعويضات كبدل االنتقال، و اإلقامـة، وفقـا للتـشريع و                  أعضاء
 .التنظيم المعمول بهما

و هذه تختص بتنظيم المصالح و سيرها، خاصة المسائل الفنيـة و            :اللجان التقنية المتساوية األعضاء   
 .نهالتدابير الرامية إلى تحديد الطرق التقنية للعمل، و كيفية تحسي

كما أن هناك ظروف اجتماعية، أو      . للموظف الحق في الراحة حتى يتمكن من تجديد نشاطه        : العطل-
 العطل االستثنائية –العطلة السنوية : و هذه العطل هي . مرضية تطرأ عليه تجعله في حاجة إلى عطلة

تنظيم المعمول بهما  و تمنح هذه العطل طبقا للتشريع و ال– العطل الطويلة المدى – العطل المرضية    –
 .في هذا الشأن

يقصد بها حماية الموظف العام من كل أشكال اإلهانة و التهديد و الضغط، و              :  الحق في الحماية  -
كما أن قانون العقوبات يتضمن نـصوصا خاصـة بحمايـة           . االعتداء عليه من طرف أية جهة كانت      

 . وظيفته، أو بمناسبتهاالموظف من أفعال االعتداء الواقع عليه، سواء أثناء تأدية
 :تقع على عاتق الموظف العام التزامات و واجبات متعددة هي: واجبات الموظف العام-ب
و بعـد االلتـصاق     . يتعين على كل موظف أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه         :االلتصاق بالوظيفة ) 1

 محدد بـالقوانين و  فكل موظف اختصاص. عليه أن يقوم بتنفيذ المهام المكلف بها في إطار اختصاصه 
 كما يجب على الموظف أن يقوم       – يقوم به الموظف شخصيا      –األنظمة، و هذا االختصاص شخصي      

بمهامه بإخالص و أمانة، إذ يبذل قصارى جهده في القيام بعمله، كما يلتزم بمواعيد العمل المحددة له                  
 .في إطار منصب عمله

موظف حسنا في سلوكه و سيرته داخل العمـل و          يجب أن يكون ال   :المحافظة على كرامة الوظيفة   ) 2
خارجه بما يتفق و االحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها، و المالحظة أن هذا الواجب مرن  و يختلف                  
من وظيفة إلى أخرى ، غير أن هناك سلوكات مشتركة بين الجميع تعد مسيئة للوظيفة مهمـا كانـت،        

و الظهور بمظهر السكر الفاضح في الطريق العام، أو لعب      كالتواجد المستمر في أماكن شرب الخمر، أ      
 .القمار، و التواجد في أماكن مشبوهة
 المتضمن القـانون النمـوذجي لعمـال        85/59 من المرسوم    22و قد أكدت على هذا الواجب المادة        

 .المؤسسات ع  و اإلدارات
ني، و أال يفشي محتوى أيـة       يجب على الموظف أن يلتزم بالسر المه      :الحفاظ على أسرار الوظيفة   ) 3

وثيقة، أو أي حدث أو خبر بحوزه أو يطلع عليه بحكم ممارسة مهامه، و أال يمكن الغير من اإلطالع                   
عليه ما عدا إذا اقتضت ضرورة الخدمة ذلك، كما يمنع إخفاء ملفات الخدمة و أوراقها، و وثائقها، أو                  

و هذا االلتزام يظل موجودا ). لقانون المذكور أعاله من ا23م (إتالفها و تحويلها و إطالع الغير عليها 
كما أنه ال فرق بين األسـرار التقنيـة المتعلقـة           . في مواجهة الجهات اإلدارية أو في مواجهة األفراد       

 .بالعمل، و أسرار العمل ذاتها التي تتعلق باألفراد و الغير



 66/133 مـن المرسـوم      15و   14نصت المادتان   :عدم الجمع بين الوظيفة و األعمال األخرى      ) 4
 على عدم ممارسة أي نشاط خاص يـدر  86/59 من المرسوم    24الوظيفة ع ، و المادة      . المتضمن قا 

 .ريحا على الموظف
كما ال يجوز له ممارسة التجارة، أو يشارك في تأسيس الشركات أو يكون عضوا في المجلس إدارتها                 

و قد امتد الخطر لزوجة الموظف بطريقة مختلفة، . يفيإذا كانت تلك المشاركة تؤثر على استقالله الوظ
 . فإذا مارست نشاطا مربحا يجب إخطار الجهة اإلدارية التي يتبعها لكي تتخذ اإلجراءات المناسبة

     يستثنى من ذلك أن للموظف العام حق إنتاج المؤلفات العلمية ، أو األدبيـة ،و الفنيـة، و كـذلك             
كما أن استغالل الموظف لماله، ال يدخل تحت طائلة المنع المـشار            . التكوين النشاط المتعلق بالتعليم و   

كما يجوز له تملك العقارات، إلى غير ذلـك مـن      . بشرط أن ال يباشر نشاط استغالل ماله بنفسه       . إليه
 .األمور التي ال تعد مباشرة لنشاط، و ال تؤثر في القيام بالوظيفة التي يجب أن يتفرغ لها الموظف

فهذه السلطة تفرضها   . و هذا االلتزام يتعلق بالسلطة الرئاسية، و حدودها       :اللتزام بطاعة الرؤساء  ا) 5 
 .طبيعة النظام اإلداري، حيث يخضع كل موظف في ممارسة أعمال وظيفته لموظف آخر يعلوه درجة

د هـذه     السؤال المطروح و المثير للجدل هو مدى التزام المرؤوس بطاعة الرؤساء، أي ما هي حدو          
الطاعة؟ مما الشك فيه أن األوامر المشروعة من الرؤساء في السلم اإلداري، بـديهيا، أنهـا واجبـة                  

أما إذا صدر إليه أمر غير مشروع       . التنفيذ، و إال تعرض الموظف الرافض لتنفيذها للمساءلة التأديبية        
الـخ، فـإن    ...ن رصيد و غير قانوني كأن يصدر إليه أمر بالرشوة أو االختالس أو إصدار شيك بدو             

 .               الموظف في حل من التنفيذ دون أدنى مسؤولية، و ال يعد رفضه و عدم تنفيذه رفضا لطاعة الرئيس
 على هذه األوضاع القانونية التي يكون عليه الموظف         85/59لقد نص المرسوم    :وضعيات الموظف )6
 منه تحت عنوان حاالت العمـال، و        117إلى   86في الباب السادس و حددتها المواد من        ) أو العامل (

 :هي أربعة أحوال تتمثل في
أي أن الموظف أو العامل يمارس فعال الوظائف المطابقة لمنصب العمل الذي عين         : الخدمة الفعلية  -1

فاألستاذ المعين في هذا المنصب و يمارس حقيقة مهام التدريس مع التالميذ، يعتبـر فـي حالـة                  . فيه
 .الخدمة الفعلية

و هو قيام الموظف المرسم بصفة مؤقتة يعمل وظيفة أخرى، غير الوظيفـة             ): االلتحاق( االنتداب   -2
و يستمر في االستفادة ضمن مؤسسته األصلية من حقوقه في األقدمية، و في الترقية و في                . المعين فيه 

 .التقاعد
 ضرورة ملحة للمصلحة العامة     طلب الموظف، أو يقرر تلقائيا إذا اقتضته      على      يكون االنتداب بناء    

 .و مدة االنتداب خمس سنوات كأقصى حد. بعد استشارة اللجنة المتساوية األعضاء
يرتقي الموظف المنتدب طوال مدة انتدابه بالمدة المتوسطة في سلكه األصلي، مـع مراعـاة أحكـام                 

 .تنظيمية أكثر نفعا له
منصب عمله الجديد مع إضافة الزيادة االستداللية       يتقاضى المنتدب راتبه على أساس الرقم االستداللي ل       

أما الموظف الذي ينتدب تلقائيـا      . لألقدمية في منصبه األصلي و كذلك عناصر راتب المنصب الجديد         
 . فيتقاضى راتبا على أساس رتبته األصلية على األقل

عمل، و بين إنهاء    في ال ) المرسم(تعد هذه الوضعية وسطا بين استمرار الموظف        : حالة االستيداع  -3 
و يترتب عن هذا التعليق لعالقة العمل       .الخدمة، و تنتهي إما بعودته إلى وظيفته أو بإنهاء الخدمة نهائيا          

. توقيف الراتب و ما يتبعه من استفادات اجتماعية و كذا حقوقه المتعلقة باألقدمية، و الترقية و التقاعد                
 .ة وظيفة أو نشاط يجني منه ربحايمنع على الموظف في حالة االستيداع ممارسة أي

بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية األعـضاء فـي       · يتم بناء على طلب الموظف،    · :حاالت طلب االستيداع  
 :األحوال التالية

 .أو أحد األوالد· أو حادث أصاب الزوج،· في حالة مرض خطير ،·  
 .القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة· 
 . إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة بحكم مهنته إلى مكان بعيدااللتصاق بالزوج· 



لتربية طفل يقل عمره عن خمس سنوات أو مـصاب بعاهـة تتطلـب              ) أو العاملة (للمرأة الموظفة   ·  
 .عالجا متواصال

تنحصر مـدة اإلحالـة علـى       · ألغراض شخصية بعد سنتين من األقدمية في المؤسسة المستخدمة،        · 
 .الفترة التي يكون عليها التشريع و التنظيم المعمول بهااالستيداع في 

و هي وضعية من األوضاع التي يكون عليها الموظف عندما يطلب لتأدية واجبه          : الخدمة الوطنية  -4 
 .الوطني، حيث يحدد للمدة القانونية

ه للقيـام    المحدد لقانون الخدمة الوطنية على أن الموظف الذي ينادى علي          74/103    و ينص األمر    
بالخدمة الوطنية يوضع في وضعية خاصة وضعيات القيام بالخدمة الوطنية، و يفقد بهذه الصفة، مرتبه           

كما تقوم السلطة التي لها صالحية التعيين بـاإلعالن         . و ال يتقاضى إال أجرا تقتضيه وضعيته الجديدة       
 .للموظف) الخدمة الوطنية(عن الوضعية الجديدة 

وع في حالة الخدمة في الحين في منصب عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية،             يستخلف الموظف الموض  
 .يرجع الموظف إلى الهيأة المستخدمة، و يوضع تحت تصرفها مهما كانت األمور

تحسب المدة الفعلية للخدمة الوطنية في حساب أقدمية العمل المطلوبة في االرتقاء، و تكـون الترقيـة                 
 .في حساب معاش التقاعدبالمدة المتوسطة ، كما تحسب 

 : طبيعة العالقة بين الموظف و اإلدارة
يمكن القول في تكييف العالقة القائمة بين الموظف و اإلدارة، أن األول يوجد فـي مركـز تنظيمـي                   
الئحي، أن الموظف يستمد حقوقه و واجباته مباشرة من النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العامة، و              

 . قد في التعامل بين الموظف و الهيأة المستخدمةاستبعاد فكرة التعا
و هذا المركز التنظيمي يجوز تغييره في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامـة، و حـسن سـير               

 المتـضمن   66/133م  من المرسو ) 6(و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة          . المرافق العامة 
 الموظف يكون تجاه اإلدارة فـي وضـعية قانونيـة و            حيث نصت على أن   . قانون الوظيفة العمومية  

أي أن المشرع رفض صراحة مبدأ التعاقد في الوظيفة العامة التي تزيد بعض األطـراف و                . تنظيمية
إذا أن الموظف ال يشعر باالستقرار في الوظيفة مما يجعله عديم المردوديـة و              . الجهات فرضه حاليا  

 . يؤثر سلبا على سير المرفق العام
 :ما تقدم يمكن الخروج بالنتائج التاليةم
.. يبدأ الوضع القانوني للموظف العام بمجرد صدور قرار التعيين بعض النظر عن رضائه من عدمه              . 

