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I. المقياس تقدیم:  

 البیجاغهجیةتدتقي مزسهنيا من البخامج  عمسیةمادة  حاالت عملية في إدارة المهارد البشرية مقیاس
لیدانذ من مدار تكهین طمبة  األساسیة، وىه یشجرج ضسن الهحجة المیدانذ والساستخ السهجية لطمبة 

السقیاس بسا یحهیو من مهاضیع ، الخامذ خالل الدجاسي ادارة السهارد البذخیة ، تخرص التدییخعمهم 
مسيجة لسا سیعقبيا تقجم لمطمبة في شكل محاضخات وأعسال مهجية بيجف تحقیق  و مكسمة لسا سبقيا

من العهاىخ الحجیثة السهارد البذخیة أعسال بیجاغهجیة وعمسیة تؤسذ لتكهین الطمبة وتأىیميم؛ فاإلىتسام ب
خف تطهرا تكشهله جیا ومعخفیا ىائال نتج عشو ظيهر في االقتراد العالسي في العرخ الحالي الحي یع

نتج عن ىحه الهضعیة مشافدة شجیجة أدت أو جعمت غالبیة السؤسدات  .الججیجة هجياتالعجیج من الت
  .والتهظیفالحي ازدادت أىسیتو حیث تخجست من خالل الدیادة في القیسة السزافة االداري تتبشى التهجو 

 
II. الهدف من المقياس : 

التعخف عمى  لسهارد البذخیة؛السقیاس إلى تدویج الطالب بالسرطمحات والسفاهیم التقشیة الستعمقة بایيجف 
مجسهعة من التطبیقات والحاالت العسمیة التي تحاكي السسارسیة في مجاالت ادارة السهارد البذخیة 

یيجف من ناحیة اخخى  السختمفة وبسا یعكذ السفاهیم الشعخیة التي سیجرسيا الطالب في ىحا السجال. كسا
 وسساتيا يامكانة ادارة السهارد البذخیة في اقترادیات الجول؛ خرائر (الى ربط الجانب الشعخي 

بالتطبیق حیث سیتعخف الطالب عمى مجسهعة من الحاالت العسمیة السدتسجة من واقع السسارسة في )
  مختمف مجاالت االنذطة االقترادیة

 
III. :المكتسبات القبلية 

وأىم  البذخیة،ادارة السهارد وفي  مسهارد البذخیةن الطالب أن یكهن ممسا بالسفاهیم األساسیة لالسطمهب م
  .السبادئ التي تدتشج إلیيا وكحا األسذ التي تقهم عمیيا

IV. :طرق التقیيم 

 %لألعسال السهجية  00% لمسحاضخة و 00 

V. طرق التقیيم ونسبها:  
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 % الشدبة األعسال 
 60 االمتحان الشھائي 

 30 الهظائف 
 8 السذاركة 

 2 الحزهر والسهاظبة
 

 
VI. النشاطات التعليمية:  

الشذاطات التعمیسیة التقهیسیة تتسثل في طخح أسئمة تتعمق بالسكتدبات القبمیة وبسا أخح في الجروس 
والتي تخص السهضهع في بجایة كل حرة لبشاء الجرس ) اقتراد السؤسدة  تدییخ السؤسدات،(الساضیة 

جساعیة ومحاولة إشخاك كل الطمبة. وفي نيایة كل محاضخة تعطى أسئمة تقهیسیة تمخص الجرس.  بطخیقة
  .وفي آخخ السطاف یشعم امتحان نيائي في شكل أسئمة اختیاریة

VII. أنشطة التعليم والتعلم:  

السفاهیم األساسیة، كل درس  وىزم ،حاالت عملية في إدارة المهارد البشريةمن خالل التتبع لسقیاس 
  .ح مجسهعة من الطخق واألسالیب التي ليا خرهصیتيا ومیداتيایقتخ 

 النسبة

 الحضور والمواظبة المشاركة الوظائف االمتحان النھائي 



 
 

IV 
 

نقل السعخفة لمطالب یتم من خالل تقجیم محاضخة والسشتعخ مشيم ىه تجوین الشقاط التي ستسكشيم  -
 من فيم الجرس وتداعجىم عمى القیام بالشذاطات التعمیسیة التي تقتخح عمیيم خالل كل حّرة

السذاركة في الجرس من خالل اإلجابة عمى األسئمة التي تطخح خالل الطمبة مطالبهن بالحزهر و   -
الحرة أو من خالل طخح األسئمة التي تخجم الجرس وىحا إلثارة نقاش حّخ وىادف یدیج من تعسیق 

 الفيم واالستیعاب لكل الحیثیات الستعمقة بالجرس
جبات وتقجیم األعسال أعسال مهجية مبخمجة تداعج عمى اختبار الفيم من خالل القیام بالها  -

  والبحهث ومشاقذة السدائل الغامزة في الجرس
 ليا عالقة بسهضهع الجرس حاالت عملية ةعخض وتقجیم األعسال الذخریة ودراس -
التي تداعج عمى تشسیة الخوح الحاالت  تحمیل ودراسة فيعخض وتقجیم األعسال الجساعیة    -

ت وتبادل األفكار التي تزسن جهدة العسل، الجساعیة والعسل في فخیق، وتدسح بتعدید القجرا
 م السيشیة. يحتاجهنيا في حیاتیوتطهیخ اتجاىات التعاون التي س

وفي مایمي الججول الحي یعطیكم نعخة شاممة حهل األىجاف ومجسهع األسالیب السقجمة لسداعجتكم عمى 
  .فيم لساذا ىحه األسالیب ذات صمة ومكسمة

 عن بعجتعمیم  تعمیم حزهري  نسط التعمیم
 

التعمیــــم  أرضیةوفي الجرس الشعخي في السجرج   السعخفة)الشعخیة(
 عن بعج

 تجوین الشقاط 
 الشقاش في السجرج  
 طخح ل االترال عن طخیق البخیج اإللكتخوني

 سئمةاأل
 األعسال السهجية واألعسال الذخریة  معخفة كیف أفعل )العسمیة(

 حاالتتقجیم وعخض ال 
 تقجیم وعخض األعسال الجساعیة  أكهن)الدمهكیة(معخفة كیف 

 

VIII.  البیداغهجيالتخطيط: 
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معخفة كیف  ،معخفة كیف أفعل ،السعخفة الزخوریة:الكفاءات السدتيجفة من خالل أعسجة التعمم الثالثة 
ىحه األعسجة التي تدتهجب أسالیب وطخائق تدسح بهضع التقییسات السشاسبة والتي من خالليا  أكهن 

  .اختبار فيم الطمبة ومجى استیعابيم لمجرس وأیزا معخفة مجى تحقق أىجاف الجرسندتطیع 

  بالشدبة لمسعخفة فيي األسمهب السشاسب لشقل السعارف الشعخیة، ىي أبعاد تدسح لمطالب بتخدین
البج من فيسيا واستیعابيا، ىحا الفيم الحي  وٕا نساالسفاهیم في الحاكخة التي ال یكفي معخفتيا فقط 

  .ختبخ الحقا من خالل طخح األسئمة الشعخیة ووضع األمثمة البدیطة التهضیحیةسی

  في السقابل فإن الخبخات مثل القهاعج والسفاهیم من أجل االنتقال إلى ترسیم الشعام، وسهف
یهضع الطالب في حالة التطبیق من خالل استعخاض حاالت عسمیة، ومن خالل عخض 

  .عا، واالستفادة من خالل تبادل الشقاشالشساذج، سهف یعسمهن بالتعاون م
  السعخفة الدمهكیة سهف تسكن الطالب من تطهیخ تجریجیا حداسیة الحتخام متطمبات رعایة

ترسیم الشعام، وسیتم طخح السذاریع الجساعیة التي تتطمب استثسار كل السفاهیم، والعسل یكهن 
یخكد التقییم عمى الشتائج التي تم من خالل تكهین مجسهعات، حیث یتم تشعیم وتقجیم األفكار و 
  .ةالحرهل عمیيا ودرجة وضهحيا ومجى احتخام السهاعیج السحجد

 
IX.  الدرستنظيم وتصميم: 

  :الجرس صسم ونعم كسا یمي

 الجرس الشعخي وىحا لشقل السعارف التي تدسح بالتعخف عمى التعاریف األساسیة وأسالیب العسل 
 الستبعة 

  بعج كل وحجة تعمیسیة )محاضخة( لتعبئة السعارف في حّل السدائل األعسال السهجية الحاضخة
  .السقتخحة

  عخض حاالت عسمیة ونساذج معسهل بيا في مختمف القطاعات 
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 المحهر األول: مدخل الى إدارة المهارد البذرية
 تسييج

يختبط ازدىار وتصػر الجول عمى تصػر اقترادىا الحؼ يقػم عمى نسػ مختمف القصاعات: الرشاعية، التجارية 
 والخجماتية. 

أنذصة متعجدة ومتشػعة في  سمجسػعة مغ السشطسات/ السؤسدات التي تسار كل ىحه القصاعات تتكػن مغ 
 باالعتساد عمى مجسػعة مغ السػارد واإلمكانيات لمػصػل الى تحقيق أىجافيا. بيئة اعسال معيشة

 ؟ما ىػ تعخيف السؤسدة
 ؟ والسؤسدة ةبيغ السشطس ق ما الفخ 

 ا؟ما ىي السػارد التي تحتاج الييا السشطسة لتحقيق أىجافي
  اىع ىاتو السػارد ولسا يجب تدييخىا وادارتيا بصخيقة استخاتيجية؟  ةلساذا تعتبخ السػارد البذخي

 مفههم إدارة المهارد البذرية1-  
 : ماهیة إدارة المهارد البذرية -1-1

تحتاج أؼ مشطسة إلى مػارد بذخية تؤدؼ مغ خالليا الشذاط الحؼ تقػم بو وعميو يجب أن تقػم بتحجيج 
مغ العسالة، وضسان  واألعجاد السشاسبةلمشػعيات  واالنتقاء الحدغ السػارد،ىحه احتياجاتيا كسا ونػعا مغ 

لػضائف التي تقابل احتياجاتيا، كفيل حرػليا عمى احتياجاتيا مغ العسالة السؤىمة في الػقت السشاسب لمكيام با
بجعميا تقػم بسياميا عمى أفزل وجو وبأقل تكمفة، أما سػء االنتقاء فيعشي وجػد عسالة غيخ مشاسبة في 

 . والػضائفاألعسال 

أعمى عشاصخ االستثسار وأكثخىا  االستثسار فييا تمعب السػارد البذخية دورا ىاما ورئيديا في التشسية، كسا يسثل
 خا عمى عشاصخ الثخوة األخخػ وكفاءة تػضيفيا.تأثي

 تأتي أىسية السػارد البذخية مغ كػن الفخد محػر كل نذاط ومبعث حيػية وفعالية كل الثخوات وعميو يقػم الشسػ
والتقجم وكيان السشطسة ومالمحيا وتفػقيا وكحا تشافديتيا. فالعشرخ البذخؼ ىػ جسيع العامميغ بالسشطسة 

 باختالف تخرراتيع العمسية واإلدارية سػاء كانػا في مشاصب التشفيح او مشاصب اتخاذ القخارات. 

 



 3حاالت عملیة في إدارة المهارد البذرية /جامعة الجزائر اسیمحاضرات في مق     مهترفي أمال :الدكتهرة  

 

2 
 

وال يدال ضيػر مرصمح  بشاء شخعيتياال يدال ُيشطخ إلى إدارة السػارد البذخية كػضيفة إدارية حجيثة مسا يتعيغ 
ال يسكغ الجدم ان كان يعتبخ الية اترال لجعل السػضف شخيًكا وليذ  ألنو" يثيخ ججال واسعا المهارد البذرية"

 خرًسا أم أنو يذيخ حًقا إلى تججيج عالقة العسل.
ء السشطسات والحؼ يتبع جدًءا مغ مشصق السداىسة في أدا إدارة السػارد البذخيةثل أؼ نذاط إدارؼ، تعج مو  

 نسػذجا معيشا والستزسغ لمخصػات التالية: 
 التذخيز 
 القخار 
  اإلجخاء 
  التقييع 

ويعتسج بذكل وثيق عمى الخيارات التي يتع إجخاؤىا مغ حيث التقديع والتشديق والتحكع في الشذاط، أؼ 
، بالسػىػبيغ بالتفكيخ باألفخادومع ذلظ، يعج ىحا نذاًشا إدارًيا محجًدا، بقجر ما يتعمق  .الخيارات التشطيسية

الحؼ يعتبخ مرجر تعقيج وفي  العملوالتأثيخ، بالسيارات التشطيسية واإلبجاع أو حتى السقاومة في ضل نذاط 
تساعي أو السؤىالت أو السػضفػن ىع حاممػ السشصق االج .نفذ الػقت عامل تقييج وجيج ورضا وتحقيق الحات

 .السصالب التي يجب أن تتعامل معيا سياسات السػارد البذخية

 التطهر التاريخي -1-2
 لقج تصػرت إدارة السػارد البذخية بسخور الػقت ويسكغ حرخ اىع السخاحل فيسا يمي:  

 الدائج عمى مدتػػ  ىػ الشيج)في الشرف األول مغ القخن العذخيغ(: كان  إدارة شؤون المهظفين
وجهة نعر اإلندان فیه التي كانت اغمبيتيا تيمػرية وبيخوقخاشية بذكل رئيدي.  مختمف السشطسات

: فيي مبشية عمى خيال قػة عاممة قابمة لمتبجيل. إنيا مدألة تصبيق قانػن عسل يتػسع ويربح نفعیة
  .ةأكثخ تعقيًجا باإلضافة إلى مشع واحتػاء آثار الشداعات االجتساعي

 حيث ادػ سياق الشسػ االقترادؼ والخفس االجتساعي  :)في الدتيشيات( إدارة العالقات اإلندانیة
لمتايمػرية إلى ضيػر نسػذج إدارؼ قائع عمى ما يدسى بالسفيػم اإلنداني لألفخاد، والحؼ يصخح مفاليع 

  التفاوض والػضيفة والتخقية والػالء، أو مجسػعات اإلنتاج شبو السدتقمة
 ويكسغ التصػر الخئيدي في ضيػر السػارد، وىػ ما يذيخ إلى  :)في الثسانيشيات( رة المهارد البذريةإدا