و . دون االحتجاج بفكرة الحـق المكتـسب      . يجوز تغيير الوضع القانوني للموظف العام في أي وقت،        
دون أن يتمـسك    . ئح الجديدة الصادرة بعد تعيينـه     على هذا فإن هذا الموظف يخضع للقوانين و اللوا        

 .بتطبيق القانون القديم المعين في ظله
ال يجوز لإلدارة ، باعتبارها في المركز األقوى، أن تتفق مع الموظف على أمور مخالفة للقـانون و     . 

ـ ه مـن النـصوص القانونيـة و التنظيم        مومية ألن الموظف يستمد خق    عالاللوائح المنظمة للوظيفة     ة ي
 .و ليس  تعاقدياأنه يوجد في وضع تنظيمي الئحي، حيث و ليس من االتفاق مع اإلدارة،. مباشرة،

. المقصود بنهاية الخدمة، انتهاء المهام و األعمال التي يترتب عليها فقدان صفة الموظف            :نهاية الخدمة 
:  خدمة الموظفين و هي    من قانون الوظيفة العمومية، األسباب التي تنتهي بها       ) 62(و قد عددت المادة     
تعرض نس. ، التسريح غير التأديبي و اإلحالة على التقاعد و المعاش         )الفضل التأديبي (االستقالة، العزل   

 :لهذه الحاالت بقليل من التفصيل
و هي حق معترف به للموظف و عملية إدارية إذ تتم بناء على إعالن الموظـف عـن                  : االستقالة) 1

الموظف هي سبب االستقالة، و لهذا يجب أن تكـون          ) رغبة(و إرادة   .   ارغبته في ترك عملية نهائي    
هذه اإلرادة صحيحة، فإذا شابها عيب من عيوب اإلرادة المعروفة و هي الغلط، التـدليس، اإلكـراه،                 
االستغالل فإن طلب االستقالة يكون غير سليم، و إذا قبلته اإلدارة و أنهت الخدمة، فإن قرارها يعد غير 

 . غير سليمصحيح و



و من شروط االستقالة ، أن يكون الطلب مكتوبا بخط الموظف كما يجب أن تكون خالية من أي قيد أو                
 .شرط يضعه الموظف يقيد به سلطة اإلدارة في قبول استقالته

ترسل االستقالة إلى السلطة المختصة بالتعيين عن طريق السلم اإلداري، و يظل الموظف ملزما بتأدية               
 .المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار السلطة المذكورةالواجبات 

من قانون الوظيفة العمومية على أن ال يكون لالستقالة أي أثر، إال إذا قبلتهـا              ) 64(و قد نصت المادة     
السلطة التي تمارس حق التعيين التي يجب عليها اتخاذ القرار في غضون ثالثة أشهر من تاريخ تقديم                 

 .عول االستقالة إال من التاريخ الذي تحدده تلك السلطةو ال يسري مف. الطلب
كما أن قبول االستقالة يجعلهـا      . يجوز للموظف أن يسحب طلب االستقالة ما دامت اإلدارة لم تبت فيه           

 .أمرا ال رجعة فيه
 .و تجدر اإلشارة هنا، أن كل توقف عن العمل قبل أن تبت توقيع عقوبة الفصل على الموظف المخالف

من قانون الوظيفة العمومية أن الموظف يمكـن  ) 68(طبقا للمادة ): الفصل غير التأديبي  (سريح  الت) 2
أن تنتهي خدمته دون طلب منهن كما هو الحال في االستقالة كما رأينا، و دون أن يرتكب خطأ مهنيـا          

دمة بالنـسبة  ، و إنما يقوم التسريح على أساس انتهاء الخ )العزل(مثلما هو الشأن في الفصل من العمل        
 :للموظف، و يكون في الحاالت التالية

فينقل إلى وظيفة أقل، مع مراعـاة       ) عدم كفاءته (  في حالة عدم قدرة الموظف على القيام بمهامه           -  أ
 .أخذ رأي اللجنة المتساوية األعضاء، و إن كان رأيها استشاريا

 .مكن من ممارسة أعمال وظيفته الموظف المحال على االستيداع ، إذا انتهت المدة، و لم يت- ب
 فقدان األهلية، أو عدم اللياقة البدنية، و يالحظ أن المشرع لم يجعل شرط التمتع بالحقوق الوطنية -جـ

و المدنية و اللياقة البدنية شرطا للتعيين في الوظيفة العامة فقط، بل هو شرط الستمرار عالقة العمـل                  
 على التعويض المقرر في     66/148 الخامسة من المرسوم     و قد نصت المادة   . بين الموظف و اإلدارة   

 .هذه الحالة
أكبر أنواع العقوبـات التأديبيـة عنـد ارتكـاب          ) العزل(يعد الفصل   : الفصل عن طريق التأديب   ) 3 

الموظف لخطا جسيم، و لهذا البد من موافقة اللجنة المتساوية األعضاء، و يكون قرارها في هذا الشأن               
 .ملزما لإلدارة

 .ما يجب توفير الضمانات الالزمة للموظف موضوع العقوبةك
 .و قرار الفصل قد يتضمن عدم حرمان الموظف من المعاش، و قد يحرمه من التمتع بهذا المعاش

و يمكن أن يتقرر الفصل من الوظيفة التي يعمل بها الموظف فقط أو يتـضمن قـرار الفـصل منـع                 
 .عامةالموظف من االلتحاق مستقبال بأية وظيفة 

و هذه الحالة تتخذ من طرف اإلدارة ضد الموظف الذي يرتكب خطأ معينا،      :اإلحالة على التقاعد  ) 4
و اإلحالة على التقاعد هذه، ال تتقرر إال بعد اتخاذ اإلجراءات التأديبية            . أو ال يستطيع ممارسة وظيفته    

 ).و هو ما يعرف بالتقاعد اإلجباري. (المنصوص عليها
حالة، فإن اإلحالة على التقاعد قد تتم بناء على طلب الموظف، أو تلقائيا مـن اإلدارة                و في غير هذه ال    

 ). ستون سنة(إذا بلغ الموظف السن القانونية للتقاعد 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القانون األساسي العام للوظيفة العمومية خمتصر:السابعالفصل 
،يتضمن القانون األساسي 2006 يوليو سنة 15املوافق 1427 مجادى الثانية عام 19 مؤرخ يف 03-06أمر رقم  (

  )العام للوظيفة العمومية

  

  : هامةمالحظة

  

تتم تغطية حمتوى هذا الفصل 

بالدراسة املفصلة للملفات املرفقة 

  يف نشاطات هذا املقطع
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام التأديبي للموظف وأخالقيات المهنة:الثامنالفصل 
 
  

  الخطأ التأديبيمفهوم : أوال
 64: عرفت المحكمة العليا المصرية اإلدارية األخطاء التأديبية في عدة قرارات منها

إن سبب القرار التأديبي في نطاق الوظيفة العامة، هو إخالل الموظف بواجبات الوظيفة، أو خروجه               -
 .ج الوظيفة ما ينعكس عليها  خارأو ارتكابتها،عن مقتضيا

كل عامل خالف الواجبات في عمل وظيفته، أو يظهر بمظهر من شانه اإلخالل      .......وفي حكم آخر    -
 تفرضـه    وذلك بمخالفة ما   تأديبية قد تحدث أثناء الوظيفة ،     واألخطاء ال . بكرامة وظيفته، يعاقب تأديبيا   

ذلك أن ترد هذه الواجبات صريحة أو تفرضـها طبيعـة العمـل              في   ويستوي. من واجبات ايجابية    
 . " الوظيفي ذاته

كل فعل يرتكبه الموظف    : " ....  في فتوى  االستشاريـ وبذات المعنى تقول الجمعية العمومية للقسم        
لجهـة   ا من شانه اإلخالل بواجبات الوظيفة، أو مخالفة القوانين واللوائح، تعتبر جريمة تأديبية، يحـق             

 "وقيع اإلجراء المناسب عليه ارية محاسبته عليها وتاإلد
 يقتضى  أوكل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية          : " مختار محمد عثمان  /وعرفه الدكتور   -

 .ر مقبول ذع واجب يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة، أو مساسها بما ينعكس عليها بغير
لخطأ التأديبي هو تصرف يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفـة  بان ا: ويرى الدكتور عبد الفتاح حسن   

 هـدا   وذلك متى ارتكبه  . خارجها، ويؤثر فيها بصورة دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه األكمل           أو
  .التصرف عن إرادة تامة

 . أركان الخطأ التأديبي: ثانيا 
في الفعل اإليجابي او السلبي الذي يقترفه       يتمثل الركن المادي للمخالفة التأديبية،      : الركـن المـادي   -أ

وهذا الركن يقـوم    . في نطاق الوظيفة أو خارجها       سواءالموظف إخالال بالواجبات الملقاة على عاتقه،       
 :ساسية وهي على عناصر أ

إن الخطأ في نطاق المسؤولية التأديبيـة فـي         :صفة الموظف في الشخص الذي يسند إليه الفعل          / 1
وهو ما أشـارت    . ال يعقل أن يقوم إال إذا كان من وراء يد متمثلة في موظف عمومي             الوظيفة العامة،   

كل خطأ ومخالفة مـن     :  المتعلق بالقانون األساسي للوظيفة العامة       06/03 من األمر    160إليه المادة   
والموظف ..." خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية       .  تأدية مهامه  بمناسبةطرف الموظف أثناء أو     

وبالتالي فإن صفة الموظف شرط أساس في قيـام الـركن           ).. 2.( من نفس األمر     4 و   2معرف في م  
 المادي للجريمة التأديبية، وبانتفائها ينتفي الركن المادي 

يفترض في الخطأ التأديبي صـدور فعـل إلـى          :  أو سلبي صادر عن ذلك الموظف        إيجابيفعل  / 2
 وال يكفي ذلك، بل يجب أيضا أن يكـون هـذا  .ابيا أو سلبيا فعال ايج سواءالمظهر الخارجي الملموس،    

الفعل محددا حيث أن توجيه اإلتهام دون تحديد الفعل، ال يؤدي إلى قيام الركن المادي وذلك تطبيقا لما                  
ينظر مجلس التأديب   :  المتعلق بإجراءات التأديب     152 . 66جاء في نص المادة الثانية من المرسوم        

رة أن  تقرير معلل، صادر عن السلطة التي لها حق التأديب، ويجب على هذه األخي             في األمر بناءا على   
 .تبين بجالء المخالفات

ن في توافر لدى الموظف إرادة تامـة، ونيـة سـيئة، وغيـر      يتمثل هذا الرك:ب ـ الركن المعنوي  
لـسلبي المخـل     ارتكاب الفعل اإليجابي أو ا     إلىأي اتجاه إرادة الموظف     . ب الفعل ارتكمشروعة عند ا  
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 الفعل تنفيـذا    فارتكاب. ديبية بانتفاء هذه اإلرادة التامة    وعليه فإنه تنتفي المسؤولية التأ    .للوظيفة العامة   
 .النتفاء الركن المعنوي فيها الطاعة، ال تؤدي إلى المسؤولية رئاسية واجبةألوامر 