مشصق آخخ لتجشيج السػضفيغ بجاًل مغ أن تكػن تكمفة يجب تقميميا. حيث يربح السػضفػن مغ خالل 
يكانيكي لعسميات الكيسة بجال مغ امتجاد م ألنذاءمياراتيع، قجرتيع عمى السبادرة واالبتكار، مرجًرا 
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اإلنتاج، كسا يربح فاعال في التعمع الجساعي. ومغ ىشا أصبحت الػضيفة أكثخ تقشية واعتسجت عمى 
 .العجيج مغ أدوات اإلدارة مثل مقابالت التقييع الدشػية أو خخائط التشقل أو معاييخ الكفاءات

عبًئا مالًيا كبيًخا يدعى مجيخو مختمف ميسا كانت الخغبة في تعديد رأس السال البذخؼ، تطل تكاليف السػضفيغ 
السشطسات إلى تقميمو حيث يسكغ ألدوات اإلدارة التي تقجميا إدارة السػارد البذخية، اعتساًدا عمى كيفية 

 .استخجاميا، أن تداعج في تصػيخ السػارد البذخية وتعديدىا

 
 مكانة وظیفة المهارد البذرية في المخطط التنعیمي3-1- 

  :التنعیمیةالخريطة  /الهیكلة التنعیمیة -1-3-1
ليكمة اقترادية واجتساعية تتزسغ شخرا او عجة اشخاص يعسمػن غ عالسشطسة بالسفيػم االقترادؼ عبارة 

 بذكل مشتطع لتقجيع سمع وخجمات لمدبائغ في بيئة تشافدية )الدػق( او غيخ تشافدية )احتكار(. 
تعخف الخخيصة التشطيسية عمى أنيا شكل بياني لمييكل التشطيسي لمسشطسة، حيث يػضح مكان كل وضيفة 

 السشطسة. في وعالقات العسل السػجػدة بيغ مختمف الػضائف 
التشطيسية في السشطسة إلعصاء فكخة رئيدية عغ حجع السشطسة والػحجات التي تتألف مشيا  وتدتخجم الخخيصة

الدمصة واالترال بيغ كافة أجداء الييكل التشطيسي  خصػط ولبيانوشبيعة العالقات والػضائف السػجػدة فييا؛ 
تشطيسية، أؼ وضعيا في لتػثيق العالقات الأيزا بسا في ذلظ الػحجات االستذارية والتشفيحية؛ كسا تدتعسل 

 رسسية.وثيقة 
تختكد السشطسة عمى مجسػعة مغ الػضائف الحيػية والتي تزسغ تذغيميا. وبذكل عام تعتسج عمى ىخمية 

 التالي: بالذكلالتػضيف حيث تشطع في اغمب الحاالت 
 واألنذصة؛ وحجات عسمية والتي تعتسج عمى الحخف -
مخكدية وذلظ عمى  السخكد السذتخكة بيغ السجسعات او غيخوضائف افكية والستعمقة بكل مغ وضائف  -

 أساس اقصاب الشذاط او السشاشق الجغخافية.
 

  في: اىسيا يتسثل اليياكل مغ انػاع عجة ىشاك
 البدیطة الهیكلةFayol) الحجع؛ صغيخة السشطسات تخز (: والتي 
 الهظیفیة الهیكلةTaylor)  :)الحجع؛ متػسصة السشطسات وتخز واحج بشذاط تتعمق 
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 و الذكل التالي يػضح نسػذج التشطيع الػضيفي
 

 
 

 القطاعیة الهیكلةChandler) الجغخافية السشصقة السشتج، سػق  بصبيعة (: تتعمق 
  الكبيخة؛ السشطسات وتخز الػضيفي( التقديع آلية بشفذ وتعسل باستقاللية األجداء )تتسيد

 تخاكع عغ عبارة فيي نذاط جغخافية، مشصقة ليكمة، اساس عمى تكػن  والتي :المرفهفیة الهیكلة  
 متعجدة السؤسدات وتخز مشيسا، كل مدايا مغ تدتفيج التي القصاعية واليياكل الػضيفية اليياكل

  األنذصة. الستعجدة والسشطسات الجشديات
 
  :خرائص الهیكلة  -1-3-2 

والعالقات الػضيفية  العشاصخ التي تتسيد بيا الييكمة تججر االشارة الى الفرل بيغ التشطيعقبل التصخق الى 
والسخؤوسيغ  الخؤساءحيث يتسثل التشطيع في مختمف العالقات الدمسية واليخمية والتي تذيخ الى الدمصة بيغ 

 بيشسا تتسثل العالقات الػضيفية في عالقة التشفيح لسجسػعة السيام السػكمة.

  مغ: كل فيتتسثل العشاصخ السسيدة لمييكمة 
A. ليحا نتيجة لمعسل العمسي )التشطيع االشخاص مغ كبيخ عجد وتتصمب السيام تتكخر :العمل تقدیم  

 بيغ: الفرل ويسكغ السشصق(
 اليخمية الخصػط عجد :العمهدي التقدیم  
 ان يسكغ الحؼ التخرز يشذىء )مسا السشطسة داخل الػضائف عجد :االفقي التقدیم 

 الػضيفة،( الجغخافية، السشصقة السشتج، اساس عمى يكػن 
B. خالل: مغ ذلظ تسثيل يسكغ حيث :والالمركزية المركزية درجة  

 الرئيس

 مدير االنتاج 

رئيس قسم 
 االنتاج أ

رئيس قسم 
ب-االنتاج    

رئيس قسم 
ج-االنتاج   

مدير الموارد 
 البشرية 

مدير 
 االتسويك
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  مػضح في الذكل تكػن فيو البيئة بديصة الشطام السخكدؼ كسا ىػ -
 

 
 

 في الذكل ادناه تكػن فيو البيئة معقجة والسشتج بتذكيمة كبيخة مػضح الشطام الالمخكدؼ كسا ىػ -
 

 
 

 الالمخكدية: مغ نسصيغ وجػد الى االشارة وتججر

 الجنيا. اليياكل الى القخار سمصة فييا تتحػل التي العمهدية الالمركزية
 اليخمي. الخط تشطيع خارج مغ مختريغ الى تحػلحيث تكػن الدمصة مػزعة كسا  :األفقیة الالمركزية

 

 
 

C. حدب يقدع والحؼ :األنذطة بين التنديقHenry Mintzberg  الى : 

 المديرية العامة

 المديرية المديرية
مديرية الموارد 

 البشرية 

 المختصين
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 بيشيع؛ فيسا مباشخة األجخاء يتذاور الحالة ىحه في :المتبادل التعديل 
 السيام؛ تشفيح ومخاقبة األوامخ بإعصاء الخئيذ يقػم :المباشر االشراف 
 اإلجراءات؛ تهحيد 
  النتائج؛ تهحيد 
 (الثقافية والسعاييخ )التكػيغ والمعارف المؤهالت تهحيد  

 

 " العمهدية الهرمیة والمعلهمات: المعلهمات "األفقیة" و " -1-3-3

مدتػػ ريادتيا في الدػق ان تحقق ليكمة فعالة دون وجػد شبكة اترال تشتقل  كان ميسا مشطسةألية ال يسكغ 
االقتراد التشطيسي في  السؤلفيغأكج العجيج مغ مغ خالليا البيانات والسعمػمات مغ والى الجاخل والخارج. ولقج 

 .لمذبكة التي يتع مغ خالليا تصػيخ السعمػمات وتعسيسيا اليػمي،لمعسل  الحيػية،عمى األىسية 
 وعمى ىحا األساس:

تزاعف وتعػض  شبكة غير رسمیة: سشطساتغالًبا ما تكػن ىشاك شبكات معمػمات متعجدة داخل ال -
ُيعمع الدمالء في السكتب بعزيع البعس  .وىي تمظ السػجػدة في السخصط التشطيسي الذبكة الرسمیة

مغ األفزل  سخيع،وأنو مغ أجل الحرػل عمى رد فعل  كحا وكحا،ال تؤدؼ إلى  مثال أن كحا وكحا
 .ػقف عشج السخصصات التشطيسية الخسسيةعجم التلحلظ يجب فالن بجل فالن اخخ. التحجث إلى 

 " لمسعمػماتالعسػدؼ  التجاول "األفقي" و "االنتقال و لتعارض بيغ ا -

 
 

 آجال أو اقتخاب االستثسار،أو شخوط  ،مغ الدبائغأو شكػػ  السعجات،يسكغ أن تتعمق السعمػمات بحالة 
شخق اإلرسال )السػاعيج الشيائية، الجقة( ستكػن ردود أفعال السشطسة  عمى، ... وباالعتساد تخويجيعخض 

 .أكثخ أو أقل فعالية
   .سلطة معينة التخاذ القراروراء السعمػمات  الػاقع فيتججر اإلشارة الى انو و  
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 ىع الخرائز والفخوقات الستعمقة بذكل انتقال وتجاول السعمػمات.  ألوسشتصخق فيسا يمي 
A. تأخح شخيقة تجاول السعمػمات شكميغالعمهديةمعلهمات ال : 

 السعمػمات / القخار في التدمدل اليخمي ليتع تشفيحه تشدليجب أن  ألسفل:ا إلى من األعلى /تنازلي - 
تختفع السعمػمات في التدمدل اليخمي حتى يكػن السدتػػ كافيًا  :من األسفل إلى األعلى /تراعدي - 

 التخاذ القخار
  

  مثال: آلة ومعدالت استخدامها
يسكغ وعشجىا ، حالة أحج مكػناتو مغ كحا وكحامغ السحتسل أن تدػء  ،امعيش معجالاستخجام الة ما سا يتجاوز ل

والتي يسكشو أو ال يسكشو نقميا إلى زمالئو أو  السعمػمات،أن يكػن مرجر ىحه  مالحطاتو،مغ خالل لمسذغل 
 .رؤسائو

دخعة البحيث يكػن رد الفعل ب كبيخةأصبحت تجاعيات األعصال عمى األجيدة الكبيخة والسكمفة والستصػرة 
لمسذغل نفدو.  ،الدلطةوبالتالي  السبادرة،في كثيخ مغ األحيان: لحلظ غالًبا ما يكػن الحل ىػ تخك  ةسشاسبال

والبعس  اآللة،مغ أجل التحكع في  تقنيبعزيا  :أخخػ لكشو سيحتاج بعج ذلظ إلى الحرػل عمى معمػمات 
الحؼ العسال خئيذ ل إبالغومثال في حالة ما إذا استسخ العصل وتجاوز كفاءاتو  سيتعيغ عميو ،اقترادًيااآلخخ 

يػامر كاعتساًدا عمى معمػمات أخخػ الستخح تشفيح القخار سيتع عشجىا  .سيغسيشجالأو  التقشييغ أحجإلى  مجأسي
 . ... الصمبات،ججاول  لمجياز، السدسػح بو االرتياب

 السمخرة في الججول االتي: يحه الصخيقة في تجاول السعمػمات عجد مغ السدايا والعيػبل
 

 العيػب السدايا

إمكانية حذج مجسػعة واسعة جًجا مغ السعارف 
قميل وبالتالي  كػيغوالسيارات ، واستخجام مذغميغ بت

غيخ مكمف، والحرػل عمى نطخة عامة عالسية جًجا 
لمعسميات اإلنتاجية وبالتالي تعديد التغييخات السصبقة 

 بدخعة كبيخة

الثقل ، الرالبة ، قمة السدؤولية ، وحتى الجافع 
لحجب السعمػمات )السذغل الحؼ يخػ أن اآللة 

 ذلظيعمع أنو سيتعيغ عميو شخح  ال تتعصل ، ولكغ
 قج قج يتخدد قبل تػصيل السعمػمات التيفلخؤسائو ، 

 .الدمدمة اليخمية(بعس اشخاف تدعج 
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B.  الدمالء داخل نفذ يتع تصػيخ ىحه السعمػمات وتعسيسيا أواًل بيغ  متساثل،بذكل : المعلهمات األفقیة
بأكسميا وال تقترخ عمى تجسيع السعخفة  سشطسة"األفكية" التذسل متصمبات السعمػمات حيث  اليخمي. السدتػػ 

 .مغ العسال الستخررة التي تقترخ عمى مجسػعة معيشة
 
 لة ومعدالت استخدامهااآلتكسمة لسذكل : مثال 

كافيًا كػنيغ تكػيشا إذا كان السذغمػن مفي ىحه الحالة  ديصخة:اليدخغ ويخخج عغ بجأ  االلة نطامتخيل أن 
 وترحيح الخمل مغ خالل أخح زمام السبادرة لتغييخ السعجل -في إشار معيغ  -فيسكشيع  تذغيميا،إلتقان 

يتصمب ىحا أيًزا أن يكػنػا عمى دراية باآلثار الستختبة و  التعمع واالبتكار وقجراتيع عمى الجساعيةحذج خبختيع 
 دبائغ فيسا يتعمق مثال بسػاعيج استالم الصمبيات. عمى ال

 
 والسمخرة في الججول ادناه: عجد مغ السدايا والعيػب ليا االخخػ يحه الصخيقة في تجاول السعمػمات ل
 

 العيػب السدايا

، دائخة التفاعل  الفخادتسكيغ ا
قريخة ، السعمػمات أقل 

 حجبالاحتسالية لمتذػيو أو 

يسكغ أن تكػن التغييخات تجريجية فقط ألن الرػرة الكبيخة يرعب 
عمييا والسجسػعات "األفكية" ، التي تكػن مياراتيا غالًبا الحرػل 

محجودة أكثخ مغ ميارات قادتيا ، يجب أن تخزع لتعمع تجريجي 
 .الستيعاب ضخوف التجخل الججيجة

يسكغ استشتاج أن السعمػمات العسػدية مختبصة ارتباًشا وثيًقا بالسخكدية التشطيسية والسعمػمات األفكية  :مالحعة
عمى حداب االخخ أبعاد شبكات السعمػمات واحج مغ بسسارسات الالمخكدية. مغ الديل أن نفيع أن تفزيل 

 .ذات لياكل وعسميات مختمفة مشطسات وجػد يؤدؼ إلى
 
C.   القطبیةنهعان من الذركات A و   J  

، يدتشج إلى 1988في كتابو الحؼ يخجع تاريخو إلى عام  ،Masahiko Aokiاإلسيام األساسي لالقترادؼ 
خيارات شبكات السعمػمات  Aoki يخبط حيث خرائز الذخكات اليابانية لتشطيع نتائج تبشي السعمػمات األفكية

تصبيق  يافيجب عمي مافي مكان  أسمػب السخكديةانتيجت السشطسة إنو إذا  ، ويػضحالعسلبخيارات سػق 
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عمى أنيا   A الذييخ مغ خالل التحجث عغ الذخكةا التعارض ىحشاع أالالمخكدية في مكان آخخ. كسا 
 عمى أنيا يابانية في الحالة الثانية.  J ذخكةالأمخيكية في الحالة األولى  و 

 
 ساس التالي:االعمى  يكػن ىحا الخبط و ىحه ىي أوجو التآزر التي تخبط داخل الذخكات وخارجيا

 المخكدؼ  بذكل بيا تتع سػضفيغال: ىي مخجع دائع لمدػق الخارجي، وبالتالي حخكة مركزية المعلهمات
حالة مسبادرات الفخدية األسبكية، والتػضيفات يتع التفاوض عمييا ل، و مؤسدةإلى  مؤسدةلمغاية: مغ 
التي تسارس مخكدية قػية لمسعمػمات ليدت مشطسة  سؤسدةال ذلظ فإن. ومع عمى حجػبحالة كل 

المجػء إلى سػق و . واالتجاه الى مشطسة أخخػ يسكغ لمسػضفيغ دائًسا تخكيا حيث  ؛Totalitaire/شسػلية
محجدة بػضػح، وتتػافق فييا التي يتع تعييغ العسال  شاصببذكل أفزل حيث أن الس داعجيالعسالة 

 .بجقة ووضػحمحجدة  والتي تكػن ىي االخخػ مع التخررات 
 التي تسارس المخكدية قػية لمسعمػمات أن تتحكع بذكل  سؤسدات: يجب عمى الال مركزية المعلهمات

يسكغ أن تكػن السشاصب غامزة وتتدبب في  وفي ىحه الحالة أكبخ في مبادرات وحخكة مػضفييا
واالحتفاظ بالسػضفيغ عمى السجػ  عمى أساس الدمصة، ولكغ مغ الزخورؼ تذكيل فخق حخكية

يدتبعجون العسال األقل كفاءة، وأن تغييخات قج يسكششا أن نتخيل أن أفزل السػضفيغ  واالالصػيل: 
مغ دمصة السػضفيغ ب حخكتؤدؼ ىحه السخاشخ التشطيسية إلى ت وقج مفػضىلالسيام تربح مرجًرا 

 قل. بذكل أ دػق الخارجيةال الى االعتساد عمى مخجعية شارةاإلمع  ،سؤسداتال شخف
 

يجب التأكيج عمى أن ىشاك نسًػا وضيفًيا إلى حج ما: إن مخكدية السعمػمات تدتجيب لالمخكدية في  :مالحعة
 .بيشسا تتصمب السعمػمات الالمخكدية مخكدية تجاول السػضفيغ العسالة،تجاول 

 مكانة وظیفة المهارد البذرية في المخطط التنعیمي --1-34
ليا في صشع  سشػحةتشسية السػارد البذخية في الييكل التشطيسي لمسشطسة رمد يذيج عمى األىسية السمكانة 

سػارد بذخية محجدة بػضػح فغالًبا ما يتع وضع إدارة الال تسمظ كل السشطسات وضيفة و  ،القخار االستخاتيجي
لمسؤسدات الكبيخة  السػارد البذخيةالسػارد البذخية في السؤسدات الرغيخة تحت اشخاف السحاسبة، ومجيخؼ 

 .ليدػا دائًسا أعزاء في لجشة اإلدارة

)مجيخية رئيدية، مجيخية تشفيحية، مجيخية،  بذخيةالسػارد الوضيفة ومغ ناحية اخخػ ميسا كانت شبيعة ليكمة 
تمف قدع، مرمحة،.....( يتػجب وجػد شخز قائع عمى ادارتيا والديخ عمى الديخ الحدغ ليا في تشفيح مخ
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والحؼ  المهارد البذريةمدير ب يعخف  غمذلظ عمى غمب الحاالت تقع مدؤولية أ ، وفي إليياالسيام السػكمة 
تحت يختمف تخررو حدب حاجة السؤسدة التي يعسل فييا او حدب الدياسة االدارية التي تشتيجيا او 

 وأنذصة تعبخ عشيا مختمف حخف غصاء تقخيب سياسات إدارة السػارد البذخية مغ االحتياجات التذغيمية التي
السجيخيغ التشفيحييغ مغ وضائف أخخػ في السشطسة بحجة ان إدارة السػارد بيغ مغ  وتعييشفقج يتع السؤسدة، 

 البذخية ال تحسل مشصقيا الخاص وأنيا ال تتصمب ميارات محجدة.

 : معايير األداء -1-3-5
ام )جسع السي ججر اإلشارة ىشا الى وجػب الفرل بيغيتسثل األداء في كيفية قيام السػضف بسا يصمب مشو وت

ىي مجسػعة مغ ( Mission-ات )جسع ُمِيسةىي وضيفة محجدة يجب الكيام بيا بيشسا السيس( و Tâche-َمَيسة 
السدصخة ويحجد األداء الفخدؼ لسختمف السػضفيغ  اإلجخاءات التي يجب الكيام بيا مغ أجل تحقيق األىجاف

تتسثل إحجػ الرعػبات التي تػاجو و األداء الجساعي او ما يعخف باألداء التشطيسي وىػ أداء السشطسة ككل. 
 وضيفة السػارد البذخية في تأسيذ نفديا تحجيج معاييخ قياس أدائيا والسختبصة بكل مغ:

  :عتبار أيًزا السػارد السدتعسمة لتحقيق األىجاف السدصخة، حيثيجب أن يأخح األداء في االالنجاعة 
تتحقق الشجاعة عشجما يتع الحرػل عمى الشتائج بأقل تكمفة أو بذكل عام، عغ شخيق تػضيف أقل قجر 

 .مسكغ مغ السػارد والصاقة
 تحقيق الشتائج ىي السعيار األول لتقييع الػضيفة اإلدارية، ويسكغ تعخيفيا عمى أنيا واقع  :الفعالیة

 والستسثمة في: السحجدة ومغ السسكغ تحجيج بعس األىجاف الخاصة بػضيفة السػارد البذخية
 احتخام قانػن العسل والسعاييخ األخخػ أو االلتدامات التعاقجية؛  -
 التحكع في تكاليف السػضفيغ؛ -
  ارضاء السػضف؛ -
  وما إلى ذلظ( ؛ الحفاظ عمى السيارات أو تحديشيا )التجريب السدتسخ، والتشقل، -
  ... مشع الرخاعات االجتساعية -

 سؤسدةىحه األىجاف ليدت غايات في حج ذاتيا: يجب أن تكػن ذات صمة باألىجاف التي تدعى ال
 لتحكيقيا؛
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ىل تدعى إدارة السػارد البذخية لتحقيق أىجافيا الخاصة )بسا يتجاوز مجخد االمتثال لمػائح السصبقة المالءمة: 
في ىحه الفخضية الثانية، يكػن أداءىا ذا مغدػ فقط فيسا يتعمق  أم يشبغي اعتبارىا وضيفة دعع.عمى السشطسة( 

بسداىستيا في أداء الػضائف األخخػ ثع يتع تقييع مجػ مالءمة سياسات السػارد البذخية وفًقا لمتػجيات 
عمى تحديغ إنتاجية العسل  االستخاتيجية. لحلظ سيتع التخكيد عمى التحكع في تكاليف السػضفيغ، ولكغ أيًزا

مغ ناحية أخخػ،  .إذا كانت االستخاتيجية تيجف إلى بشاء ميدة تشافدية مغ حيث التكمفة بالسقارنة مع السشافدة
إذا كانت االستخاتيجية تيجف بذكل أكبخ إلى التسايد مغ حيث الجػدة أو االبتكار، فديتع التخكيد بذكل أكبخ 

 السػضفيغ وتصػيخ السديج مغ السيارات الدمػكية )أخح السبادرة، وحل السذكالت، ...( *عمى مذاركة

 الذكل أدناه مختمف ىحه العشاصخ مع اضيار العالقة بيشيا. يمخز
 

 

 

 

 

 

 

 

 اهتمامات إدارة المهارد البذرية -2
بيغ السشطػر االجسالي  Bernard Galambaudويسيد  يسكغ التعامل مع إدارة السػارد البذخية مغ زوايا مختمفة

 والسشطػر الفخدؼ حيث
  ،يخبط السشطػر االجسالي السذاكل التي تػاجييا السشطسة مع قيػدىا مغ حيث التػضيف والييكل

    GPEC) إلى أنطسة اإلدارة الستقجمة لمػضائف والسيارات ويؤدؼ عمى سبيل السثال
  يتخكد السشطػر الفخدؼ عمى الفخد، وال سيسا عمى أبعاده الشفدية واالجتساعية )التجريب، التشسية

  الذخرية(

 

 المالءمة

 النجاعة

 الفعالية

الرهانات 

 االستراتيجية

اهداف 

الموارد 

 البشرية

الوسائل 

 المتاحة
 النتائج
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 وانذاء القیمةة المهارد البذري -2-1
تسثل السػارد  حيث ومػرًدا لمسشطسةالحؼ يعتسج بذكل كبيخ عمى السػارد البذخية، عبًئا  يعتبخ نذاط العسل

( ولكشيا تذكل مػرًدا ألنيا أيًزا وقبل ... عالوات التحفيد، ،كػيغالبذخية تكمفة )كذػف السختبات، وميدانية الت
قيسة  عمى انذاءمدتػػ مؤىالت وميارات السػضفيغ  مغ خالل كل شيء تدسح لمسشطسة بالتكيف مع بيئتيا

 .لسشطسةفي أداء ا السداىسةوبالتالي 

 الخرائص العملیة للمهارد البذرية -2-1-1
مغ تػضيح خرائريا السيسا ما يتعمق بالسيارات  البجا السػارد البذخيةبغخض فيع واستيعاب آلية عسل 

  والكفاءات والستسثمة في كل مغ:

 التأهيل Qualification -: تكسل عسمية التأىيل وعسمية  حيث لػصف مالية نذاط الفخد في العسل
يتػافق مع تحميل العسل ووصف وخرائز ل خفق بالػضيفةيالتأىيل  .السيارات بعزيسا البعس

 الخاتب الحؼ قج يكػن في شكل شيادة تكػيغ جامعي او ميشي يتحجد ىحا السؤىل عمى اعتسادا. و السيام
 .في وصف الػضيفة الستعمقة بالسشرب السيام ووصف تتع دراسة بحيث

 الكفاءة Compétence - :  قجرات وإنسا الػضيفة  بحيث ال يتع تحميل يتخكد نيج الكفاءة عمى الفخد
  :مجاالت 3في و ذلظ الفخد لذغميا 

كل ما  يتعمق بالسعارف األساسية والتكػيغ االولي لمفخد و كل ما يسكشو  :  le savoir   - المعرفة  -
العامة والسيشية باإلضافة الى كل السكتدبات خارج  أؼ السعخفةمغ مسارسة ميشتو مغ مكتدبات، 

 ؛العسل

: وىي كل ما يسكغ  لمفخد الكيام بو بشفدو وما يسيده عغ غيخه   le savoir-faire  -العملیة  المعرفة -
ومياراتو   الدراية عشج مسارسة عسمو وكحا ما يسكغ الكيام بو مع االخخيغ ضسغ فخيق العسل  أؼ

 ؛السيشية

الدمػكية والعالئكية لمفخد ومياراتو في التعامل  وىي الرفات:  le savoir-être  - لهكیةالد المعرفة -
 ؛مع اآلخخيغ
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 يػضح الججول التالي عالقة التجاخل بيغ مختمف ىحه السجاالت
 القدرة 

 

اءة
لكف

ا
 

 المعرفة الدلهكیة المعرفة العملیة المعرفة 

تمخيز جانب معيغ مغ  تحجيج وتعخيف االشياء المعرفة
 شيء او عشرخ ما 

ابجاء شخيقة شخرية لتحميل عشرخ 
 ما

المعرفة 
 العملیة

تصبيق القػاعج الستعمقة بآمخ  ذكخ خصػات انجاز عسل ما
 ما

االخح بعيغ االعتبار اوضاع 
 االشخاص عشج تصبيق اجخاء ما

المعرفة 
 الدلهكیة

يتعمق تمخيز الخاؼ فيسا  ذكخ قػاعج الدمػك الجيج
 بعشرخ ما في اشار معيغ

اباء التفيع فيسا يتعمق بترخف االفخاد 
 في اشار معيغ

 

 : من عملیة التأهيل إلى عملیة الكفاءة -2-1-2
 ب:  دسحالٌسَػَضف والتي ت -ميارات الفخدو  العسلشرب تتكػن عسمية التأىيل مغ تحجيج السيام الخاصة بس

اكتداب ميارات ججيجة مغ خالل و قادر عمى التصػر، ليربح  تكيف السػضف بديػلة مع عالع العسل: -
 وبالتالي الحفاظ عمى وضيفتو أو االنجماج بديػلة أكبخ في سػق العسل؛  كػيغالت

زيادة كفاءة السػضف في العسل: لع يعج "مؤدًيا بديًصا"، يجب عميو اتخاذ السبادرات والسدؤوليات  -
 ؛والتعامل مع الطخوف غيخ الستػقعة

"تخاًثا غيخ  باعتبارىا سؤسدةلسػارد الحكيكية لما: تذكل ميارات السػضف سؤسدةثخوة لم إنذاء  -
 وضج السشافدة ابدخعة في مػاجية التغيخات في قصاع نذاشي باالبتكار والترخف ايدسح لي ،ممسػس"

 .مػضفييا تدتثسخ عمى السجػ الصػيل لديادة أدائيا كػيغمغ خالل تو 

 ظروف العمل على سير عمل المنعمة تأثير -2-2

 قيسة في نذاط عسمو إال إذا تع استيفاء ضخوف العسل الجيجة شذئيأن  لمفخدال يسكغ 
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 العمل: تعريف ظروف  -2-1-2
ىشاك ثالثة مكػنات لطخوف  بحيث تحجد ضخوف العسل اإلشار الحؼ يسارس فيو السػضف نذاشو السيشي