   التأديبيةف األخطاء يتنص:لثاثا
األخطاء "  في الفصل الثالث تحت عنوان     06/03مهنية في األمر     تناول المشرع الجزائري األخطاء ال    

وقسمها إلى أربعة أقسام وهي أخطاء من       . 177حيث أورد تصنيف لهذه األخطاء في المادة        " التأديبية  
 تبين علـى    181 – 178الدرجة األولى وأخطاء من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وفي المواد من            

 :حسب كل درجة كما يلي وجه الخصوص األخطاء 
خطاء من الدرجة الثانية ـ أخطاء من الدرجة الثالثةـ أخطـاء مـن     _ أاألولىأخطاء من الدرجة -

 الدرجة الرابعة
 تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة األولى، كل إخالل باالنضباط العام يمكـن أن                178م  

 .يمس بالسير الحسن للمصالح 
 الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية ،كل األعمال التي يقوم من خاللهـا             تعتبر على وجه   : 179م  

 :الموظف بما يأتي 
تلـك   ـ اإلخالل بالواجبات القانونية األساسـية غيـر       .ـ المساس بأمن المستخدمين وأمالك اإلدارة       

  أدناه181و 180المنصوص عليها في م 
 يقوم من خاللها الموظف     األعمال، التي  تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة          180م  

 :بما يأتي 
ـ تحويل غير قانوني للوثائق اإلدارية ـ إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها  

 .خالل تأدية مهامه 
ـ رفض تنفيذ تعليمات السلطة الرئاسية السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبـرر                

ـ إستعمال تجهيـزات أو أمـالك اإلدارة ألغـراض          . محاولة إفشاء أسرار مهنية    أو إفشاء   - .مقبول
 .شخصية أو ألغراض خارجة عن المصلحة 

 .تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذ قام الموظف  : 181ـ م 
مقابل تأدية خدمة في    ـ اإلستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أ معنوي               

 .إطار ممارسة الوظيفة 
ـ التسبب عمـدا فـي أضـرار ماديـة أو     . ـ ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل     

امالك المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي من شأنها اإلخـالل بالـسير الحـسن         جسمانية بتجهيزات أو  
ـ تزويـر الـشهادات أو   .سير الحسن للمصلحة ـ إتالف وثائق إدارية قصد اإلساءة إلى ال    .للمصلحة  

ـ الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونـشاط       .المؤهالت أو الوثائق التي سمحت له بالتوظيف او الترقية          
 . من هذا األخر 44 . 43مربح آخر غير تلك المنصوص عليها في المواد 

يار خطورة األفعـال وتأثيرهـا       والمعيار المتبع من طرف المشرع الجزائري في هذا التقسيم، هو مع          
فاألخطاء المصنفة على أنها من الدرجة األولى والثانية أقل خطورة مـن تلـك              . على الوظيفة العامة  

المصنفة في الدرجة الثالثة والرابعة وفرق أيضا بين إجراءات توقيع العقوبات والجهة المختصة فـي               
وجعلـت  . السلطة الرئاسة بقرار مسبب    توقع من طرف     2 و 1ذالك، حيث جعل العقوبات من الدرجة       

 توقع من طرف اللجنة المشتركة متساوية األعضاء مشكلة كمجلس تـأديبي            4و3العقوبات من الدرجة    
  . 03 . 06وجعل رأي اللجنة إلزاميا للسلطة الرئاسة وذلك بصريح النص في م من األمر 

   : تعريـف العقوبــة التأديبيـــة-رابعا
. إجراء يمس الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي: ة التأديبية بصورة عامة بأنهاويمكن تعريف العقوب

توقع على العامل المرتكب لمخالفـة      . وهي نوع من العقوبات المشتقة من طبيعة نظام الوظيفة العامة         
فقد تمسه من الناحيـة المعنويـة واألدبيـة، كاإلنـذار           ثر في مركزه ومستقبله الوظيفي ،     تأديبية، وتؤ 

كالخصم مـن الراتـب أو      . أو من الناحية المادية فتحرمه من بعض المزايا المالية للوظيفة         . وبيخوالت



 أو. وقد تحرمه من الوظيفة مؤقتا، كالتوقيف المؤقت عـن العمـل          .  الدرجة خفض أوتأجيل العالوات   
 . العزل من الوظيفة أوكالفصل نهائيا 

وقد . التأديبية، أنها تمس الحقوق والمزايا الوظيفية      األصل في العقوبة     أنوالظاهر من التعريف السابق     
يكون هذا المساس جزئيا او كليا، وال يمكن في أي حال من األحوال ـ في مجال الوظيفة العام ـ أن   

وإن كانت هذه الميزة ال تسري على بعض القطاعـات مثـل            . يمس شخص العامل او ملكه الشخصي     
 . في المجال العسكرييد المطبقعقوبة التوقيف والتوقيف الشد

 أنواع العقوبات التأديبية: خامسا
  :.التبعيةبالعقوبات األصلية والعقوبات /أ

إن القانون يميز بين نوعين من العقوبـات وهـي العقوبـات األصـلية              :  العقوبات األصلية  - 1
وهي أساسـية  والعقوبات التبعية، فأما األصلية فهي العقوبات التي يقررها القانون للجرائم بصفة عامة          

وال توقع على المتهم إال بالنص عليها صراحة في الحكم  ويمكن أن يقتصر عليها إجراء المفـروض                  
في القانون لتحقيق األهداف المتوخاة من العقاب ومن ثم ال يمكن أن يصدر حكما بإدانـة مـتهم دون                   

حصرا من طرف المشرع    والعقوبات األصلية في المواد الجنائية محددة       . النص فيه على عقوبة أصلية    
وأضافت . اإلعدام، المؤبد، السجن المؤقت، الحبس، والغرامة:  من قانون العقوبات، وهي5.وذلك في م

عليها بعض التشريعات عقوبات أخرى، كالمشرع المصري مثال يضيف األشغال الـشاقة المؤبـدة أو               
 . المؤقتة

أصلية وتبعية، وقد تناول المشرع هذه العقوبات        إلىوفي المجال التأديبية نجد أن العقوبات أيضا تنقسم         
 124 بالمادة   85/59، ثم في المرسوم      133/ 66 من األمر    55ن في المادة  بالنسبة للموظفين العموميي  

وسنتناول هذه  .  المتعلق بالقانون األساسي للوظيفة العامة     06/03 من األمر    163، وفي المادة    ]5[منه  
 .اليالمواد بالدراسة في الفرع المو

ونجد التشريعات المقارنة في معظمها نصت على هذه العقوبات سواء المـشرع الفرنـسي أو الـدول                 
 من قانون العاملين المدنيين بالدولة 80العربية، ومثال ذلك القانون المصري الذي تطرق لها في المادة          

 . قانون العاملين في القطاع العام82، كما نص عليها في م1978 لسنة 47رقم 
ما العاملين المستثنون من الوظيف العمومي سواءا العاملين في القطاع الخاص أو المستثنون بموجب              أ

 فأن هذه العقوبات ينص عليها في القوانين األساسية لكل قطاع، مثال الموظفون العسكريون              2/2المادة
في المـواد مـن     والشبه عسكريون فإنهم محكومون تأديبيا بقانون نظام الخدمة في الجيش الذي ينص             

.  منه  على هذه العقوبات، وأيضا بالنسبة للقضاة الخاضعين الى القانون األساسي للقـضاء              77الى69
 .انضباط القضاة"  تحت عنوان 68 تأديبهم فينص على العقوبات في المادة إجراءاتونخضع له 

يها في القانون صـراحة،     والعقوبات التأديبية األصلية هي كالعقوبات الجنائية يلزم لتسليطها النص عل         
 .ويجب أيضا أن تذكر في القرار أو الحكم الصادر بها وإال كان هذا القرار مجهول لعدم تحديد العقوبة

سمي هذا النوع من العقوبات بالتبعية ألنها تقع تابعة أو مرادفـة للعقوبـة              : التبعيةب العقوبات   -2
ى ذكرها في الحكم أو القرار الـصادر بالعقوبـة          األصلية وهي تقع تلقائيا وبقوة القانون دون حاجة ال        

 .األصلية، وهذا الكالم يصدق على العقوبات التأديبية أو الجزائية
 من قانون العقوبـات تحـت عنـوان         6ولقد نص المشرع الجزائري على العقوبات التبعية في المادة          

انوني والحرمان من الحقوق    العقوبات التبعية وجعلها خاصة فقط بالجنايات، وهي تتمثل في الحجر الق          
 .المدنية والسياسية

ومن أمثلة العقوبات التأديبية التبعية، حظر الترقية خالل مدة معينة، من تاريخ توقيع العقوبة األصـلية         
أو توقيف العامل في حالة ارتكابه خطأ جسيم من الدرجة الرابعة، وأيضا منع الموظف المعزول مـن                 

 .06/03 من األمر 186 في الوظيفة العامة حسب نص المادة إدماجه دةإعاالوظيفة بسبب تأديبي، من 
 من نظام العاملين في القطـاع       85،89وقد نص المشرع المصري صراحة في هذا المجال في المواد           

 . سنوات بعد فصله من الخدمة4 العامل لمدة إدماج مع وأيضاالعام على حظر الترقية، 



ن العقوبة التأديبية التبعية قد تكون تابعة لعقوبـة جنائيـة أصـلية          ويذهب جانب من الفقه الى القول بأ      
 إنهـاء  الخدمة إذا حكم على العامل بعقوبة جنائية، غير أن الرأي الراجح في هذه المـسألة أن                  كإنهاء

الخدمة في هذه الحالة هي عقوبة جنائية تبعية حتى وإن ورد النص عليها في قانون آخر غير قـانون                   
 .العقوبات

 :العقوبات الصريحة والعقوبات المقنعة -ب
سواءا . يقصد بها تلك العقوبات التي نص عليها المشرع صراحة        :  العقوبات التأديبية الصريحة   1

كانت أصلية أو تبعية، وقد سبق أن أشرنا الى هاذين النوعين من قبل حيث تناولهم المشرع الجزائري                 
 .الذكر من قانون العقوبات سالفة 5،6في نصوص المواد 

على عكس العقوبات التأديبية الصريحة، نجـد هـذا النـوع مـن             :  العقوبات التأديبية المقنعة   2
 لمعاقبـة  اإلدارةوإنما هي إبتكار أو تالعب من طرف . طالعقوبات، فهي التي لم ينص عليها القانون ق    

معقدة وتستغرق وقتـا،    العامل تأديبيا دون اعتماد الطريق القانوني لذلك باعتبار أن اجراءات التأديب            
وهذا هو المعنى المقصود    . فتعتمد طريقا يحقق لها نفس الغرض أي التخلص من العامل بأقل التكاليف           

.  ضد الموظف دون أن توجه له اتهامـا معينـا          اإلدارة تتخذه   إجراءفهي  .  العقوبة المقنعة  إصالحمن  
ن آخر دون ابتغاء المـصلحة العامـة   ومثال ذلك ندب العامل أو نقله من وظيفة الى أخرى أو الى مكا     

وقـد عرفتـه   .  الـى العامـل  اإلساءة بقصد   وإنماولغير األسباب التي شرع من أجلها الندب أو النقل          
 بمثابة الجزاء التأديبي المقنع     اإلداري يعتبر القرار ال يلزم لكي    " بقولها  " مصر" العليا   اإلداريةالمحكمة  