  :العسل

  السادية والبيئية: جسيع ضخوف العسل الستعمقة بالسيام التي يتعيغ أداؤىا وبيئة العسل التي تؤدػ فييا؛ 

 جسيع ضخوف العسل الستعمقة بتشطيع العسل؛ ةالتشطيسي : 

  الشفدية واالجتساعية: جسيع ضخوف العسل السختبصة بالعالقات االجتساعية في العسل والتي تػلج
  .الحالة الشفدية لمفخدالسذاعخ وتؤثخ عمى 

  :ظروف العمل وسلهك الجهات الفاعلة -2-2-2

 كل مغ السػضف والسػضف: ضخوف العسل ليا عػاقب عمى سمػك 

  ؛ ... الشقابات،حخكة  التغيب، العسل،كفاءة  التحفيد،يطيخ في : /العسال لمسػضفيغبالشدبة 

  اإلجخاءات اإلداريةمغ خالل صاحب العسل: ضخوف العسل الديئة تسثل تكمفة لمسػضف /بالشدبة ،
 دائسا لحلظ يجب عمى صاحب العسل الحخص ،وغيخىااستبجال السػضف الغائب، انخفاض اإلنتاج 

 .عمى ضسان ضخوف عسل جيجة

  المنعمات:ظروف العمل وأداء  -2-3-2

ق و ووجػد فخ  لمتػضيف،، فإن ضخوف العسل الجيجة ىي ضسانة لجحب أفزل السخشحيغ سؤسدةلم بالشدبة
 عمى الرعيجيغ: لحلظ فإن ضخوف العسل ليا تأثيخ عمى أداء السشطسات محفدة وفعالة

 :األداء؛تعسل عمى تعديد السشاخ االجتساعي وااللتدام بالعسل وبالتالي  الجاخمي  

 لجػ  الشتائج الدمبية لحاالت االنتحار في العسل فسثال تياوسسع تياليا تجاعيات عمى صػر  :خارجيال
 .التجارية تياعمى صػرة عالم مؤسدة معيشة تؤثخ

 Ulrich مرفهفة/  مهام إدارة المهارد البذرية -2-3
  :يسكغ أن تخكد عمى

  السدتقبل؛الحاضخ أو 
 األفخاد أو العسميات التشطيسية. 
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  Ulrichفي مرفػفة  تطيخ والتيويسكغ تقاشع ىحيغ البعجيغ مغ تحجيج أربع ميام متسيدة ولكشيا متكاممة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تغصي ميسة اإلدارة عسميات إدارة شؤون السػضفيغ )إدارة العصل واإلجازات، سجالت السػضفيغ، كذػف

االجػر، ...( وىي أنذصة ذات محتػػ تقشي وتشطيسي قػؼ والتي تتحدغ كفاءتيا، ال سيسا بفزل 
يًزا أنذصة تدتخجميا السشطسات اليػم استخجام أنطسة معمػمات وحدم بخامج إدارة السػارد البذخية، وىي أ

خارجية لمكيام بحلظ. مثل ما ىػ الحال فيسا يتعمق بإدارة كذػف االجػر التي تشتج  لالستعانة بسرادر
القميل مغ الكيسة السزافة وعميو يفزل تكميف مقجمي الخجمات لمكيام بيا بجاًل مغ تصػيخ ىحه السيارة 

 داخل السشطسة؛

 سػضفيغ إلى تحديغ مدتػػ الجيج وااللتدام بحيث يمتدم السػضف إذا شعخ بأنو ييجف تصػيخ مذاركة ال
التداًما إذا عمع أنو يحافع عمى مدتػػ قابميتو  أكثخ وسيكػن  يتفق مع قيع السشطسة وبالتالي مع أخالقياتيا

قج يكػن متحسدا لمتكػيغ الحؼ يكمل و  لمتػضيف، أؼ قجرتو عمى العثػر عمى وضيفة أو استعادتيا
يعتبخ مرجرا لتقجيع السقتخحات إذا كان يعمع أنو  . كسابالذيادات وبالتالي يدسح بشقل السيارات السكتدبة

عمى استعجاد لديادة مدتػػ مجيػده إذا شعخ أنو يكافأ  سدتػػ معيغ مغ االستساع كسا انوب يحزى
و مغ خالل نذاشو بذكل عادل، وقج يكػن أكثخ تحفيدا عشجما يتسكغ مغ إدراك كفاءاتو وتحقيق ذات

 السيشي؛

 
 
 
 
  

  

 

 

 

 الوستقبل
 الوستقبل

 تنفيذ االستزاتيجيت

 االفزاد العولياث

 الوستقبل

 الحاضز

دعن التغييز -هزافقت  

 اإلدارة بفعاليت

 تنويت التزام االجزاء
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  يكسغ دعع ومخافقة التغييخ في القجرة عمى الخخوج مغ نيج وضيفي يتكػن مغ مصالبة السػضفيغ بتشفيح
تغييخ مترػر ومرسع بجونيع وبالتالي فإن مدؤولية ليكمة السػارد البذخية ىي ترسيع مسارسات إدارية 

وإال فإن التغييخات  .السرمحة بسرمحتيعتذاركية، إلعصاء معشى لمتغييخات وإقشاع جسيع أصحاب 
 "؛مقاومة التغييرمحكػم عمييا بسػاجية "

  يتسثل تشفيح االستخاتيجية إلدارة السػارد البذخية في تحجيج األىجاف االستخاتيجية مغ حيث سياسة السػارد
تػزيع  فسثال في حالة ابتكار ميع في عسميات الترشيع يشبغي تػضيف وتكػيغ وربسا إعادة .البذخية

باإلضافة إلى وضيفة التكيف ىحه،  .السػضفيغ بحيث تكػن السيارات السصمػبة الججيجة متاحة بذكل فعال
يسكشيا اقتخاح اتجاىات  يسكغ لييكمة السػارد البذخية أيًزا السداعجة في تحجيج االستخاتيجية مغ جية او

 اعج عمى االبتكار.استخاتيجية ججيجة لإلدارة العميا مغ خالل تخيل مالمح مشطسة تد

 إدارة المهارد البذرية انذطة --24
تتجدج السيام السختمفة مغ خالل الػضائف السختمفة، والتي تتػافق مع العسميات الستأصمة في إدارة السػضفيغ 

  :انصالقا مغ دخػليع إلى خخوجيع مغ السشطسة والستسثمة في

 التػضيف؛  
 تدييخ األجػر؛  
 تدييخ السدتخجميغ؛  
  التشقل والسدار السيشي؛تدييخ  
 االترال الجاخمي؛  
 الحػار االجتساعي؛  
 .التكػيغ وتشسية الكفاءات 

 : انذطة إدارة المهارد البذرية ممارسة محددات1---24

   :عمى أساس ايتع تحجيجى التي تنعیماللجهانب وفًقا  كػن ي السيام السختمفةمسارسة 
A.  العالقات األجداء و ىسا: محجديغ وفق  تعسل :التنعیممحددات 
 :األفخاد و يسكغ الشطخ إلى األجداء كػحجات العسل أو السيام الزخورية لتحقيق العسل بأكسمو  األجزاء

يتػقفان عمى شبيعة العسل  وكحلظ تكػيشياعجد وحجات العسل و الحيغ تدشج إلييع ىحه السيام.  السختمفيغ
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وحجات العسل ىحه تختمف اختالفا كبيخا مغ  فإن ومغ ثع ،العسلالسعيػد إلييع تشفيح  ألفخاداوعمى 
  ؛مؤسدة إلى أخخػ 

 :إلى ذلظ، تطيخ العالقات بيغ وحجات العسل نتيجة األىسية الشدبية التي تعصى  باإلضافة العالقات
السعشييغ السدؤوليغ عغ ىحه الػحجات  ألفخادالكل وحجة، بيشسا تطيخ العالقات األكثخ أىسية عشج قيام 
أو  فخدالسجػ الحؼ يتستع بو كل  والجرجة أوبأعساليع وىحه العالقات تؤدؼ بجورىا إلى ضيػر الدمصة 

 الحؼ يفػض لو.
 

B. عناصر التنعیم  : 
  ؛ وأصشافيع السيشيةأنػاعيع  )العامميغ( باختالفالسػارد البذخية 
  (؛والتجييداتواآلالت  )السعجاتالسػارد السادية 
  ؛ تقجيع الخجمةالسػاد الجاخمة في اإلنتاج أو في 
  يترف بيا اإلداريػن؛  والخبخات والقجرات التييتستع بيا العاممػن  والخبخات التيالسيارات 
  الخوابط التي تدسح بشقل األوامخ مغ األعمى إلى األسفل؛ 
 كػيشيا؛ انتقال السعمػمات مغ األسفل إلى األعمى داخل السشطسة بعج ت 
  أو األنذصة.  ألداء األعسال والخصػات الالزمةالصخق  واإلجخاءات أوالتشطيع 

 عشاصخالتالي ىحه ال الذكليػضح 
  

   

 التنظيم 

الموارد 
البشرية و 

  المادية

المهارات و 
 الخبرات 

لروابط و ا
 العاللات 

لنظم و ا
االجراءات و 

  الطرق
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C. أهداف التنعیم: 
حجع السؤسدة وضخامة عجد العامميغ وتشػع أنذصتيا،  كبخبتدداد أىسية التشطيع بازدياد السذاكل وتعقجىا و  

كفاية  ووقت وبأقرىالبذخية لتحقيق أىجاف السؤسدة بأقل تكاليف وجيج  الجيػدلحلظ نجج أن التشطيع يبيغ 
 :ىجاف لجيشااأل بيغومغ مسكشة 
  يداعج التشطيع الجيج في تحجيج العالقات بيغ العامميغ في السشطسة حيث أن كل عزػ في السشطسة

 ؛ ومخؤوسيوبخؤسائو  وعالقاتو التشطيسيةيعخف مكانو 
  معخفة العامميغ باألنذصة التي سيقػمػن بأدائيا بذكل محجد؛ 
  ؛ وغايات مذتخكةأىجاف  وتػجيييا نحػيداعج في تػحيج جيػد العامميغ 
 ضسان عجم االزدواجية في العسل أثشاء الكيام باألنذصة الالزمة لتحقيق أىجاف محجدة؛ 
   لمكيام بسيام عسميع؛يداعج في إنجاز العسل وذلظ مغ خالل إعصاء الدمصة لألفخاد 
   يحقق االستغالل األمثل لمسػارد البذخية أو السادية الستاحة في السشطسة؛ 
  واالجتساعية بأقلالسشطسة بحيث تديخ العالقات الػضيفية  والعامميغ فيتحقيق االندجام بيغ األفخاد 

شازع عمى أن يحجث بدبب الت والحؼ يسكغبيغ أعزاء السشطسة  وسػء الفيعقجر مغ االحتكاك 
 ؛والسدؤوليةالدمصة 

  تحقيق الخقابة اإلدارية الفعالة؛ 
  بكفاءة وفعاليةبأعساليع  والسػضفيغ لمكيامتحجيج الرالحيات السخػلة لمخؤساء. 

  
 : رائص التنعیم الجيدخ-    2-4-2

   التالية:يتسيد التشطيع الجيج بالخرائز 
 :إن أحدغ تشطيع يتصمب أال يخزع السخؤوس ألكثخ مغ رئيذ واحج. فالسخؤوس يبجع  وحدة القیادة

رؤساء. فػحجة الكيادة تزسغ تشفيح السخؤوس ألوامخ  وليذ عجةأكثخ عشجما يكػن لو رئيذ واحج 
مثل  والتعميسات ألن وتشاقس األوامختزسغ أيزا عجم التزارب  ووحجة الكيادةرئيدو بذكل كفء. 

 ج يخمق الفػضى في السشطسة.   ىحا التزارب ق
 :التشطيع الجيج يتصمب وجػد تدمدل وضيفي يػضح العالقة بيغ الخؤساء  تدلدل القیادة

ال بج مغ تػضيح اتجاىات خصػط  وعمى ذلظيكػن رئيذ آلخخ.  والسخؤوس قج. والسخؤوسيغ
مغ أعمى السدتػيات  وتجفقيا كاممةالدمصة مغ األعمى إلى األسفل، بسا يدسح بانتداب األوامخ 

 اإلدارية إلى أدناىا في أسخع األوقات.  
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 :األساسية  والثانػية ويعصي األنذصةيعشي أن التشطيع يسيد بيغ األنذصة األساسية  أولهية النذاطات
اىتساما خاصا مغ حيث وضعيا في مدتػػ إدارؼ مشاسب ألىسيتيا. فاألىع ثع السيع ىػ مبجأ مغ 

مثال إذا كانت وضيفة اإلعالن في غاية األىسية في السؤسدة فيشبغي إبخاز مبادغ التشطيع الفعال. 
 التي تدتحقيا.  وإعصائيا األىسيةوضيفة اإلعالن في الييكل التشطيسي 

 إلى تقميز  والتبحيخ ويؤدؼ بالتأكيجإن التشطيع الجيج أداة فعالة لسشع اإلسخاف  :عدم اإلسراف
  التكاليف.

  الحيغ يخزعػن إلشخاف  عجد األشخاصيجػز أن يديج  ويعشي ال :النطاق المناسب لإلشراف
. ويخزع نصاق اإلشخاف إلى مجسػعة وإمكاناتوالقجر الحؼ يدسح بو جيجه ووقتو  واحج عغرئيذ 

السكاني  ومجػ القخبفي السؤسدة، درجة تفػيس الدمصة  شبيعة العسلمغ العػامل في مقجمتيا 
 . والخئيذبيغ السخؤوسيغ 

  ومفيػمة ومعمشة يجب أن تكػن السدؤوليات محجدة بػضػح تام  :تحديد المدؤولیاتالهضهح في
ومحاسبة السديء وحتى عمى مكافأة السجج  السؤسدة قادرة واإلرباك ولكي تكػن الفػضى  لتجشب

 ووضػح.بجقة  التشطيع عسموكل عزػ في  يفيع
  التشطيع الجيج يقبل التعجيل وفقا لسقتزيات التصػر مغ دون أن يحجث تغييخ  :والبداطةالمرونة

 يكػن التشطيع بديصا ال تعقيج فيو.  ويشبغي أنجحرؼ في معالسو األصيمة. 
 يحجث تعجيل أساسي في التشطيع إال إذا كان ذلظ ألسباب قػية تبخر ما  أاليجب  :استقرار التنعیم

 .  وإعادة التشطيععجيل الت ومال فييبحل مغ جيػد ووقت 
 الحفاظ عمى بقاء  ومدتسخة وميسة فيالتعامل بيغ العسال ىػ عسمية مشطسة  :التعامل بيغ العسال

العامميغ مسا يحقق  وتزافخ جيػدىػ الحؼ يػفخ مشاخا مذجعا لتفاعل  والتشطيع الجيجالسؤسدة. 
 األىجاف السخسػمة.  