لتأديبية المعينة وإال لكان جزاءا تأديبيا صريحا، وإنما يكفي أن          أن يكون متضمنا عقوبة من العقوبات ا      
 اتجهت الى عقاب الموظف لكـن بغيـر   اإلدارةإن نية .يتبين المحكمة من ظروف األحوال ومالبساتها    

 ".  واألوضاع المقررة لذلك فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق الغرض المستتراإلجراءات إتباع
استهدف   أو العقاب المقنع يقع باطال حتى ولو كان في أعقاب تحقيق، مادام قد           راءاإلجوالمقرر أن هذا    

به مصدره إذاء وعقاب الموظف وذلك ألنه ليس من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القـانون                
 . على حقوق الموظف في الدفاعوألنه يعد بذلك خرقا لإلجراءات والضمانات التأديبية المقررة للحفاظ

 :عض األمثلة لإلجراءات قد تنطوي على عقوبات مقنعةب
لإلدارة السلطة التقديرية في نقل الموظف مادامت ال تخالف القانون وال يستهدف             :  النقل أو الندب   -1

غير الصالح العام، وهو حق مكرس لإلدارة، وال يمكن للموظف أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو                 
ى ما يحققه من مزايا في هذا المنصب ما لم يمس هذا النقل حقـا مـن                 في مكان معين حرصا منه عل     

ويعتبر النقل ساترا للعقوبة مقنعة ويستوجب إبطاله       . حقوقه المقرر المتمثلة في نوع الوظيفة أو درجتها       
إذا استهدفت به اإلدارة التنكيل بالعامل أو انحرفت عن األهداف التي شرع النقل أصال من أجلهـا أو                  

 . درجة الوظيفة التي كان يشغلها الموظف في المنصب السابقانقص من
هو إجراء شرع أساسا بوصفه احتياطي أي يوقع متى اقتضته مصلحة التحقيق  :  الوقف االحتياطي-2

الذي يجرى مع العامل، ومع ذلك فقد تسيء اإلدارة استعمال سلطتها، وتوقف العامل وقفا احتياطيا دون 
وجبه، وفي غياب الحاالت التي يجوز فيها، والتي حددها المشرع، كما قـد             أن يكون هناك مسوغ يست    

يكون للوقف مسوغ في البداية ثم يزول ويظل العامل مع ذلك موقوفا دون مبرر بقصد التنكيل به ومن                  
  .ثم يعتبر الوقف في هذه الحالة جزاءا مقنعا

  

 .أقسام العقوبات التأديبية في التشريع الجزائري: سادسا
قا من مبادئ شرعية العقوبة التأديبية المعترف به في معظم التشريعات في العالم فإن المشرع هو                انطال

الذي يحدد العقوبات التأديبية التي يجب توقيعها على الموظف المذنب ، وإذا سمح لبعض السلطات بأن                
 وتنحصر سلطتها في    تصدر لوائح، جزاءات، فإنها تكون مقيدة بالعقوبات التي تقررها في هذه اللوائح،           

تحديد الجرائم التأديبية التي يعاقب الموظف إذا ارتكبها، اختيار العقوبة المالئمة من بـين العقوبـات                
ات أخرى ولو المحددة سواء في قانون الوظيفة العامة أو قوانين قطاعات أخرى، وال يمكن ابتداع عقوب   



 التشريع المقارن العربي أو الفرنسي نلمس       وبالرجوع إلى بعض القوائم العقابية في     عن طريق القياس،  
اختالفا في صياغة نصوصها فمنها من سردها مباشرة مثل القانون المغربي، ومنها من قـسمها إلـى                 
عقوبات خفيفة وأخرى شديدة مثل القانون السوري والعراقـي، وأوردهـا المـشرع الفرنـسي فـي                 

لتدرج بين الخفة والشدة رغـم اخـتالف   مجموعات، وكل هذه التقسيمات تصب في معيار واحد وهو ا  
 .التسميات

والمشرع الجزائري كغيره اعتمد في تقسيم العقوبات نفس المعيار أي معيار الشدة تناسبا مع خطـورة                
وذلك غبر . األفعال المرتكبة مميزا بينها في كيفية تطبيقها والسلطات المختصة بها و إجراءات تسليطها

. مع بعض االختالف فـي كـل مرحلـة        . ع التأديب في الوظيفة العامة    كل القوانين المتناولة لموضو   
 85/59 ثم المرسوم    66/133وسنتناول دراسة هذه العقوبات حسب التدرج الزمني وذلك بدءا باألمر           

 . 06/03وأخيرا األمر 
أورد المشرع الجزائري العقوبات التأديبية الممكن : 66/133 العقوبات التأديبية حسب األمر -أ

 : على النحو التالي55يطها على الموظف العام في هذا األمر، وفي المادة تسل
 .  التوبيخ-2.  االندار-1:  عقوبة من الدرجة األولى- أ

.  التنزيل من درجة إلى ثالث درجات      -2 الشطب من قائمة الترقية      -1:  عقوبة من الدرجة الثانية    - ب
 العـزل دون إلغـاء      -6. إلحالة على التقاعد التلقائي    ا -5.  التنزيل في الرتبة   -4.  النقل التلقائي  -3

 . العزل مع إلغاء الحقوق في المعاش-7. الحقوق في المعاش
 أشهر، كعقوبـة مـن      6باإلضافة إلى ذلك، يمكن تقرير االستبعاد المؤقت من الوظيفة لمدة ال تتجاوز             

 .لمكافآت والمنح العائليةوذلك كعقوبة أصلية أو تبعية ويحرم المعاقب من كل ا. الدرجة الثانية
المنع من التوظيف في اإلدارات     . وعقوبة العزل يمكن أن ينتج عنها و ضمن الشروط المحددة بمرسوم          

والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار إليها في المادة األولى من هـذا              
 .األمر

 من المرسوم المـذكور أعـاله       124فت المادة   صن :85/59 العقوبات التأديبية حسب المرسوم      -ب
تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون        :"  أصناف وذلك كما يلي    3 إلىالعقوبات التأديبية   

 .تبعا لخطورة األخطاء المرتكبة في ثالث درجات
إليقاف على   ا -4.  التوبيخ -3.  اإلنذار الكتابي  -2.  اإلنذار الشفوي  -1:عقوبات من الدرجة األولى   -أ

هذه الدرجة من العقوبات تطبق على الموظفين خـالل فتـرتهم التجريبيـة    (. أيام 3العمل من يوم إلى     
حسب نفس المادة وهي تقرر من طرف السلطة التي لها صالحيات التعيين بمقرر مبين األسباب دون                

  ).125استشارة لجنة الموظفين م 
 الـشطب   -2. عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام        اإليقاف   -1:  عقوبات من الدرجة الثانية    - ت

 . من جدول الترقية
 مـن   126تقرر السلطة التي لها صالحية التعيين عقوبة الدرجة الثانية بقرار مبين األسباب حسب م               

 .نفس المرسوم
 التسريح مع إشعار مـسبق و  -3.  التنزيل-2.  النقل اإلجباري-1: عقوبات من الدرجة الثالثـة    - ث

 . التسريح دون اإلشعار المسبق وال تعويض-4. التعويضات
أورد المشرع الجزائري أقسام العقوبات التأديبية في األمر :06/03 العقوبات التأديبية حسب األمر -ج

 أقسام حـسب    4 إلىوقسمها خالفا لما سبق      في الفصل الثاني تحت عنوان العقوبات التأديبية،         06/03
 :جسامة األخطاء المرتكبة وهي

 .  التوبيخ-3.  االندار الكتابي-2.  التنبيه-1:  الدرجة األولى- أ
 .  الشطب من قائمة التأهيل-2.  ثالثة أيامإلى التوقيف عن العمل من يوم -1:  الدرجة الثانية- ب
 التنزيل من درجة إلـى  -2. عمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام    التوقيف عن ال   -1:  الدرجة الثالثة  - ت

  النقل اإلجباري -3. درجتين
  . التصريح-2.  التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة-1:  الدرجة الرابعة- ث



 المشرع الجزائريلدى "سلطة التأديب " االختصاص التأديبي : سابعا
سطا بين النظامين الرئاسي والقضائي، حيث أنه حاول        وقف المشرع الجزائري في هذا المجال موقفا و       

تجنب المساوئ واألخذ بمحاسن كل من النظامين سيما التعسف في استعمال السلطة بالنـسبة للنظـام                
وذلك منذ االستقالل، مسايرا للنظام الفرنـسي الـذي   .  في النظام القضائياإلجراءاتالرئاسي، وطول  

تالل، وبقي معتمدا هذا الموقف في جميع القوانين المتعلقة بالوظيفـة           كان مطبقا في الجزائر أثناء االح     
 مـع  06/03 أو في التعديل األخير الصادر في األمر   85/59 والمرسوم   66/133العامة سواء األمر    

 . بعض التعديالت البسيطة في هذا المجالإدخال
رة عندما يتعلق األمر بعقوبة من       صالحيات توقيع العقاب للسلطة الرئاسية المباش      إسنادويتجلى ذلك في    

 85/59 من المرسوم    126 و 125الدرجة األولى أو الثانية، وذلك دون استشارة أي هيئة حسب المادة            
تتخذ السلطة التي لهـا     "  التي جاءت في نفس السياق، حيث تنص         06/03 من األمر    165/1والمادة  

جة األولـى والثانيـة بعـد حـصولها علـى           صالحية التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدر       
 ".توضيحات كتابية من المعني 

 المتـساوية   اإلداريـة ومنح لها أيضا تسليط العقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة بعد أخذ رأي اللجنـة               
  165/2األعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي وذلك بنص المادة 

لتأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد        تتخذ السلطة التي لها صالحية التعيين العقوبات ا       " 
 ...". والتي األعضاء المتساوية اإلداريةأخذ الرأي الملزم من اللجنة 

 من نفس األمر    64،  63 وفي المواد    06/03 من األمر    62وتحدث المشرع عن هذه اللجان في المادة        
 .على كيفية تشكيلها وعملها

 وممثلـين عـن     اإلدارةة عن تشكيلة متساوية األعضاء من ممثلين عن         وهذه المجالس أو اللجان عبار    
 .اإلداريينالموظفين يرأسها أحد 

 تبيان الفرق أو التعديل الذي جاء به المشرع الجزائـري           إلى بالنسبة لرأي هذه اللجان      اإلشارةوتجدر  
رأي اللجنـة   إلزاميـة  نص على 165/2 حيث أنه وبصريح العبارة في نص المادة  06/03في األمر   
 في اتخاذ العقوبة التأديبية، بينما كان عبارة عـن          لإلدارة - عند اجتماعها كمجلس تأديبي    -االستشارية

تساوي مـع االدارة، اللجـان      ليمثل الموظفين با  " رأي استشاري في السابق، حيث ينص القانون على         
علقة بتعيـين المـوظفين ونظـام       المتساوية األعضاء المكلفة بالتدخل بصفة استشارية في التدابير المت        

 .باستثناء عقوبة العزل التي يكون فيها وجوب تطابق رأي اللجنة وقرار االدارة. " تأديبهم
ومما تقدم يتضح لنا جليا أن النظام المتبع في الجزائر رئاسي وشبه قضائي، حيث أسندت مهمة التأديب 

ضاء على مستوى كل هيئة، تختص بالنظر في         الى جانبها لجنة متساوية األع     وإنشاءللسلطة الرئاسية،   
المسائل الفردية الخاصة بالموظفين، والتي تعد بمثابة ضمان من الضمانات الممنوحة للموظف في وجه 

 .تعسف االدارة وانفرادها باتخاذ القرارات ضده

 الضمانات الممنوحة للموظف: ثامنا
 الضمانات السابقة لصدور القرار التأديبي:الفرع األول 

يمكـن للجنـة     " 06/03 مـن األمـر      171نص المشرع الجزائري في المادة      : إجراء التحقيق  -1
  ...".إداريالمتساوية األعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق 

 المخالفة في حق الموظف أو تبرئتـه        إثبات الحقيقة، حتى يتسنى     إظهار إلى التحقيق تهدف    وإجراءات
تحقيق أمرا جوازيا حسب نـص المـادة سـالفة الـذكر، أي بطلـب مـن المجلـس                   ويكون ال .منها

 .وحسب رأينا فإنه يكون في العقوبات الشديدة المصنفة من الدرجة الثالثة أو الرابعة.التأديبي
:  بنص قانوني وذلك في حالتين     إجباريوالتحقيق في التشريعات المقارنة سيما األردني والمصري فإنه         

" ة المختصة بالنظر في مخالفة أن تفرض على الموظف أي مـن الجـزاءات التاليـة                 إذا ارتأت الجه  
 الموظف الى مجلـس     إحالةهذه الجهة   ... بتنزيل الراتب، تنزيل الدرجة، االستغناء عن الخدمة، وإذا         

 .التأديب  



ـ      لإلدارةوفي أحكام لمحكمة العدل العليا قد أكدت على أنه ال يجوز             راءات  معاقبة الموظف بغيـر اج
 .التحقيق  

 التحقيـق قبـل توقيـع       إجراءوقد استقر القضاء المصري على أن األصل في مجال التأديب وجوب            
ألن ذلك من األمور الهامة التي تقتضيها العدالة كمبدأ عام في المحاكمة الجنائية أو التأديبية،               . العقوبة

 .دون حاجة الى نص خاص  
إن المشرع الجزائري الزم السلطة التي لها حـق التأديـب،           :يهإل إعالم الموظف بالتهم المنسوبة      -2

وإذا كانت من الدرجة .  المجلس التأديبي عن العقوبة التي تريد تسليطها على الموظف المختصبإخطار
 الموظـف   بإخطـار الثالثة أو الرابعة يجب الحصول على الموافقة أي تطابق الرأي معها، كما ألزمها              

يحـق للموظـف الـذي      :"  حيث تنص  06/03 من األمر    167 وذلك في المادة     باألفعال المنسوبة له،  
 يومـا   15 في ذلك وهي     باآلجال، وقيدها    ..." إليه المنسوبة   باألخطاء تأديبي أن يبلغ     إلجراءتعرض  

 .من تاريخ تحريك الدعوى ضده حسب نفس المادة
 الموظف المخطأ بأنه سيمثل     بإخطارم  فالسلطة التأديبية بعد معاينة األفعال التي تشكل خطأ مهنيا، تلتز         

 هـو ضـمان     اإلخطـار  التي يتابع من أجلها، وهذا       وباألفعالأمام المجلس التأديبي في تاريخ معين،       
 .البراءة تهيئة نفسه للدفاع واثبات بإمكانهجوهري حيث يكون 

قد قام بهـا     الموظف   أنوتعني مناقشة الوقائع واألفعال التي يفترض       :  استجواب الموظف المتهم   -3
 التحقيق الضرورية، وذلك حتى يعلم الموظف باألفعال        اإلجراءات من   إجراءحسب اتهام االدارة وهو     

 . ويكون على بينة من أجل تحديد أوجه دفاعهإليهالمنسوبة 
 169ورغم عدم النص صراحة على هذا الضمان، إال أنه يستشف من النصوص األخرى سيما المادة                

 . تقديم مالحظات كتابية أو شفوية، وأن يستحضر شهودالتي تمنح للموظف حق
يمكن للموظف تقديم    " 06/03 من األمر رقم     169نص على هذا الحق في المادة       : سماع الشهود  -4

 .مالحظات شفوية أو كتابية أو أن يستحضر شهودا
عامـة   ،جـاءت    اإلثبـات ومن هذا النص، نرى أن استعمال كلمة شهودا باعتبارها وسيلة من وسائل             

 المخالفة في حقه، كما لـه أن        إلثباتفللموظف المتهم مناقشة الشهود الذين يقدمون من طرف االدارة          
يستحضر شهودا من أجل دحض ودرء التهمة المنسوبة له، وعلى اللجنة استدعاء الـشهود وسـماعهم    

 .ثلة بشهادات مماوتكذيبها الحق في مناقشة هذه األقوال ودفعها وإعطائهبحضور المتهم، 
 والضمانات المكفولة دستوريا ألنه     األساسيةحق الدفاع يعتبر من قبيل الحقوق       :  كفالة حق الدفاع   -5

 57 المجال لتطبيقه، ونصت عليه المادة       وإفساحمن المبادئ العليا في كل مجتمع، لذلك يجب احترامه          
 أي  -ويحق له :"  حيث تنص على   169/2 في المادة    06/03 تكريسه األمر    وأعاد 66/133من األمر   
ويفهم من هذا النص أن للموظف الحق       ".  أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه          -للموظف

في حضور الجلسة، بل هو حق وواجب في نفس الوقت، وإذا تعذر عليه ذلك أو قدم مبـرر شـرعي                    
ه في ذلك شأن االدارة،      الدفاع شفاهة أو كتابة، شأن     إبداءللغياب أن ينوب عنه محاميه، وله الحق أيضا         

 .ويتم كل ذلك أثناء انعقاد المجلس التأديبي
 حق الدفاع يضمن للموظف عدة حقوق أخرى وهـي واجبـة علـى االدارة          أنوفي األخير نشير الى     

 :ويمكن ذكرها باختصار فيمايلي
 .167م.  الموظف المتهم بالتهم المنسوبة لهإحاطة وجوب -
 .  على أوراق الملفالعاإلط السماح للموظف أو وكيله -
 المـصلحة  اقتـضت  الغياب أو ى التحقيق بحضور المتهم إال إذا قدم عذرا شرعي عل      إجراء وجوب   -

  . 168م . العامة ذلك
  .169م .  السماح للموظف بالدفاع عن نفسه أو توكيل محامي-
 06/03 األمـر   من172أوجب المشرع في المادة  : وجوب تبليغ الموظف المدان بالقرار التأديبي      -6

 أيام من تـاريخ صـدور       8 ال تتعدى    بآجال الموظف المعاقب بالقرار الصادر ضده وفيها        إبالغعلى  
 .القرار وذلك ليتسنى له حق الطعن



مثـل الوقـائع    . نعني باشتراط التسبيب، اشتماله على البيانات الضرورية      : تسبيب القرار التأديبي   -7
 .إبهامى عليها القرار التأديبي، دون جهالة أو الموجبة للعقوبة، و األسباب التي يبن

ويعتبر تسبيب القرار التأديبي من الضمانات الهامة التي تكفل عدالة العقوبة التأديبية، فهو فضال علـى    
 المـصلحة  أيـضا أنه يحقق المصلحة العامة من خالل تأديب الموظف الذي يخل بواجباته، فإنه يحقق              

ضمان عدالة العقوبة التأديبية المسلطة عليه وحمايته مـن تعـسف           الخاصة للموظف المتهم من حيث      
سلطة التأديب وجورها، فضال على أن التسبيب يمكن السلطة القضائية من تحـري أسـباب القـرار                 

 العقوبة بما إصدار االدارة في إليهاوالوقائع التي تبرر العقوبة التأديبية واألسباب القانونية التي استندت       
 من إعمال الرقابة على ذلك كله من حيث صحة تطبيـق القـانون          –ي السلطة القضائية     أ –يسمح لها   

 .على الوقائع
 أن االدارة غير ملزمة بسبب قراراتهـا إال  الراداريينوإذا كان األصل الذي استقر عليه الفقه والقضاء   

 بنص صريح في بوجود نص، أي أوجب القانون عليها ذلك، فإن تسبيب القرار التأديبي ضروريا وذلك
 واشـترطه فـي     85/59 من األمر    125القانون األساسي للوظيفة العامة، حيث نص عليه في المادة          

 " .تقرر السلطة عقوبة الدرجة األولى بمقرر من األسباب"  ، وقال في األولى126المادة 
 المتعلـق   06/03وفي الثانية عقوبة الدرجة الثانية بمقرر مبين األسباب، وتناوله أيضا فـي األمـر               

تتخذ السلطة التي لها صالحية التعيين بقرار مبرر، العقوبة التأديبية           " 165بالوظيفة العامة في المادة     
 .من الدرجة األولى والثانية، بعد حصولها على توضيحات كتابية من المدعي

ابعة بقرار مبرر بعد    العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والر     . وتتخذ السلطة التي لها صالحية التعيين     
 .أخذ الرأي الملزم من اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس تأديبي

ويرتبط تسبيب القرار التأديبي كضمان من ضمانات التأديب بالضمانات األخرى سواءا السابقة لتوقيع             
في تمكن الموظف من التحقق بأن المخالفة       العقوبة أو الالحقة لها، ويتمثل هذا االرتباط بالنسبة لألولى          

التي ووجت له في االتهام هي التي تمت معاقبته عليها ، وكذلك تمكن الموظف المتهم من الدفاع عـن                
نفسه، إ ذ أن تسبيب القرار التأديبي، يسهل مهمة الدفاع بتمكينه من معرفة الوقائع واألسـباب التـي                  

 .ينازعها في القرار
.  على السلطة التأديب   اإلداريية، أي التي تلي توقيع العقوبة، فتتمثل في رقابة القضاء           أما بالنسبة للثان  

 التي اعتبرتها مخالفة، ومدى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة على الموظـف،         لألعمالعند تكييفها   
من ولذلك جعل المشرع هذا العنصر ضروري وضمانا هاما للموظف في مجال الوظيفة العامة، ويتض             

 :تسبيب القرار ثالث عناصر هامة أجمع الفقه والقضاء عليها، وهي
وهذا يقتضي أن تذكر السلطة، وتبين بوضوح الوقائع التي تستند          :  تحديد الوقائع الموجبة للعقوبة      -1

 العقوبة بحيث يستطيع الموظف أو أي شخص آخر معرفة أسباب القـرار الـصادر فـي حقـه                   إليها
 .اءته لهبالعقوبة، من مجرد قر

وهذا العنصر يقتضي أن يتضمن التـسبيب       :  بيان األسس القانونية التي بني عليها القرار التأديبي        -2
 بواجـب مـن     اإلخـالل الفعل االيجابي أو السلبي الذي يعد جريمة تأديبية، وهو بفعل ينطوي علـى              

 . الواجبات المفروضة على الموظف والمحددة في القانون
ويبقى هذا العنـصر مناقـشة أقـوال وأدلـة          :  الموظف المتهم من أوجه دفاع      الرد على ما يبديه    -3

الموظف، فإذا لم يرد القرار التأديبي في أسبابه على دفوع المتهم، أو كان الرد قاصرا فإنه يمكن ابطال 
 . القرار لهذا السبب أو ذاك

 