 والتشطيع لكل إندان شاقة ال يدتصيع أن يتجاوزىا،  :مراعات الطاقة البذرية في تهزيع الهاجبات
. ليحا والقجرات البذخيةىػ تفاعل يتع بيغ الػاجبات  مكتػب بلمجخد رسع عمى ورق ووصف  ليذ

ثع تحسيل الػاحج مشيع بالػاجبات التي  –كل عمى حجة  –ال بج مغ دراسة قجرات أعزاء التشطيع
 يقجر عمييا وحجه.

  اتراالت واضحة وفعالة تكفل تجفق  األمثل شبكةالتشطيع  أن يتزسغب يج :لالترالشبكة فعالة
السعمػمات مغ أدنى مخاتب التشطيع إلى السدتػيات العميا فيو، وذلظ بدخعة فائقة ودون عػائق تقف 
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في سبيل اندياب السعمػمات. كسا يشبغي وجػد خصػط واضحة لمدمصة تبيغ وضع كل عزػ في 
 التشطيع بالشدبة لسغ يعمػه.
 تحديد المطلهب من العمالة/   وظیفة التخطیط حالة عن

 وبغخض فيع واستيعاب مكانة ودور إدارة السػارد البذخية نعخض ميام وانذصة وضيفة التخصيط مغ خالل   
 تحجيج السصمػب مغ العسالة

تعتسج إدارة السػارد البذخية عمى وضيفة التخصيط باعتباره مغ الػضائف السيسة التي تديج مغ فعالية ونجاح 
باإلضافة إلى تشفيح الخصة وتصبيقيا يحتاج  .وضائف إدارة السػارد البذخية األخخػ السشطسة والتي تختكد عمييا 

إلى تغييخ في سياسات األجػر أو تغييخ في إلى التشديق مع األقدام والػضائف األخخػ فقج يتصمب األمخ 
 .أو الييكل التشطيسي كػيغسياسات الت

 : ماهیة تخطیط االحتیاجات من المهارد البذرية .1
يعخف تخصيط السػارد البذخية بأنو التشبؤ باحتياجات السشطسة بالكع والشػع مغ العسالة خالل الفتخة التي يغصييا 

األمثل التخاذ القخارات الستعمقة بإجسالي الشذاشات السختبصة بالسػارد يداىع في االستخجام كسا التخصيط. 
 .البذخية الالزمة إلنجاز األىجاف

يعتسج تخصيط االحتياجات مغ السػارد البذخية عمى العجيج مغ الستغيخات التشطيسية والتكشػلػجية فالتػسع في 
التكشػلػجيا  كسا تؤثخنذاشات السشطسة وتعجد السشتجات أو الخجمات وتشػعيا تديج الحاجة إلى السػارد البذخية، 

السباشخة في ضل  نذصةفي األ يياذ تقل الحاجة إلأيزا تأثيخات متبايشة في الحاجة إلى السػارد البذخية، إ
غيخ السباشخة أؼ تمظ الػضائف السختبصة  نذصةفي األ يياالتكشػلػجيا الكثيفة في حيغ تدداد الحاجة إل

 رتفاع التكاليف التي تتحسميا السشطسة جخاء الفذل في التخصيط السشاسب باإلضافة البالتكشػلػجيا السدتخجمة 

 :تیاجات من المهارد البذريةأهمیة تخطیط االح .2
تكسغ أىسية تخصيط القػػ العاممة في تػفيخ بيانات دقيقة وواضحة بالسػقف الخاىغ لمسشطسة السعيشة مغ حيث  

عجد العامميغ لجييا والسؤىالت العمسية والسيارات الستاحة إضافة لسعمػمات تتعمق بالجشذ والدغ والحالة 
  .مػمات التي تذكل قاعجة بيانات شاممة لألفخاد العامميغ في السشطسةاألسخية والتعميسية وغيخىا مغ السع

  :تحليل المطلهب من العمالة .3



 3حاالت عملیة في إدارة المهارد البذرية /جامعة الجزائر اسیمحاضرات في مق     مهترفي أمال :الدكتهرة  

 

21 
 

أىجاف السشطسة وأثخىا عمى حجع العسالة السصمػبة فسثال إذا استيجفت السشطسة زيادة معخفة يبجأ التخصيط مغ 
 إنتاجيا فيحا يعشي ضخورة تحميل ضخوف الصمب والعخض

  أن نجاح تخصيط السػارد البذخية يختبط بأىجاف السشطسة التي تدعى لتحكيقو :السشطسةدقة أىجاف 
 والقجرة عمى ربط ىحه األىجاف بأنطسة السػارد البذخية وأعساليا مثل زيادة

 في الدػق  السشطسةحرة 
 يؤدؼ تعتبخ السعمػمات واإلحرائيات الخاصة بتمظ القػػ ودقتيا  تػفخ السعمػمات والبيانات الجقيقة

مغ  بالسخصصيغ إلى نتائج دقيقة عغ حجع القػػ البذخية التي تحتاجيا السشطسة سػاء إلى الػصػل
 الجاخل أو مغ الخارج ونفذ الذيء يقال عغ أىسية البيانات والسعمػمات

 .اإلنتاجية
 ليا ال يسكغ وضع خصة وتشفيحىا بشجاح دون دعع اإلدارة العميا  دعع اإلدارة العميا لعسمية التخصيط

 .السػارد البذخية إحجاث تغيخات جػىخية في وضائف وأعسال السشطسة خاصة عشجما تتصمب خصط
مع العمع أنو ال تػجج شخيقة متفق عمييا  التشبؤ، شخيقة في تحجيج تحليل المطلهب من العمالةتتسثل عسمية 

 ومعتسجة مغ شخف جسيع السشطسات. 

  :طرق التنبؤ بالعمالة المطلهبة -3
يػجج العجيج مغ الصخق لمتشبؤ بالعسالة السصمػبة مشيا ما يتع بػاسصة اإلدارة العميا وىي الصخق الشػعية ومشيا ما 

  .التشفيحيػن وىي الصخق الكسية ءالسجرايقػم بو 

  :األساليب النهعیة في تحديد االحتیاجات من المهارد البذرية 1-4- 
  .االعتساد عمى مجسػعة مغ األساليب تتع التشبؤات التي يزعيا الخبخاء مغ خالل

A.   فييا بتحميل الصمب في الساضي : ىي أبدط شخيقة يقػم بيا السدؤول واألخرائيين الخبراءتقدير
ارسة تصػر حجع العسالة عبخ عجة سشػات، ثع يقػم بالتعخف عمى شكل السذخوع ويدتخجم السجيخ وبج

حجسو الذخري في تحجيج حجع العسالة في السشطسة وفي األقدام السختمفة. وعشجما يقػم بيحا التشبؤ 
ج مديخ عجد مغ السجراء يتع أخح متػسط التشبؤات، ويتع بحلظ تػفيخ التقجيخات األكثخ دقة، ويعتس

العسميات  والسختريغ فيالسػارد البذخية في تحجيج احتياجاتو مغ السػارد البذخية عمى السحمييغ 
  .السختمفة
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B.  طريقة دلفي "DELPHI": مغ شخف  ىي تقشية تقجيخ معقجة وججت لتحديغ صحة التقجيخات
يحرل اتفاق تكخر حتى تقجيخ  -تفكيخ - صياغة مخاحل، وتعتسج ىحه الصخيقة عمى ثالث الخبخاء

 تغيخاتوجيات الشطخ وتعتبخ ىحه الصخيقة مفيجة عمى الخرػص عشجما تخيج السشطسة تحجيج تأثيخات 
  :ميسة لع يدبق ليا أن أدخمتيا

 اساتور ػارد البذخية مجعػما بجصياغة احتياجاتو مغ الس ػيصمب مغ كل خبيخ عمى حج 
  جسيع الخبخاءيتع تجسيع كل التقاريخ وتمخيز الشتائج وارساليا إلى 
  ججيجة مغ شخف الخبخاء ثع تعخض ىحه التقجيخات مخة أخخػ عمييع وتكخر العسمية  تقجيخاتيتع صياغة

  .جسع عميو السجيخيغيحتى يتع التػصل إلى أحدغ تقجيخ 
 

  :الكمیة في تحديد االحتیاجات من المهارد البذريةاألساليب 2-4-
تؤثخ عمى الصمب عمى السػارد البذخية و ىحه التشبؤات مختبصة بشذاط السشطسة  تشبؤيوتعتسج عمى مؤشخات 

  .، معجالت اإلنتاجاألرباحمثل: مدتػػ السبيعات، مدتػػ 
  :يتحجد عجد العسالة الزخورية لمػضيفة بالعالقة التالية

يتع تحجيج حجع العسالة عمى أساس ربصيا بأحج العشاصخ ذات العالقة الػشيجة بيا  :العسميات ندبة العسالة إلى
  .كاإلنتاج أو السبيعات

  عدد العمالة المتهقع = )حجم العمالة الدابق/ حجم اإلنتاج الدابق( حجم اإلنتاج المتهقع

A.   تيا إلى أرقام تعتسج ىحه الصخيقة عمى أن يتع تحجيج األىجاف وتخجس :العمل تكلفةطريقة تحليل
بحيث يتع بعج ذلظ تحجيج حجع العسل الحؼ  .خاصة بعجد الداعات الفعمية السصمػبة ألداء عسل معيغ

يدتصيع الفخد الػاحج الكيام بو خالل فتخة زمشية محجودة. ونرل إلى الدمغ الفعمي السصمػب بعج شخح عجد 
 …الداعات الزائعة أثشاء العسل مثل استخاحات 

 
 .دقيقة إلنجازه 30يدغخق الػاحج  فدتانيػميا عمسا أن ال فدتان 8000قخرت شخكة ما إنتاج  :مثال 

 .ساعات. ىشاك ساعة استخاحة واحجة يػميا 8عجد ساعات العسل اليػمي
 إلنتاج لتحجيج حجع القػػ العاممة الالزمة  :المطلهب

 مهظفا 571 تحتاج الى :الحل
 دقيقة X30  =240000 8000 :إلنتاجلالػقت السصمػب 
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 240000/ 60= 4000 :لإلنتاجساعات عسل الػقت الالزم 
 دصخلتحقيق اليجف الس سؤسدة إلييعتحتاج ال يغ الحيغسػضفعجد ال

571,43 = (1-8 )/4000 

B.  تخكد عسمية تحميل قػة العسل عمى العجد السػجػد مغ األيجؼ العاممة مقارنة  :طريقة تحليل قهة العمل
األيجؼ العاممة حدب تحميل عبء العسل. ويسكغ لشا أن نتػصل إلى تحميل قػة مع العجد السصمػب مغ 

ىػ "معجل تغيخ العسل في  .العسل مغ خالل وسيمة أساسية في التحميل أال وىي معجل دوران العسل
السشطسة خالل فتخة زمشية محجدة إما بالجخػل أو الخخوج بأشكالو السختمفة. وىػ يكيذ مجػ استقخار 

 .ورضاىع الػضيفيالسػضفيغ 

  :الججول التالي فيخالل شيخ ماؼ عساليا حخكة ل احرائيات” ALFA" ؤسدةمقجمت  2019في :مثال
 العجد الفتخة
 4000 ذيخ البجاية 
 4100 ذيخ النياية 

 تعييغ 100 السشترف  األول لمذيخ
 تخكػا العسل 40 السشترف  االخيخ لمذيخ

 ؟ما ىػ معجل دوران العسل العامميغ في السشطسة  :المطلهب
 

  % .3445 ػمعجل دوران العسل ى الحل :
  متهسط عدد العاملين

4050 =2 /4100+4000  
  عجد العامميغالسئػية لعجد السعيشيغ عمى متػسط  : الشدبةعينهامتهسط عدد األشخاص الذين 

2,47%  =100 % (4050/100) 
 عجد العامميغالسئػية لعجد تاركي العسل عمى متػسط  الشدبة :العملمتهسط عدد األشخاص الذين تركها 

0,98%  =100 % (4050/40) 
 عجد العامميغ العسل عمى متػسط وعجد تاركيالشدبة السئػية لعجد السعيشيغ  :العملمعدل دوران 

3,45% =0.0345 =%100 (4050/140) 
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 :الخاتمة
تحميل الػضائف  مثل:السشطسات ارتباشا وشيجا بالعجيج مغ االنذصة األخخػ  فيتختبط إدارة السػارد البذخية 

تحجيج واجبات  فيالػضائف يداعج  والتكػيغ، فتحميلوترشيفيا وتقػيسيا وأنذصة االستقصاب والتػضيف 
ومغ ثع ترشيفيا الى مجسػعات عامة  لذغميا،تحجيج السؤىالت الالزمة  فيالػضائف ومدئػلياتيا، وكحلظ 

يخرز بسػجبيا  لألجػرومجسػعات فئات وتحجيج الكيسة الشدبية لمػضائف وانذاء ساللع  ومجسػعات نػعية
وبجون ىحه االنذصة فسغ الرعب وضع  واالىسية،درجة الرعػبة  فيمدتػػ االجخ نفدو لمػضائف الستداوية 

 الخصط السشاسبة 
كحلظ فإن وضع البخامج السشاسبة  واقعية،والدميسة لمسػارد البذخية وتقجيخ تكاليف تمظ السػارد برػرة 

 كػيغلالستقصاب والتػضيف والت

 البذرية المهاردمذاريع ومهام مدير  حالة عن                                                         عمل مهجه

فإنو يعصي بعس  ذلظ،ومع  .ىحا السقتصف قريخ ويقجم فقط عخًضا جدئيًا لسذاريع قدع السػارد البذخية في شخكة تمفديػن 
 حجيثا اىع مذاريعيا الخئيدية السعيشةالبذخية  السػاردتقجم لشا مجيخة  .التػجييات الخئيدية

مع  مػضًفا، 250قشاة تمفديػنية. تزع ىحه القشاة  ف – DRH في مشرب مجيخ السػارد البذخية Mتعييغ الديجة  مارس تعفي 
ساعة عمى مجار أربعة أيام )العسل في األسبػع. والسذاريع الكبخػ القادمة ىي إعادة التفاوض بذأن االتفاقية  35اتفاقية مجتيا 

حػل ضخوف عسميع مغ أجل التػفيق بذكل أفزل بيغ الحياة السيشية  لالستقراء لمسػضفيغالجساعية وإشالق استبيان مػجو 
 السػضفيغ لكل الػضائف–التػصيف الػضيفي السشتطع وخخائط العسل  / السشربتساد ترسيع بصاقة والذخرية. كسا تخيج تعسيع اع

 كسا كان االمخ سابقا.  الججد السػضفيغليتعجػ  السؤسدةفي 
 بشاء،نقابة مغ اجل الػصػل الى حػار اجتساعي - لمسػضفيغالتسثيمية  الييئاتمع  االترالايزا فتح قشػات  السذاريعمغ بيغ 

 االتفاقيةباإلضافة الى اعادة التفاوض حػل ، GPEC والسشاصبالتقجيخؼ لمكفاءات  لمتدييخعمى وضع نطام  تفاق معياواال
البذخية  بالسػارد الستعمق السعمػماتالبذخية كإعادة تختيب نطام  السػاردكسا ان ىشاك مذاريع اخخػ تشتطخ مجيخة  .لمعسل الجساعية

في  التدييخ بخمجياتالبذخية في  السػاردوكحا دمج وضيفة  السعمػمات،في انطسة  السدتسخ خيوالتغيالحؼ يػاجو تحجؼ التصػر 
بيجف رصج  Pyramide des âges كسا ان ىشاك مذاريع أخخػ تشتطخىا أيًزا. كسذخوع دراسة ىخم وسمع االعسار  .السؤسدة

 وتجشيجىعشبان والعسل عمى ادماجيع  صحفييغالي تػضيف  جةالججي السجيخةتدعى  األخيخ، عمى التقاعج. وفي السقبمةالفئات العسخية 
الشيػض  السجيخةالبذخية التي تدعى  السػاردوفمدفة وضيفة  االستخاتيجي،ترػر شامل لمتغييخؼ  إشارفي عسمية التغييخ وذلظ ضسغ 

 بيا
  2011ديدسخ  ، شيخ525العجد  ،PERSONNEL مقتبدة مغ مقابمة مشذػرة في مجمة 

 بالسػارد البذخية السحكػرة الستعمقة السذاريع مختمفتحجيج  -  :المطلهبالعمل 
 ؟«ULRICH» في مرفػفة والسيام السذاريعتبػيب ىحه                   - 
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 :المراجع المعتمدة باللغة العربیة

 ،عسان ،والتػزيعدار اليازورؼ العمسية لمشذخ  ،ومفاهیمنعريات  -اإلدارة الحديثة  بذيخ، العالق -
2012  

 ،3ط ،والتػزيع لمشذخ وائل دار ،األعمال منعمات في التنعیمي الدمػك ،سمسان محسػد العسيان -
 2005 ،عسان

 2003 الجدائخ، ىػمة،درا  ،اإلدارةمبادئ  الجيغ،جسال  لعػيدات -

 :المراجع المعتمدة باللغة الفرندیة

- Autissier David, Bensebaa Faouzi, Boudier Fabienne, L’Atlas du management 

L’encyclopédie du management, Groupe Eyrolles, Ed d’Organisation, Paris, 2011 ;  

- Blancheton Bertrand, Sciences économiques,  Dunod, Paris, 2009 ; 

- Gazier Bernard, Les stratégies des ressources humaines, Editions La Découverte, Paris, 

3e éd, 2004 ;  

- Grasser Benoît, Florent Noel, Ressources humaines, Ed Vuibert, Paris, 2 éme édition, 

2004 ;  

- Leboyer Claude Lévy, La gestion des compétences : Une démarche essentielle pour la 

compétitivité des entreprises, Groupe Eyrolles, Ed d’Organisation, Paris, 2009, 2ème 

édition.  

 :المهاقع االلكترونیة
- https://www.focusrh.com 

- https://www.manager-go.com 
- https://www.agrh.fr 

https://www.focusrh.com/
https://www.manager-go.com/
https://www.agrh.fr/
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 انمحىر انثاوي: سياست انتىظيف داخم انمىظمت
 

 :مفيؽم التؽظیف -1
 مؽ السؾارد والشؾعية الكسية احتياجاتيا لدج السؤسدة بيا تقؾم التي األنذظة مجسؾعة إلى التؽظیف يذيخ

 يدتعسل عام مرظمح التؾعيف ومرظمح أخخى، جية مؽ العاممة القؾى  عمى والحفاظ جية، مؽ البذخية
 التؾعيف. مخاحل كافة ىعم لمجاللة عادة

 سیاسة التؽظیف:  1-1- 
يسكؽ تعخيف سياسة التؾعيف بأنيا العسمية اإلدارية التي تقتزي بالسؤسدة تحجيج احتياجاتيا مؽ القؾى 
البذخية القادرة والخاغبة والستاحة لمعسل والبحث عؽ ىحه العشاصخ، ثؼ اختيار أفزل العشاصخ الستقجمة 

ىؤالء لمعسل والسداىسة في تحقيق أىجاف السؤسدة وحثيؼ أو تخغيبيؼ في  دليكؾنؾا أعزاء بيا وإعجا
 العسل واالستسخار ؼيو لزسان تؾافخ عشاصخ الؾالء والتعاون وروح الجساعة.

 أىسیة التؽظیف: 1-1-1- 
 أفزل واختيار استقظاب إلى سعييا مؽ أي مشغسة وذلػ في رئيديا دورا التؾعيف عسمية تمعب

 ال وىحا السؾارد البذخية، إدارة ةاستخاتيجي إنجاح في تمعبو الحي الجور الفعال خالل ؽم بيا، الكفاءات
 البذخية لمسؾارد األمثل االستخجام لزسان واإلجخاءات العسميات مؽ الؿيام بسجسؾعة طخيق عؽ إال يتحقق
ضع و  خالل مؼ تعيخ التؽظیف فأىسیة .إنتاجية أكبخ تحقيق أجل مؽوالسيارات  الكفاءات ذوي 

 .السكان السشاسب في السشاسب الذخص

 أىجاف التؽظیف:2-1-1- 
 :يما يم التؾعيف عسمية مؽ السخجؾة األىجاف مؽ 

A. ييجف التؾعيف إلى تحقيق األىجاف التالية داخل السؤسدة3: عمى السدتؽى الجاخمي 
  شاصخ كثخ العألتمبية حاجيات السؤسدة مؽ اليج العاممة السظمؾبة مؽ خالل عسمية االستقظاب

                                                        ؛ؼيوتسيدا وتخغيبيؼ في العسل واالستسخار 
 القجرة عمى فخز وتؾعيف الستخشحيؽ القادريؽ عمى إتسام العسل السكمفيؽ بو بججارة؛ 
 الدساح لمسؤسدة بسباشخة نذاطيا في أحدؽ الغخوف؛  
 العاممة؛                                                                                                 جالي مؽتيا الحتياجا السؤسدة تقجيخ 
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 ؛                                                                           العامميؽ وكفاءة الحاتية القجرات لتشسية الفخص وضسان تأكيج 
 ؛األفخاد رغبات أو لحاجات األمثل اإلشباع درجة إلى الؾصؾل 
 القؾى  شؤون  قخارات األخص وعمى القخارات إصجار عسمية في العسال اشتخاك مبجأ تذجيع 

 ؛.العاممة
 السؤسدة؛ أىجاف لتحقيق الفخد مداىسة في األقرى الحج إلى الؾصؾل 
 ؛الؿيادة وججارة وقجرة كفاءة وتأكيج ضسان 
 العامل؛  لمفخد القتراديا األمان مؽ عال مدتؾى  تؾفيخ 
 ؛قجراتوو طاقاتو  باستخجام لو يدسح والحي لو السشاسب السكان في الستخشح وضع 
 أحدشيؼ. اختيار لمسؤسدة يتدشى لكي الستخشحيؽ عجد مؽ أكبخ جمب 

 
B. ييجف التؾعيف إلى تحقيق األىجاف التالية خارج السؤسدة3: عمى السدتؽى الخارجي 

 ؛ وتذجيعيؼ لتحؿيقياف الذخرية لمعامميؽ ربط أىجاف السؤسدة باألىجا 
 امتراص اليج العاممة مؽ السجتسع مسا يداىؼ في خفض ندبة البظالة؛ 
  جمب أكبخ عجد مسكؽ مؽ الستخشحيؽ لكي يتدشى لمسؤسدة اختيار أحدشيؼ وبالتالي وضع كل

ستلالل متخشح في مشرب عسل تتؾفخ ؼيو الذخوط وفي السكان السشاسب لو بظخيقة تدسح ليا باال
 وخبخاتيؼ.األمثل لظاقاتيؼ وقجراتيؼ ومؤىالتيؼ 

 
 : مدار التؽظیف /مخاحل 2-

مخحمة تتكؾن مؽ عجة عسميات، يسكؽ تمخيص ىجه السخاحل في وكل يسخ مدار التؾعيف بخسدة مخاحل 
 ي3الذكل التال

 

 
 
 
 
 

   السخحمة األولى

 تحجيج االحتياج مؽ العسالة التؽظیف  استخاتیجیة
 السشربتحميل 
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    السخحمة الثانیة

                                                                           
 تحزيخ التؽظیف  

 الجاخمي  التؽظیف
 الخارجي التؽظیف

 التؽظیف عسمیة في العؽامل السؤثخة

  السخحمة الثالثة

                                                                           
 البحث عؼ الستخشحيؼ 

 استقطاب السؽارد البذخية
 مرادر االستقظاب اختیار 
 أساليب االستقطابتحجيج 

  السخحمة الخابعة

                                                                           
 اختیار الستخشحيؼ    

 األوليالفخز 
 االختیار اختبارات
 السخجعیة السرادر مخاجعة

  السخحمة الخامدة

                                                                           
 االستكبال و اإلدماج    

 القخار
 االستكبال

 الفتخة التجخيبیة
 اإلدماج 
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 ؽظیفاستخاتیجیة الت 1-2-
 تحجيج االحتیاج مؼ العسالة 1-1-2- 

كسا وكيفا مؽ السؾارد البذخية دؾيقا كمسا تسكشت إدارة السؾارد البذخية مؽ  كمسا كان تحجيج االحتياجات
 .الديظخة عمى نذاطاتيا األخخى 

يدتخجم الحي  بتحميل السشرب de poste Fiche -بطاقة السشرببإعجاد  ويختبط تحجيج االحتياج
، أي السيارات والسيام سشغسةؾعيفة في الاللؾصف جسيع جؾانب  Profil de poste -لسشربتعخيف ا

تؾضيح الستظمبات األساسية، لباإلضافة  .والسدؤوليات السظمؾبة، والتعؾيض الستؾقع والشتائج الستؾقعة
 .....مثل الخبخة السظمؾبة، والتعميؼ، وإتقان الملات، ومعخفة البخمجيات، 

 لسشرباتحميل 2-1-2-
السيام التي يتعيؽ إنجازىا عشج تخظيط السذاريع وتشغيؼ العسل، لتحجيج تتزسؽ ىحه الخظؾة تحجيج 

فيحه القخارات ذات أىسية كبيخة ججًا، وذات تأثيخ بالغ عمى  التؾقعات والشتائج السخجؾة أثشاء تقييؼ األداء،
 مى وعائف االختيار والتعييؽ. كسا أن ليا تأثيخًا ع والتشفيح،وعمى طخيقة األداء  العسل،سيخ 

 تسخ عسمية تحميل السشرب بخظؾتيؽ كسا يؾضحو الذكل التالي3

 

 

 

 

 

 

 

 

A. فخصة لمسذخف ليحجد  تعخيف السشربتعج كتابة  3بالسشرب ختبطةتحجيج السيام واألنذطة الس
في ىحه  ُيقتخح، .لحلػ فيؾ السدؤول األول عؽ ىحه العسمية .بؾضؾح تؾقعاتو مؽ السؾعف

A. ذحذيذ اىَهاً واألنشطح

 اىَشذثطح تاىَنصة

B. تطاقحوذحشيش مراتح 

 اىَنصة

a. ًذحذيذ اىَها b. ذحييو اىَعيىٍاخ

 واىثياناخ اىَجَعح

c. اىَصادقح عيً قائَح

 اىَهاً
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يجتسع السذخف مع عجد قميل مؽ السؾعفيؽ الحيؽ ىؼ عمى دراية بؾاجبات الؾعيفة  خحمة أنالس
 األشخاص األفزل لمتحجث عسا يتؼ الؿيام بو أو ما يجب الؿيام بو مًعا ىؼ ألنيؼ،

a. بطخح األسئمة التالیة ال يكؽن اال السيام تحجيج: 

 السؽظف خئیذ السباشخال
 مي الؾعائف ما ىي السيام التي يتعيؽ عمى شاغ

 الؿيام بيا يؾميا؟ 
  ما السيام التي يقؾمؾن بيا شيخًيا، فرميا وسشؾيا؟ 
  ما ىي الشدبة السئؾية لمؾقت السخرص لكل ميسة؟ 
  ما ىي السيام التي يجب عمييؼ الؿيام بيا وال يقؾمؾن

 بيا؟ 
 ماذا يجب ان أفؾض ليؼ؟ 

  ما ىي السيام التي أقؾم بيا بذكل
 يؾمي؟ 

  أقؾم بيا مؽ حيؽ ما السيام التي
 آلخخ؟ 

  ما ىي السيام التي يجب أن أقؾم بيا
 ولكؽ ال أقؾم بيا؟ 

 ما الحي يجب تفؾيزو لي؟ 
 

b. األسئمة وجسع بيانات أخخى مؽ خالل اإلجابة عمى ىحه : تحميل السعمؽمات والبیانات السجسعة
وكحا مسيداتيا و  مشربمؽ سؾق العسل تتؼ عسمية التحميل لسعخفة السيام الخاصة بكل 