 الضمانات الالحقة على توقيع القرار التأديبي: الفرع الثاني
 مباشرة، بـل هنـاك      هذا الجزاء صدار قرار تأديبي بشأن مخالفة تأديبية ضد موظف توقيع          ال يعني إ  

 أمام الجهة   اإلداريضمانات وحقوق أخرى جوهرية الحقة على مساءلته، وهذه الضمانات هي التظلم            
 ولجنة الطعن، والطعن قضائيا أمام مجلس الدولة  ، وسنتناول العنصرين كل على حدى على                اإلدارية

 :نحو التاليال



 بأنه شكوى أو طلب يرفع من قبل الموظف الصادر          اإلدارييمكن تعريف التظلم    : اإلداري التظلم   -1
 تظلـم  –في حقه قرارا تأديبيا، الى السلطة المختصة بنظر هذا التظلم، فقد تكون هي مصدرة القـرار      

ستقلة تختص بالرقابـة،     أو أي هيئة م    - تظلم رئاسي  - وقد تكون سلطة تعلو تلك المصدرة،        –والئي  
 . إلغائه النظر في القضية ومراجعة القرار إما بسحبه أو تعديله، أو إعادةوالغرض منه هو 

، إدارييجوز للموظف المعاقب بقرار : gracieux le recoure administratif :  التظلم الوالئي- أ
 النظر في هذا األمر، وعليـه  دةإعارفع تظلم أمام السلطة التي أصدرت قرار العقوبة ضده، يطلب فيه      

 في طعنه، وللسلطة الرئاسية أن تقبل الـتظلم أو          إليهاأن يوضح في هذا االلتماس األسباب التي يستند         
 .ترفضه حسبما تراءى لها، وما يكون متفقا وأحكام القانون وحسن سير المرفق العام

وهنا يكون التظلم إمـا الـسلطة   : hiérarchique le recoure administratif:  التظلم الرئاسي-ب
الرئاسية التي تعلو السلطة مصدرة القرار التأديبي، ولهذه األخيرة مراقبة مدى قانونية القرار وفي حالة         

 .بإلغائهخالفه للقانون تقوم 
 .وفي كلتا الحالتين السابقتين فإن عدم رد االدارة على التظلم يعتبر بمثابة قرار رفض ضمني للتظلم

 الشرعية في حالة  اإلداريةيجوز للموظف المعاقب تقديم تظلم أمام اللجنة        : م أمام لجنة الطعن    التظل - ج
 للـسلطة   إلزاميةوللمجلس أن يصدر توصية غير      .  قرار من هذه األخيرة مخالفا لرأي المجلس       إصدار

 .الرئاسية في اقتناعه بطعن الموظف
 من  175ة الطعن وذلك بالنص عليها في المادة         أمام لجن  اإلداريوقد اعتمد المشرع الجزائري التظلم      

يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من        : " حيث تنص  06/03 للوظيفة العامة    األساسيالقانون  
 من تاريخ   ابتداءالدرجة الثالثة والرابعة أن يقدم تظلم أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر               

 ".تبليغه
  من نفس األمر كيفية تشكيلها وطبيعة عملها 67، 66، 65، 62وتناول في المواد 

فإذا أصدر قرار تأديبي من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أي من المجلس التأديبي كان له الحق في رفـع                   
 .تظلم أمام لجنه الطعن

وما هو جدير بالذكر في هذا الموضوع أن المادة السالفة الذكر تحدثت عن العقوبـات التأديبيـة مـن                   
لدرجة الثالثة والرابعة دون سواها مما يجعلنا نقول أن العقوبات من الدرجة األولى والثانية ال يمكـن                 ا

التظلم فيها أمام هذه اللجنة وال ندري أي جهة مختصة بذلك، ويكون ميعاد التظلم شهر واحد من تاريخ        
 .تبليغ القرار الى المعني

 وإذا لـم    اإلداريـة أن يستنفد الموظف جميع الضمانات      بعد  :الطعن باإللغاء في القرارات التأديبية    -2
 القضاء للطعن في القرارات التأديبية الصادرة       إلىتجدي له نفعا، يبقى أمامه طريق وحيد وهو اللجوء          

 .ضده إذا كانت غير مشروعة
وتعد الرقابة القضائية آخر ضمان يلجأ إليه الموظف إذا لم تسعفه الضمانات األخرى، إذ أن مـصدر                 

 اإلدارةوفق كل هذا فال يمكن ترك الخطأ بين         . لقرار قد يرفض االعتراف بالخطأ وقد يجاريه رئيسه       ا
 نفسها ألن من مقتضيات العدالة أن ال يكون الخصم حكما في نفس الوقت،              اإلدارةواألفراد لتفصل فيه    

 .وألن هذا يزرع عدم الثقة في أوساط الموظفين
رنسي أو الجزائري أنها رقابة مشروعة أو مطابقـة بـين الواقـع        الف سواءواألصل في رقابة القضاء     

 يراقب مدى سالمة القرار التأديبي من العيوب        اإلداريوالقانون وليست رقابة مالئمة، أي أن القاضي        
 فـي   إال، وليس له أن يراقب مدى مالئمة العقوبة التأديبية للجريمة اإلدارية            إلغائها إلىالتي قد تؤدي    

 تتمتع بكل صالحية في تقدير واختيار العقوبة        السلطة اإلدارية  أن إذ استعمال السلطة    ءةإسا عيب   إطار
 :ويكون الطعن في حالتين. المالئمة

 المجلس األعلى للوظيفة العامـة،      أمامحالة الموظف الذي يطعن في قرار سلطة تأديبية         : الحالة األولى 
 الحالة يجوز للموظف أن يستأنف قرار المجلس فيرفض هذا المجلس التظلم أو ال يجيب عليه، ففي هذه         

 .األعلى للوظيفة أمام مجلس الدولة



حالة الموظف المعين بمرسوم رئاسي أو وزاري أي من طرف سلطة مركزية، فيجـوز           : الحالة الثانية 
  أمام مجلس الدولة – بعد التظلم –له الطعن في قرارات التأديب 

 فهذا حسب رأينا من خالل دراسـة   اإلداريةلدولة والمحاكم   وفي مسألة تحديد االختصاص بين مجلس ا      
والي وكذا لدى كل مسؤول مؤهل     تنشأ لجنة الطعن لدى كل وزير وكل         " 06/03 من األمر    65المادة  

وبالتـالي فـإن    . إن هناك عدة لجان للطعن، تكون على المستوى المحلي وعلى مستوى الـوزارة            ". .
، أمـا الطعـن فـي       اإلداريـة هيئات المحلية، يكون أمام المحاكم      الطعن في القرارات الصادرة من ال     

 .القرارات الصادرة من الهيئات أو لجان الطعن الوزارية، فيكون أمام مجلس الدولة كأول درجة
 أو من مجلس    اإلداريةويكون الطعن بالنقض في جميع القرارات التأديبية سواءا الصادرة من المحاكم            

 ] .60[ كمحكمة نقض الدولة أمام مجلس الدولة
 التأديبي من طرف مجلس     اإلجراء إبطال بالضمانات التأديبية    اإلخاللويترتب على مخالفة القانون أو      

 .اإلبطالالدولة، وما يترتب على ذلك من نتائج ترتبط بهذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 تـقييم أداء الـموارد الـبشرية:الـفصل التاسع
  

  مفهوم تقـييم األداء:أوال
تعددت التسميات التي أطلقها كتاب اإلدارة على تقييم األداء فقـد سـمي تـارة بتقيـيم األداء                  

Performance كما سمي بقياس الكفاءة Rating  و أخرون سموه بتقييم الكفاءة إال أننا نرى أن خير 
إذ عرف على انه تقيـيم      . تقييم األداء النتشار استعمالها كما تعددت تعاريف تقييم األداء        تسمية لها هو    

شخص من العاملين في المؤسسة على أساس األعمال التي أتمها خالل فترة زمنيـة معينـة و تقيـيم                   
  .65تصرفاته مع من يعملون معه

 منصف وعادل، لتجرى مكافأتهم           كما عرف كونه عملية يتم بموجبها تقدير جهود العاملين بشكل         
بقدر ما يعملون و ينتجون وذلك باالستناد إلى عناصر و معدالت تتم على أساسها مقارنة أدائهم بهـا                  

  .لتحديد مستوى كفاءتهم في العمل الذي يعملونه
      كما عرف كذلك بأنه اإلجراء الذي يهدف إلى تقييم منجزات األفراد عن طريق وسـيلة معينـة                 

على مدى مساهمة كل فرد في إنجاز األعمال التي توكل إليه و بطريقة موضـوعية،و كـذلك                 للحكم  
الحكم على سلوكه و تصرفاته أثناء العمل، وعلى مقدار التحسن الذي طرأ على أسلوبه في أداء العمل                 

  .و أخيرا على معاملته لزمالئه و مرؤوسيه
ه عملية التقييم و التقدير المنتظمة والمستمرة للفـرد  بأن"       ويعرف الدكتور كامل بربر تقييم األداء       

و تهدف برامج تقييم األداء و      ". بالنسبة إلنجاز الفرد في العمل و توقعات تنميته وتطويره في المستقبل          
  :بشكل عام إلى تحسين مستوى اإلنجاز عند الفرد باإلضافة إلى تحقيق الغايات التالية 

  .تسهيل تنمية و تطوير الفرد-
  .تحديد إمكانيات الفرد المتوقع استغاللها-
  .المساعدة في تخطيط القوى العاملة-
  .المساعدة في تحديد مكافأة الفرد-

  أهـداف عمـلية التقـييم:ثانيا
  :كامل تقوم برامج تقييم األداء بتحقيق هدفين

  .ءوذلك عن طريق اتخاذ القرارات المتعلقة بـالنقل والترقية و اإلستغنا:هدف إداري -1
  وذلك عن طريق تحديد نقاط الضعف عند العاملين تمهيدا  :هدف تطويري -2

  .للتغلب عليها باإلضافة إلى زيادة حفز العاملين عن طريق استخدام طرق موضوعية في عملية التقييم
معـا  .       في الواقع إن معظم المؤسسات تدعي أن برامج التقييم لديها توضع لتحقيق هاذين الهدفين             

  66ي الحقيقة أن معظم هذه البرامج تخدم الهدف اإلداري بالدرجة األولىلكن ف
  : يرى مصطفى كامل أن أنظمة تقييم األداء تهدف إلى

  .العدالة و الدقة في المكافآت-
  .تحديد األفراد الممكن ترقيتهم-
  . توفير نظام اتصالي ذو اتجاهين-

 أوضحت أن هناك أهداف أخرى مـن وراء  1977غير أن الدراسة المسحية التي قام بها جيل و لوشر   
  :تطبيق التنظيمات المعاصرة ألنظمة تقييم لألداء منها

  .تحديد االحتياجات التدريبية-
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  .المساعدة في تحسين مستوى األداء الماضي-
  .تحديد األهداف الخاصة باألداء-
  .تقديم تغذية مرتدة للعاملين عن مستويات أدائهم-
  .ر الوظيفيالمساعدة في تخطيط المسا-
  .المساعدة في تخطيط القوى البشرية-

       وبديهي أن تحديد األهداف للنظام يعتبر من األمور الهامة و لقد أثبت كثير مـن الدراسـات أن        
أسباب فشل كثير من أنظمة تقييم األداء يرجع لعـدم تحديـد أهـدافها مـسبقا أو عـدم الدقــة و                     