 خرائريا 
بلخض الحرؾل عمى مدتؾيات الخرائص والسؾاصفات ىحه مؽ بيؽ ومؼ اىػ ما يتػ التخكيد عمیو 
  ما يمي3 عالية مؽ األداء في تمػ الؾعائف

تتظمب كل وعيفة مؽ الؾعائف مدتؾى معيشا مؽ التأىيل العمسي يكؾن محجد في السدتؽى التعمیسي:  -
البذخية بتحجيج السدتؾى العمسي السظمؾب قبل اإلعالن عؽ  إدارة السؾارد م. وتقؾ السشرببظاقة 

 التؾعيف.
العسل أو عجد الدشؾات في آخخ  الفخد نفذالدشؾات التي مارس فييا  وتقاس بعجد الخبخة الدابقة: -

 بيا وتعتبخ مؤشخا إلمكانية نجاح الفخد في عسمو مدتؿبال.  التحقوعيفة 
بعض الؾعائف كالظؾل أو قؾة الحراع  تظمبياسانية جد تسثل صفات الرفات البجنیة )الجدسیة(: -

 طبيعة الؾعائفصفات أخخي تحجدىا  واألناقة أو أيبعض الرفات التي تتعمق بالجسال  واليجيؽ أو
 . وعخوف العسل

 الرفات الذخرية إلى نسط شخرية الفخد. وتذيخ الذخریة:الرفات  -
E 
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c. سرادقة عمى محجدات ة لعسمية التحميل بالكتكسم جخاءاال اىح أتيي: السرادقة عمى قائسة السيام
 .السيام لكل مشرب داخل الؾعيفة

B.  وري كتابة البظاقة برياغة واضحة وديشاميكية لتدايخ مؽ الزخ : السشرب بطاقةوتحخيخ كتابة
انو ال يؾجج شكل  تججر اإلشارة الىالتليخات التي تحجث في بيئة السشغسة، ومؽ ناحية أخخى 

بعض وتحتؾي  انسا تقجم برؾر مختمفة حدب كل مؽ السشغسة والسشربو نيائي ووحيج لمبظاقة 
تختيب األنذظة والسيام  ايزا الذائعومؽ  الشدبة السئؾية لمؾقت السخرص لكل نذاط البظاقات

ىسا3 وصف  ؽجدئييعمى بظاقة السشرب تحتؾي  . وعمى العسؾمحدب األىسية إلبخاز أىسيا
 السشرب3السشرب وتعخيف 

  :تسج نجاح او فذل عسمية التؾعيف بسجى جؾدة وصف السشرب، الحي يعوصف السشرب
والستزسؽ ألربعة مجسؾعات3 تخص   Grille d’analyse de posteيختكد عمى سمؼ لمتحميل

األولى تعخيف السشرب وتدسيتو، بيشسا تحجد الثانية السيسات والسدئؾليات، وترف الثالثة 
  ،ف العسلإمكانيات وعخو األنذظة بيشسا تحجد الخابعة 

 السؤىالت والخبخاتالكفاءات،  ؼيو تحجد السشرب: تعخيف 
 

  رب كسا يميويسكؽ تقجيؼ نسؾذج لبظاقة السش

 وصف السشرب

 .3 تحجيج الؾعيفة السعشيةالسدسى الؽظیفي

 .)إن وججت( السيشةأو  الؽظیفةبطاقة 

مؾقعو اليخمي )رئيذ القدؼ الحي يختبط بو السشرب و  السؽقع في السشعسة والسدؤولیات اإلدارية:
  .( في الييكل )الخئيذ اليخمي والسشاصب التي يكؾن مدؤواًل عشيا(... القدؼ،

 .ترف اللخض مؽ الؾعيفة وسبب وجؾدىا السيسات الخئیدیة:

"ماذا؟"  3ما الحي يقؾم بو شاغل الؾعيفة بذكل ممسؾس وتفريمي لتشفيح السيام  األنذطة والسيام: 
  "أيؽ؟" إذا كانت السعمؾمات ذات أىسية(وكيف ؟" )ربسا "متى؟" و 

) تتسثل ذاغل الؾعيفة درجة السشاورة السدسؾح بيا ل مجى االستقاللية وكحا تسثل :لرالحیاتالؽسائل وا
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  (التجارية الذخوطفي  مثال لبائع صالحيات  ا

 جييؽومع أصحاب السرمحة الخار  -الخوابط مع اإلدارات األخخى  العالقات الجاخمیة والخارجیة:

3 الخرائص السختبظة بالؾعيفة )البيئة، وقت العسل السقّيج ، التشقل ...( واألماكؽ العسل ومكان ظخوف
 )الؾكالة ، الستجخ ، السرشع ...( 

 تعخيف السشرب

 الزخورية مؽ حيث السعخفة والجراية والسيارات الدمؾكية  قائسة السيارات الفشیة والدمؽكیة واإلدارية

 السطمؽبةالخبخة السيشیة 

 .التكؽيؼ والذيادات

اولي يعتسج الباحث عؽ الستخشحيؽ عمى بظاقة السشرب بذكل كبيخ ويعتبخىا أداة الختيار  مالحعة:
 وترؽية الستخشحيؽ مؽ خالل التحجيج الجيج لخرائص ومتظمبات السشرب. 

 حالة عؼ كیفیة اعجاد بطاقة وصف الؽظائف
اقتخح عمييا تججيج بظاقة  ولحلػ بخامجیةرئیذ مشتجات  تخيج احجى السؤسدات الرليخة تحميل مشرب

 2020-05-10وقج اقتخحت الشسؾذج التالي في  2012-12-11التي تؼ انذاءىا في  السشرب
Description du poste 

 Intitulé du poste  Chef de produit logiciel TPE 

 Fiche de fonction  

correspondante 
 Chef de produit 

 Positionnement dans 

l'organisation 

 Sous la responsabilité du responsable marketing logiciels / 

supervise un assistant produit 

 Principales missions 

 Développer et lancer de nouveaux produits et services pour les 

TPE 

 Assurer la rentabilité des gammes existantes XC et XB 

 Concevoir et coordonner les plans d'action marketing 

 Gérer l'information produit dans les systèmes d'information 

 Soutenir la force de vente en tant qu'expert technique 
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 Activités et les tâches 

 Réaliser des études de marché directes ou via des sociétés 

externes - avant toute nouvelle commercialisation 

 Mener une veille permanente concurrentielle et 

technologique en utilisant le logiciel "maison" 

 Réaliser des prévisions de vente en analysant les ventes 

passées et faisant des projections sur l'année à venir 

 Superviser la création informatique des nouvelles références 

  Moyens et prérogatives 

 Budget de commercialisation 

 Prérogative en termes de fixation de prix : marge mini de 

15% 

 Relations internes et 

externes 

 En lien en interne avec les services : 

 commercial 

 R&D 

 logistique 

En externe : 

 associations professionnelles 

 entreprises de conseils 

  Conditions et lieu de   

travail  

 Posté au siège social 

 Déplacements ponctuels chez des clients 

Profil du poste 

 Compétences requises 

    Compétences techniques marketing : 

 Concevoir un plan marketing 

 Piloter des actions 

 Analyser les ventes 

     Compétences techniques informatiques :  

 Connaître les langages de programmations C++ et Python  

    Compétences comportementales : 

 développer d'excellentes relations avec les autres services 

 Être réactif 

   Compétences transversales : 

 Maîtriser l'anglais 

 savoir animer une réunion 

 Expérience  Première expérience de 2 ans au moins sur un poste similaire 

 Formations / diplômes  Double cursus Ingénieur / École de commerce 
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 :العؽامل السؤثخة في التشبؤ بالعسالة 3-1-2-
ويقؾم السجيخون التشفيحيؾن  القادمة،ىشاك عؾامل كثيخة تؤثخ في عجد العامميؽ السظمؾبيؽ خالل فتخة الخظة 

 :وىيباالطالع بسدؤولية التشبؤ بعجد العامميؽ السظمؾبيؽ، ونعخض ؼيسا يمي لتمػ العؾامل، 

A. ة العسل إلى وجؾد عجد كبيخ مؽ الؾعائف التي يسكؽ عجم كفاء تعؾد:تحجيج الؽظائف السطمؽبة
االستلشاء عشيا أو ضسيا أو دمجيا في أخخى وتتؼ ىحه الخظؾة في اللالب في وقت إعجاد السيدانية 

خالل اجتساعات األقدام باإلدارات، والسشاقذات والسجاوالت  وفي اللالبالتقجيخية لمعام السقبل، 
 .الخاصة ببشؾد تكمفة العسالة

مى السجيخيؽ التشفيحييؽ أن يزعؾا نرب أعيشيؼ مجى الؾفخ في الجيج والتكاليف التي يسكؽ تحؿيقيا وع
 يدألؾا أنفديؼ3 مؽ جخاء ذلػ وأن

  ىل يسكؽ دمج بعض الؾعائف معًا؟ 
  ىل يسكؽ تؾزيع اختراصات وعيفة معيشة عمى أكثخ مؽ وعيفة أخخى؟ 
 خئيدي لألقدام؟ ما ىي عالقة الؾعائف باألداء الفّعال لمعسل ال 
 ىل يسكؽ اخترار العسل، وىل يسكؽ االستلشاء عؽ بعض اإلجخاءات والشساذج؟ 
 :ـيكل الؾعائف في أحج األقدام كاآلتي نكا :مثــــال

 رئيذ مجسؾعة إنتاج )أ(
 مذخف عسال. 
 ميكانيكييؽ. 
 كيخبائييؽ. 
 فشي صيانة. 
 فشي أمؽ وسالمة. 

ب( ويتبعيا نفذ الؾعائف التي تتبع رئيذ مجسؾعة إنتاج كسا أن ىشاك رئيدًا لسجسؾعة إنتاج أخخى )
)أ(. وفي مشاقذات السيدانية التقجيخية لمعام القادم ثار ججل ودراسة أدت في الشياية إلى االقتشاع بعجم 

وكان مذخف العسال في السجسؾعة )أ( مؽ أشج السعارضيؽ لحلػ،  مذخف عسال وعيفة3االحتياج إلى 
 .ا تؼ التمؾيح لو بإمكانية نقمو إلى السجسؾعة )ب( كخئيذ لياولقج أمكؽ إقشاعو حيشس
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B.  السجيخيؽ التشفيحييؽ أن يدألؾا  ىعم :سمیسةالتأكج مؼ أن تحجيج السقخرات الؽظیفیة تػ بطخيقة
أنفديؼ ىل العجد الستاح مؽ العامميؽ أقل أو أكثخ مؽ السفخوض أن يكؾن عميو ألداء كل وعيفة بفعالية؟ 

. ويسكؽ لمسجيخيؽ االستعانة ببعض األساليب والجراسات في ىحا ىعة لكل وعيفة عمى حجوتتؼ ىحه السخاج
 :السجال، ومؽ أمثمتيا ما يمي

 دراسات العسل واألساليب. 
 السقارنة مع اقدام أو مرانع أو أدوات أخخى متذابية. 
 دراسة مجى التظؾر في إنتاجية العامميؽ وأثخىا عمى عجدىؼ السظمؾب. 
 ءة اآلالت واألساليب الفشية عمى عجد العامميؽ السظمؾبدراسة مجى كفا. 

وصف الؾعائف، ودراسة العسل التي أجخاىا أحج خبخاء اإلدارة /طمب رئيذ أحج االقدام مخاجعة :مثـــــال
لمسؤسدة في العام الساضي، وبالسخاجعة تبيؽ أن ىشاك تؾصية بأن يكؾن ىشاك اثشان مؽ العامميؽ ألداء 

مؽ السيشجسيؽ في ىحه الؾعيفة،  3إنتاج، وبفحص قؾائيؼ العسالة وجج أن ىشاك  وعيفة ميشجس أول
وعميو كانت تؾصية رئيذ القدؼ بزخورة الترخف في السيشجس الثالث، وطمب مؽ إدارة األفخاد أن تبحث 

 .لو عؽ وعيفة أخخى مذابية تكؾن خالية لكي يشقل إلييا

C.  عجم امتالك العامميؽ لمسيارات والقجرات يؤدي  :ياأدائالتأكج مؼ أن مؼ يذغل الؽظائف قادر عمى
الالزمة ألداء وعائفيؼ إلى انخفاض اإلنتاجية، األمخ الحي يمدم تعؾيزو مؽ خالل تعييؽ مديج مؽ 
العامميؽ في نفذ الؾعيفة، ويؤدي األمخ إلى تكجس أعجاد مؽ العامميؽ ال لدوم ليؼ ألداء عسل 

 :شفيحييؽ أن يجرسؾا ىحا السؾضؾع، وأن يدتعيشؾا بالؾسائل التاليةمعيؽ. ويحتاج األمخ مؽ السجيخيؽ الت

 )االستعانة بتقييؼ أداء العامميؽ )تقاريخ األداء. 
 )مقارنة خمؽيات السؾعفيؽ الفعمية بستظمبات شاغل الؾعيفة )كسا في وصف الؾعيفة. 
 االستعانة بظخق وأساليب وبخامج التجريب، وأيزًا الشقل لترحيح أي اختالالت. 