  .الوضـوح

  يم أداء الـموارد البشريةالمـسئولية عـن تقــي:ثالثا
    من بين مسائل تقييم الموارد البشرية هو معرفة من يقوم بمسؤولية التقييم ؟

 %89و الشائع هو أن مسئولية التقييم تقع على عاتق الرئيس المباشر و لقد أشارت الدراسات إلى أن                  
القائلة بأن الرئيس المباشـر     من برامج التقييم تنفذ من قبل الرئيس المباشر و هذا مبني على الفرضية              

  .هو أقدر الناس على مالحظة سلوك مرؤوسيه و تقييمهم بحكم االتصال المباشر و المستمر بهم
و لقد وجهت اإلنتقادات إلى دور الرئيس في عملية التقييم ألن ذلك يعطيه سلطة مطلقة في الحكم على                  

عض األنماط السلوكية عن مرؤوسيه     مرؤوسيه من جهة ومن جهة أخرى فإن الرئيس المباشر يجهل ب          
والتي قد تكون أكثر وضوحا لدى زمالئه لذا يلجأ إلى هذه الطريقة خاصة فـي المنظمـات األكثـر                   

  :مهنيـة و يشترط في استعمالها شرطين أساسيين
  .مستوى مرتفع من الثقة المتبادلة بين األشخاص-
  .لعمل وسلوك زميلهمأن تتوفر لدى الزمالء المعلومات الكافية لتقدير طرق ا-

  :طرق تقييم أداء الموارد البشرية-ارابع
  .يمكن استخدام الطرق التالية عند القيام بعملية تقييم الموارد البشرية

 تهدف المقابلة إلى استعراض األداء الماضي للعامل و إطالعـه علـى             :التقييم عن طريق المقابلة   -1
ألداء و االستفادة من األولى و عالج الثانية، ومناقشة نتائج عمله واكتشاف نواحي القوة و الضعف في ا

العامل في طرق تحسين األداء في المستقبل، و إطالع وجهات نظر العامل وشعوره إتجـاه عملـه و                  
أقرانه و رؤسائه و ظروف العمل و السياسات اإلدارية بوجه عام، و توفير جو من الصراحة يـشعر                  

تراحات و أن هناك من يسمع منه شكواه و يتعرف علـى أسـبابها         العامل بأن هناك مجاال مفتوحا لالق     
  . ويناقش معه طرق حلها و يرشده إلى الحل المناسب

هناك اتجاه ثالثي لعملية التقييم و ذلك عن طريق قيام الرئيس و الزميل والمرؤوس     : التقييم الثالثي -2
ينة لرأي كل طرف في عملية التقييم       نفسه بعملية التقييم،و يتم على هذا على االساس تخطيط أوزان مع          

 لتقيـيم الـزمالء و   %30 من عملية التقيـيم،  %50فمثال يستعمل تقييم الرئيس المباشر وزنا يساوي   
  . لتقييم الفرد نفسه20%
 يرى الكثير من الكتاب بأن العامل هو أفضل من يحكم على طرق عمله ونتائجه و                :التقييم الذاتي -3

ضل أداة للتطور الشخصي و تحفيز وتحمل المسؤوليات و يقلل هذا المنهج مـن    أن التقييم الذاتي هو أف    
لكن هذه الطريقة غير علمية     .ردود األفعال الدفاعية للعامل موضع التقييم ويسهل التعامل في المؤسسة         

  .الن األفراد دائما يقيمون أنفسهم بأفضل مما يستحقون

  :خطوات قياس األداء-خامسا
  :ياس أداء العاملين كاآلتيويمكن تحديد خطوات ق

التعرف على طبيعة العمل المراد قياس أداء العاملين فيه وهو ما يعني تحليل ووصف  :الخطوة األولـى  
  .وتصنيف وتقييم الوظائف



تحديد أسس أو معايير التقييم وإعالم المقيمين والمقَيمين بها؛ والبـد أن تكـون هـذه                :الخطوة الثانية 
  67: في أذهان الطرفين من عاملين ومشرفين ال تخرج هذه األسس عنالمعايير واضحة كما ونوعا

والتي قد تؤثر على مستويات أدائهـم، ومـن تلـك    الصفات الشخصية التي يتحلى بها العـاملون    -1
  ...الصفات مستوى المدافعية، والقدرة على المبادرة والحماس للعمل

د الطلبـات أو الخـدمات التـي يـدققها أو         كعد السلوك والتصرفات الفعلية التي يقوم بها العامل،      -2
يقدمها،أو عدد المكالمات التلفونية التي يستقبلها،أو عدد المقابالت التي يقوم بها وما إلـى ذلـك مـن                  

  .وحدات العمل
النتائج التي يصل إليها أو يحققها العامل كنسبة الربح،أو التكلفة،أو مستوى رضـا المتعـاملين               -3

  .لوظيفة التي يعمل بها العامل أو الموظف،وذلك حسب القطاع أو امعه
ومن البديهي أن التقويم يكون دائما من الرئيس للمرؤوس،إال أن هناك أكثر من رأي حول مـن يقـيم                   

  .من؟ فهناك تقييم الزمالء وتقييم المرؤوس
  .كتابية، سواء المالحظة المباشرة أو التقارير اإلحصائية الشفوية أو القياس األداء بالطرق المناسبة-4

  .إطالع المرؤوس ومناقشته بالتقرير عن أدائه:الخطوة الثالثة
  .اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتصحيح المسار وتالفي أي خروج عن المعايير المحددة:الخطوة الرابعة

  الطـرق األساسية لتقـييم األداء:سادسا
يوب لهذا نجد بعض المؤسـسات       إن طرق تقييم الموارد البشرية عديدة لكل واحدة منها مزايا و ع  

تستعمل عدة طرق من أجل ضمان تقييم لمواردها البشرية مكيف مع األهداف المرجـوة و الـشروط                 
  :واهم هذه الطرق هي .االجتماعية والتنظيمية و البيئية و مع مميزات المهمة الممارسة

ت اإلدارية، حيث كثيرا مـا      وهي األكثر استعماال في القطاعا    :الطريقة اإلنشائية أو طريقة التقرير    -1
يقيم أداء الفرد في آخر العام بتقدير يعده المسؤول المباشر، يبدي فيه رأيه حـول أداءه، وقـد يكـون                    
التقرير وصفيا إنشائيا ومختصرا، وقد يكون تفصيليا بحيث يشتمل على وصف للمهام التي قام بأداءها،      

  .ونقاط القوة والضعف فيها والنتائج العامة لعمله
تسمى كذلك بطريقة المقاييس التدريجية، حيث تعتمد على حـصر          :التــرتيب الرقمي أو الرمزي   -2

الجوانب التي تتصل بالعمل ويتم ترقيمها بشكل متسلسل، بحيث يحتمل كل جانب درجـات مختلفـة،                
يـة  وبالتالي فان المقيم يضع عالمة تناسب ما يراه من مستوى أداء الموظف في هذا الجانب،وفي النها               

فان معدل الدرجات في الجوانب المختلفة يمثل مستوى أداء العامل ،وقد تعطى البنود المختلفة أوزانـا                
  .مختلفة حسب درجة صلتها بالعمل توخيا للدقة

تقوم هذه الطريقة على ترتيب العاملين طبقا لبعض الصفات التي يتفق عليها كأساس لتقييم قد تكون من     
مع الزمالء أو المعرفة بالواجبات و المهام، القدرة على اتخاذ القـرارات،            التعاون  : بين الصفات مثال  

  .الدقة في العمل، تقبل األفكار الجديدة، القدرة على حل المشاكل
    إلـى ر  في حالة الترتيب الرقمي و من أ10الى01و يستخدم في عملية الترتيب مدى يتراوح ما بين      

 أو الرمز أ ؛  أعلى درجة توافر للصفة المعينة بينما الرقم            1م  في حالة الترتيب الرمزي ، و تمثل الرق       
و تعتبر هذه الطريقـة سـهلة فـي         . أو الرمز ر أقل درجة توافر للصفة المستخدمة في الترتيب            10

التطبيق و سريعة الفهم من جانب األفراد القائمين بالتقييم وكذلك األفراد الذين سيتم تقيمهم كمـا أنهـا                  
 .لتقييم بالنسبة للمقيم حيث يستطيع اإلجابة عليها بسرعةتمكن من سرعة ا
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  المدى

       منخفض جدا           عالي جدا                                             
   أو ر10 أو أ            مثال الدقة في العمل                      1

  7                مثال العالقة مع الزمالء     2      
غير أن هذه الطريقة يعاب عليها وجود بعض المشاكل الناجمة عن التحيز من جانب الفرد الذي يقـوم          
بالتقييم، كذلك فإن النزعة لدى الكثير من المقّيمين إلى إعطاء تقديرات أعلى أو أقل كمـا أن تطبيـق                   

ف مفهوم الصفات مـن جانبـه فمـثال         النتائج قد يختلف إذ ما أختلف الفرد القائم بعملية التقييم الختال          
  68.العالقات مع الرؤساء ماذا تعني؟  هل تعني شيئا محددا أو متفق عليه لكل األفراد؟

تقوم هذه الطريقة على جمع عدد كبير من العبارات التي تصف أداء          : طــريقة اإلختيار اإلجباري   -3
عن ناحيتين من النواحي الطيبة في الفرد       الفرد و يتم توزيع تلك العبارات في الثنائيات كل منها يعتبر            

  :والثنائيات كل منها يعتبر عن ناحيتين من النواحي غير مرغوب فيها مثال ذلك
  . هذا الشخص سريع المالحظة و الفهم-)أ

  . إنه شخص حاضر البديـهة-)ب
  . هذا الشخص يميل إلى التأجيل في اتخاذ القرارات الهامة-)ج
  .)نواحي غير مرغوب فيها(قات األزمات  من صفاته التردد في أو-)د

 ويتم إعداد شفرة خاصة تحدد بها العبارات التي تعتبر أكثر أهمية في كل ثنائيـة و تلـك الـشفرة ال       
يعرف عنها المقيم عادة و يتم طبع تلك العبارات في قوائم خاصة كل منها يحتوي على أربعة عبارات                  

  . منها تعبر عن النواحي، الطبية في الشخص و اثنتين عن النواحي غير المرغوب فيهااثنتين
و يطلب من المشرف أن يضع عالمة أمام تلك العبارة األكثر انطباقا على الشخص والعبـارة األقـل                  
إنطباقا عليه و بمراجعة تلك العبارات المختارة على الشفرة السرية يمكن تحديد و تقسيم الفـرد عـن                  

  .ريق احتساب العبارات المختارة و التي تتفق مع العبارات الواردة في الشفرة فقطط
و من مميزات هذه الطريقـة كونها ال تسمح بالتحـيز حيث ال يعلم المقيم بالعبارات الحقيقية الواردة                

  69.في الشفرة و لكنها رغم ذلك صعبة اإلدراك إلى جانب صعوبة االحتفاظ بسرية الشفــرة
والتي تعني رصد الحوادث المهمة سواء الجيـدة        :قة األحـداث الحرجة أو العالمات المحددة      طري -4

و يقصد بالحدث الحرج ذلك الجزء من السلوك الفرد الذي يعد عالمة محددة لنجـاحه               منها أو السيئة    
ركـز  أو فشله، أو مؤشرا لحسن أدائه أو قصوره، أو دليال على ارتفاع كفايتـه، أو انخفاضـها وال ي                  

  .المشرف على الحدث في حد ذاته و إنما على سلوك الفرد فيه و كيفية تصرفه لمواجهته
    ويتم تصميم نماذج تقييم متنوعة تتضمن مؤشرات األداء المختلفة للعمل يقابلهـا عمـودان األول               

يقـوم  للتصرفات الجيدة المميزة وتواريخ حدوثها، والثاني لألخطاء المميزة وتواريخ حدوثها، حيـث             
الرئيس المباشر بتسجيل أي من النوعين لكل موظف، وبالتالي تكون النتيجة شاهدا ودليال على األداء               

  الجيد أو السيئ
فمثال يعد حدثا جوهريا اشتداد ضغط العمل و إلقاء عبئ أكبر من المعتاد على العامل، ولكن المهم هو                  

و هذا دليل على نجاحه و حسن       ( ة و إتقان  كيف يقابل العامل هذا العبء اإلضافي، و هل ينجزه بسرع         
و هذا مؤشـر    ( ، أم يشتكي و يضطرب و ال يقوم بأداء ما يسند إليه من أعباء               )أدائه و ارتفاع كفاءته   

و يقوم المشرف في هذه الطريقة بتسجيل األحداث المهمـة          ).لفشله أو قصور أدائه أو إنخفاض كفاءته      
ك العامل إتجاه هذه األحداث، و هو يقيد هذه المعلومات في           التي تظهر كفاءة العامل من عدمها و سلو       
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واحـد  : أجندة أو قائمة خاصة و تقسم هذه القائمة أو كل صفحة من الصفحات األجندة إلـى قـسمين                 
  . لألحداث التي تشير إلى كفاءة العامل و أخرى لألحداث التي تدل على عدم كفاءته

ز عليها المشرف في تقييمه لمرؤوسيه، كالدقة وجـودة         وقد يفضل كل قسم عددا من العوامل التي يرك        
العمل و القدرة على مواجهة زحمة العمل و التعاون مع الزمالء و القدرة على التعليم و غيرهـا مـن           

  .العوامل ذات العالقة بعمل العامل
     و قد تبـدو هذه العملية صعبة في بادئ األمر أو أنها تستغرق كثيرا مـن الوقـت إال أن      

المشرف يعتاد عليها بعد أن يبدأ فيها، و يصبح جـزء من أعبائه اإلشرافية أن يقوم بتسجيل المعلومات 
  .التي تقيس كفاءة المرؤوسين الذين يقوم بتقييمهم

     و تتلخص الميزة الرئيسية لهذه الطريقة في أنها تعطي المشرف مقاييس موضوعية ألداء الفـرد               
 أحداث معينة و سلوك مرؤوسيه في هذه األحداث، و ال يعمـد إلـى               فهو يركز على حقائق محددة و     

و باإلضافة إلى هذا فإن هذه الطريقـة        .التعميم أو يعتمد على ذاكرته في الحكم على هؤالء المرؤوسين         
تساعد على إبراز نقاط القوة في أداء الفرد، كما تكشف نواحي القصور في أدائه فتساعد المشرف على                 

وسيه كيفية االستفادة من نقاط القوة و اإلحتفاظ بها وتنميتها،وطرق عـالج نـواحي   أن يناقش مع مرؤ   
  .القصور و تحسين األداء في المستقبل

       غير أن عيوب هذه الطريقة تتمثل في أن المشرف قد يضطر ألن يالزم عمالـه باسـتمرار و                  
عمال و يجعلهم يشعرون أنهـم      يراقبهم عن قرب و يضع أنفه في كل ما يفعلون، مما يضايق هؤالء ال             

الـدفتر  " مراقبون باستمرار، و أن المشرف يحصي أخطاءهم و يقيد حركاتهم و سكناتهم فـي ذلـك                 
  '70" األسود الصغير

لعلك الحظت أن جميع الطرق السابقة تقـوم بتقيـيم األداء الماضـي             :طـريقة اإلدارة باألهـداف  -5
 سنة أو نصف سنة أو مـا  - مرؤوسيه في فترة خلت    للعاملين فهي تطلب من المشرف الحكم على أداء       

 ولعلك الحظت أيضا أن اإلدارة هي التي تحدد المقاييس التي يتم التقييم على أساسها، فيحكم                -إلى ذلك 
  .المشرفون على أداء مرؤوسيهم طبقا لهذه المقاييس

إلى جانب األداء الماضي،          وأما منهج اإلدارة باألهداف فينحوا إلى التركيز على األداء المستقبل           
و يعمد أيضا إلى إشـراك العامل أو المرؤوس في تحديد األهداف التي يجب أن يبلغها فـي عملـه و       

  : هذا المنهج في الخطوات اآلتيةدوجالس ماجريجوريلخص 
 يعد الموظف ملخصا للخطوط العريضة لوظيفته كما يحدث فعال في واقع العمل، وذلك بعـد أن                 -)1

 هذه الخطوط العريضة من نشرة توزيع اإلختصاصات التي تعـدها الـشركة، و ينـاقش     يتعرف على 
المشرف و الموظف هذا الملخص ويعدالن فيه إن كانت هناك حاجة للتعديل، حتى يتفقا على إضـافة                 

  .نهاية للمسؤوليات الرئيسية في الوظيفة
ية محددة كستة أشهر مثال و قـد   يحدد الموظف في ضوء هذه المسؤوليات أهدافا معينة لفترة زمن        -)2

  . إلخ…تكون هده األهداف إنجاز قدر معين من األعمال أو تحقيق حصة معينة من المبيعات
و يناقش الموظف هذه األهداف مع رئيسه، و يحددان معا سبل الوصول إليها، ويتفقان على الواجبات                

  .أن يقدمه له من مساعداتالتي سيقوم بها الموظف لبلوغ هذه األهداف، و ما يمكن لرئيسه 
 بعد أن تنتهي فترة الستة أشهر، يقوم المرؤوس بتقييم نفسه، موضحا في هذا التقييم ما أنجزه من                  -)3

األعمال للوصول إلى األهداف التي سبق تحديدها، معززا ذلك بمعلومات رقمية توضح تقييمه وتثبـت           
كل أو أخطاء و كيف يمكن عالجهـا أو         صحته، في المستقبل، و يستعرضا ما قد يكون هناك من مشا          

  .تفاديها ثم يتفقان على برنامج جديد يتضمن أهدافا أخرى وواجبات محددة لفترة أخرى مقبلة
للمشرف الحق في أن يعترض على األهداف التي يحددها مرؤوسه أو سبل تحقيق هذه األهداف،أو          -)4

  . يغير فيها عندما يرى ذلك ضروريا 
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  : مسار طريقة اإلدارة باألهداف يتحدد كما يلي       وباختصار فان
تحديد الهدف بشكل جماعي عن طريق المناقشة بين أعضاء الجماعة الواحدة،ويجب أن يكون الهدف              -

  .واضحا بشكل كمي ونوعي حتى يسهل قياس ما يتحقق منه
  .وضع خطة عملية للتنفيذ-
  .قيام العامل نفسه بمراجعة أدائه وعرض ذلك على رئيسه-
  .القيام بمراجعة دورية مشتركة بين الرئيس والمرؤوس-
وتعني اختيار البديل المناسب من بين عدة بدائل، وهذه تـصف نـواحي             :طريقة قوائم الـمراجعة  -6

السلوك المختلفة للموظف ويمكن تمثيل هذا األسلوب بنموذج االمتحانات الموضوعية، متعددة األجوبة،            
ر الشخص الذي يجيب على هذه األسئلة ويختار أفضل إجابة في رأيه،            والتي يتمثل فيه دور المقيم بدو     

  .والجوانب المختلفة للسلوك الذي يجري تقييمها هي بمثابة األسئلة في االمتحان
        وتعتبر من أحدث الطرق المتبعة في تقييم األداء، وبموجبها يتم إعداد قائمة تحتوي على عـدد              

 في األداء حيث يطلب من القائم بالتقييم وضع عالمة أمام كل سؤال إما              من األسئلة تتعلق بسلوك الفرد    
بنعم أو بال حسب رأيه الشخصي بالفرد وتقوم بعدها إدارة الموارد البشرية بإعداد قـيم لكـل سـؤال                   
وتكون هذه القيم السرية ال يعلم بها المقيم نفسه، خوفا من إحتمال التحيز و فيما يلي نموذج من هـذه                    

  :األسئلة
   هل لديه أفكار جديدة؟ هل هو مهتم حقيقة بالعمل؟

  هل يقف إلى جانب مرؤوسيه؟هل هو مواظب على الحضور؟
  هل يعرف بالحزم في أوقات األزمات؟هل هو سريع المالحظة و الفهم؟

  هل يتخذ قرارته بكفاءة؟هل لديه استعداد ذهني؟
   هل يمتاز باليقظة؟هل يتأكد من سالمة معداته؟

   71رؤوسيه؟هل لديه معلومات كافية عن عمله؟هل يحترم م
تقوم على مقارنة أداء العامل أو الموظف بغيره من العاملين بحيـث            :طــريقة المقارنات الثنائية  -7

تتحدد مرتبته بين زمالئه في العمل، و حسب هذه الطريقة يتم تقييم العاملين بالمقارنة كل واحد مـنهم                  
 المرات التي اختير فيها الفرد هو الرقم الذي تحدد على أساسـه             باآلخرين مقارنة زوجية و يكون عدد     

الرتبة التي يمثلها بين األفراد محل التقييم و المشكلة الرئيسية في استخدام هذه الطريقة تتمثل في وقت                 
الذي يمكن أن تستغرق في حالة كبر عدد األفراد المطلوب تقييمهم فكلما زاد عدد األفراد كلمـا زادت                  

  :ويمكن أن تأخذ هذه الطريقة احد األشكال التالية.ات الثنائية أو مراتب لمقارنةالمجموع
طريقة ترتيب مستوى أداء الموظف مع أداء غيره؛ فلو كان التقييم لعضو هيئة التدريس في الكليـة                 -أ

ء،وهكذا مثال،نبدأ التقييم بالموظف الذي يحتل المرتبة األولى في األداء،ومن ثم الذي يليه في حسن األدا   
  .حتى ننتهي من تقييم جميع المعنيين وهكذا نحصل على قائمة للمدرسين وقائمة لمراتبهم

حسب هذه الطريقة يقوم المقيم بترتيب األفراد تنازليا وفـق          بطريقة الترتيب البسـيط و    وتسمى كذلك   
عادة ) تبادليالترتيب ال ( درجة وجود الصفة المقاسة لديهم، وهناك مجموعة من الخطوات تعرف بإسم            

ما يوصى باستخدامها لضبط عملية الترتيب و تبدأ خطوات الترتيب التبادلي كما يلي؛ يبقي المقيم من                 
بين قائمة أسماء األفراد محل التقييم الفرد الذي يملك أكبر قدرة من الصفة المقاسـة ويعطيـه رتبـة                   

بترتيب  األسماء المتبقية و هكذا تستمر       ثم الفرد الذي يملك أقل، ويعطيه رتبة الثاني  ثم يقوم            ) األول(
  72.العملية حتى يتم ترتيب جميع األفراد

 من المـوظفين مـن األداء       %10طريقة توزيع المقيمين حسب منحنى التوزيع؛ بحيث يتم تحديد          -ب
 . دون الوسط%20 فوق الوسط و%20 في الوسط و%40من األداء الضعيف و% 10الممتاز، و
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