مجيخ إحجى اإلدارات يعاني مؽ انخفاض في إنتاجية العامميؽ لجيو، فاقتخح عميو مجيخ  كان : مثـــــــــال
الذؤون اإلدارية واألفخاد مقارنة السؤىالت والخبخات الؾاجب تؾافخىا في شاغل الؾعيفة )كسا ىؾ مؾجؾد 

سجالت  )كسا ىؾ مؾجؾد في( بالسؤىالت والخبخات الفعمية لذاغل ىحه الؾعائف السشرببظاقة في 
السؤسدة(، ولجىذتو وجج أن أخرائي اإلعالن خخيج كمية اآلداب بيشسا عجد سشؾات الخبخة أكثخ مؽ 
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ثانؾي وعجد سشؾات خبخة كثيخة. وبالسقارنة مع وصف الؾعائف  ى الالزم، وأن أخرائي البيع لجيو مدتؾ 
 .وجج اختالالت كبيخة يجب ترحيحيا

D. يجب عمى السجيخيؽ التشفيحييؽ أن يجرسؾا خظة  : ستؽقع في حجػ اإلنتاجتحجيج تأثيخ التغييخ ال
العسل أو خظة اإلنتاج أو مذخوعات التشفيح السجرجة في خظة العام الججيج أو السيدانية لسعخفة مجى 

 .التظؾر الؾاجب في ـيكل العسالة مؽ حيث نؾعيتيؼ وأعجادىؼ

% 30ة قج وضعت خظتيا لمعام القادم متزسشة زيادة مقجارىا إذا كانت إحجى األقدام اإلنتاجي: مـثـــــــال
في اإلنتاج والعسل عؽ العام الحالي، فإن ذلػ يتزسؽ زيادة في عبء العسل البذخي )بالظبع قج ال 

%(. وعمى السجيخيؽ تحجيج األعسال والؾعائف الججيجة أو القجيسة وعجد العامميؽ 30ترل الشدبة إلى 
 .زيادة في العسل اإلضافي بشفذ قؾة العسل الستاحةفييا. وقج يتظمب األمخ 

E. تتؾافخ بجائل لجى السجيخيؽ التشفيحييؽ في : تحجيج تأثيخ التغييخ الستؽقع في تكشؽلؽجیا اإلنتاج
استخجام مجى اآللية والتكشؾلؾجيا فيشاك مدتؾى تكشؾلؾجي عال يسكشو أن يحل محل العامميؽ، وعمى 

 .مى العائج والتكمفة وسياسة الجولةأن تأخح قخارىا بشاًء ع السؤسدة

السؤسدات إدخال  لسجاراة التظؾر الحادث في الحدابات اآللية ونغؼ السعمؾمات، رأت إحجى ال: مثـــــــال
 :نغام مالي ومحاسبي آلي، وبسخاجعة أثخ ذلػ عمى سياسات السؾارد البذخية وجج اآلتي

  اسبيؽمح 5االستلشاء عؽ كل السحاسبيؽ السبتجئيؽ وعجدىؼ. 
  االكتفاء بسحاسب مالي واحج ومحاسب تكاليف واحج 
 سؤسدةاسشاد وعائف السخاجعة والتحميل السالي لمسخاقب السالي لم  
 مكثف لمسخاقب السالي وما يتبعو مؽ محاسب مالي ومحاسب تكاليف عمى تذليل  تكؾيؽ

 .الحاسب اآللي، واالستفادة بالشغؼ السالية والسحاسبية لو
F.  شغسات فتخات لتلييخ التشغيؼ فييا، كان يتؼ دمج أقدام، أو ترؽية أقدام بكامميا، أو يأتي عمى الس

ججيجة، واالستلشاء  وإنذاء وعائفقدؼ ججيج مؽ قدؼ قجيؼ  إذابة عسل قدؼ في قدؼ آخخ، وأو إنذاء
عؽ وعائف أخخى. ويسكؽ لمسجيخيؽ التشفيحييؽ التشبؤ بإمكانية حجوث تلييخ تشغيسي حدب الغخوف 

الؿيام باستثسارات كبيخة وميسة بعج سشتيؽ مؽ اآلن مثاًل، أو عجم إحجاث أي إعادة  تاحة مثلالس
وجؾد مذاكل في كثيخ مؽ األقدام وعجم انتغام العسل بيا وتزارب االختراصات،  فتخة،تشغيؼ مشح 

 .وغيخىا
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G.  وخظط  تيجيةاستخاتدعى السشغسات الشاجحة إلى ترسيؼ خظط  :تحجيج تأثيخ االستثسارات الججيجة
 .طؾيمة األجل لسدتقبميا، وتذخح اتجاىات السذخوع في السدتقبل، ونؾع السشتجات، وجؾدتيا

        :تحزيخ التؽظیف -2-2
 يسكؽ التي السختمفة الجؾيقة لمسرادر والجراسة السعخفة مؽ بج ال ،وشاغمو السشرب مؾاصفات تحجيج بعج

 مؽ فعالية أكثخ قج تكؾن  التؾعيف مرادر بعض أن ثالسظمؾبة، حي العاممة القؾى  عمى مشيا الحرؾل
 :الؾعائف مؽ معيشة شلل نؾعيات في غيخىا

    :الجاخمي التؽظیف -2-2-1
 العامميؽ بيؽ مؽ لذلل الؾعائف الذاغخة الالزميؽ األفخاد عمى الحرؾل الجاخمي، بالتؾعيف يقرج

 ومدتمدمات تتؾافق إذا كانت ما عؽ السؤسدة لمتعخف مخدون  إلى الشغخ يتعيؽ حتى بالسؤسدة،
 في خاصة إليو السؤسدة تمجأ مرجر وأىؼ أول الجاخمي قخار التؾعيف ويعتبخ الذاغخ، السشرب

 اللالب في التؾعيف الجاخمي ويكؾن  السؤسدة، خارج تتؾفخ ال قج لخبخات تحتاج التي حالة الؾعائف
 . ...التحؾيل أو الشقل التخؾية، طخيق عؽ

 خمي عمى بعض العشاصخ نحكخ مشيا3ويتؾقف التؾعيف الجا

 وجؾد نغام لإلعالم حؾل السشاصب الذاغخة في السؤسدة )التعميق، محكخات مرمحيو...(؛ 
  وجؾد مخظط السدار السيشي لمسؾعفيؽ والحي يدسح بسعخفة األشخاص الحيؽ يتؾفخون عمى

 الذخوط السظمؾبة لذلل الؾعائف؛   
 اإلجخاءات  الذخوط ويتبعؾن نفذسؤسدة لشفذ يجب أن يدتجيب السخشحؾن السؾعفؾن في ال

 التي يخزع ليا السخشحؾن الخارجييؽ.

 :مشيا وعيؾب مدايا عام بذكل الجاخمي لمتؾعيف

 عيؽبو مسيداتو
 الخارجي؛ بالتؾعيف مقارنة تكمفتو انخفاض -
العامميؽ  وكفاءة خبخات مؽ االستفادة -

 العسل؛ وعخوف بظبيعة ومعخفتيؼ
 األفخاد وتذجيع عامميؽلم السعشؾية الخوح رفع -

 الحداسية إلى التخؾية عمى لمحرؾل سعيا الرخاع يؤدي  -
 معشؾيات عمى الدمبي تأثيخه جانب إلى بيؽ األفخاد، والتؾتخ
 تخقيتيؼ؛ تتؼ لؼ الحيؽ

 وعجم األفكار وعقؼ جسؾد إلى الجاخمي التؾعيف يؤدي قج  -
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 .الظسؾح ذوي  األكفاء
 

 واالبتكار؛ التججيج
 ال معيؽ حج إلى يرمؾا أن إلى يخقؾن  يؽالشاجح األفخاد -

 صحيحة األداء بظخيقة عمى بعجه يقجرون 

 الخارجي: التؽظیف -2-2-2
 مؽ الستخشحيؽ عجد كان السرادر إذا أحج إلى تمجا أن لمسؤسدة بالشدبة الزخوري  مؽ يكؾن  قج

 وذلػ ىسيةاأل غاية وفي حيؾي  أمخ لمتؾعيف خارجية مرادر إلى والمجؾء ندبيا، محجودا الجاخل
 التالية3 لألسباب

 السخدون  وضعية عمى والحكؼ التؾعيف نؾعية تحديؽ بيجف الجاخمييؽ الستخشحيؽ مقارنة 
 العسل؛ سؾق  في مؾجؾد ما ىؾ مع الجاخمي

 ججد؛  عشاصخ بجخؾل الجاخمية اإلمكانيات إثخاء  
 السؤسدة. داخل في الذاغخة الؾعائف لذلل السظمؾبة السؾاصفات وجؾد عجم 

 
 :مشيا وعيؾب مدايا عام بذكل الخارجي لمتؾعيف 

 

 عيؽبو يداتومس
 نغخ بؾجيات الخارج مؽ السؾعف الفخد يأتي -

  السؤسدة؛ تفيج ججيجة ورؤى وأفكار 
 والسيارات؛ السؾاىب يزؼ الحي الؾعاء كبخ -
 مؽ اإلدارييؽ أو الفشييؽ األفخاد تؾعيف  يكؾن  -

 في أقل تكمفة اللالب في العالية السيارات ذوي 
 جاىديؽ يكؾنؾن  ألنيؼ الخارج، مؽ التعييؽ حالة

ىحه  في الجاخمي التؾعيف عكذ مباشخة لمعسل
 ومكمفة مكثفة تكؾيؽ بخامج يدتؾجب الحي الحالة،

 .الخارجي بسقارنتيا بالتؾعيف

 يتظمب الخارج مؽ السعيؽ الفخد أن السحتسل مؽ -
 مع العسل والتكيف عمى لمتعخف أطؾل وقتا

 تكاليف في يتدبب مسا السؤسدة، عخوف
 ومذاكل؛

 خاصة السؤسدة، داخل خادلألف نفدية مذاكل نسؾ -
 ىحا مؤىميؽ لذلل بأنيؼ يذعخون  الحيؽ مشيؼ

 ذلػ؛ شابو وما السشرب
 نتيجة التشغيؼ ألعزاء السعشؾية الخوح انخفاض -

 الدياسة. بيحه اقتشاعيؼ لعجم
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  :التؽظیف عسمیة في العؽامل السؤثخة -2-2-3 
 ىي3 وأخخي خارجيةف بعؾامل داخمية يتأثخ التؾعي

  :الجاخمیة العؽامل -2-2-3-1 
 :التالية الشقاط مؽ مجسؾعة في التؾعيف عسمية في السؤثخة الجاخمية العؾامل تتسثل 

A. بإدارة السترمة تمػ ىي لمسشغسة واضحة سياسات تخسؼ التي الجؾانب أىؼ مؽ :سیاسة السشعسة 
 مكانة ورفع إعظاء فإن لحلػ العميا اإلدارة مؽ دعسا يتظمب ةالسشغس في سياسة أي فشجاح ،األفخاد
 واختيار البحث خالل مؽ التؾعيف لدياسة أكبخ أىسية أن يعظي شأنو مؽ السؤسدة ـيكمة في الفخد

 .العسال أحدؽ
B.  بإنذاء الكبيخة السشغسات السشغسة، حيث تقؾم حجؼ باختالف تختمف التؾعيف عسمية :السشعسة حجػ 

 فييا تسخ العسال مؽ ىائال عجدا تدتؾعب التي الكبيخة والسؤسدات .السؾارد إلدارة يةتشغيس وحجات
 مشاصب كانت كمسا أكبخ تعقيجا تكؾن  بحيث بتعقيج اإلجخاءات تتدؼ كسا مخاحل بعجة التؾعيف عسمية
 أىسية. أكثخ العسل

C. أنؾاع تحجيج خالل مؽ وذلػ التؾعيف عسمية عمى تؤثخ التخظيط عسمية :العاممة القؽة تخطیط 
 تمػ مؽ وعيفة كل تحتاجيا التي السؾارد البذخية عجد وتحجيج السشغسة،داخل  السظمؾبة الؾعائف
 .الؾعائف

D. بيشيا ومؽ السؤسدة عؽ تمػ األفخاد يترؾرىا التي الحىشية الرؾرة بيا ونعشي :سسعة السشعسة: 
 وكحلػ الدوار، أو الستخبريؽ أو الستخشحيؽ مؽ بيا أو غيخىؼ العامميؽ سؾاء األفخاد معاممة طخيقة
 ؾيسيا ونذخ صؾرتيا وتحديؽ والسحمية االجتساعية األنذظة في ومذاركتيا خجماتيا وجؾدة طبيعة

 .ؼيو تعسل الحيالسجتسع أفخاد  بيؽ
 
  :الخارجیة العؽامل -2-2-3-2 

 مؽ3 في كلتتسثل 
A.  في السيسا والتعقيجات ؾباتالرع مؽ التكشؾلؾجيا مجسؾعة في التقجم يذكل :التكشؽلؽجي التقجم 

ىحا  االعتبار بعيؽ تأخح أن السشغسة عمى ليحا التكشؾلؾجيا، ىحه في مؤىل لمتحكؼ فخد عمى الحرؾل
 إنتاج طخق  وإتباع اآلالت واستخجام إدخال التكشؾلؾجيا ألن التؾعيف بعسمية ؾياميا عشج التظؾر
 عمى العامل، بجورىا تؤثخ األخيخة حهى .الؾعائف وأىسية نؾعية عمى بظبيعة الحال تؤثخ متظؾرة
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 تقشية وميارات كفاءات ذات مؤىمة عاممة يج إلى الحاجة أمذ في تكؾن  الحالة ىحه في فالسؤسدة
 .الحجيثة التظؾرات ىحه مؾاكبة تدتظيع عالية حتى

B.  يتظمب وىحا وإنتاجيا السؤسدة نذاطات تؾسيع في االقترادي يداىؼ التظؾراالقترادي:  الؽضع 
 الرعب مؽ يجعل الحي األمخ ،السختمفة والتخرراتذات السؤىالت  العاممة القؾى  مؽ كبيخا عجدا

 التظؾر أن نجج بحيث العاممة، اليج عشج استقظاب الكبيخة السشافدة لع في عمييا، الحرؾل
 البذخية. والكفاءات السيارات الستقظاب والتدابق الذجيجة السشافدة السؤسدات عمى فخض االقترادي

C.  االعتبار، بعيؽ السؤسدات تأخحىا الجولة ترجرىا التي القؾانيؽ نجج بحيث :القانؽنیة لتذخيعاتا 
 اليج تؾعيف يتؼ مؽ خاللياوإجخاءات سياسات  السؤسدات تدظخ التذخيعات القانؾنية خالل فسؽ

 .الجشديةو الجشذ،  بالدؽ، تتعمق وىي العاممة
 
  انبحث عه انمترشحيه -2-3 

جات السؤسدة مؽ القؾى العاممة، مؽ حيث العجد والشؾعية بشاءا عمى أىجافيا بعج تحجيج احتيا
 االستقظابيفي تدييخ السؾارد البذخية، تبجأ مخحمة تجبيخ ىحه االحتياجات عؽ طخيق الشذاط  واستخاتيجيتيا

 الحي تقؾم بو السؤسدة.

 استقطاب السؽارد البذخية: -2-3-1 
A. السؤسدة لتخغيب أكبخ عجد مسكؽ مؽ السؾارد البذخية  ىؾ الشذاط الحي تقؾم بو :االستقطاب

الستؾافخة في سؾق العسل الجاخمي والخارجي بالتقجم لمعسل فييا ليتؼ اختيار األفزل مؽ بيؽ 
ىؤالء الستقجميؽ وفقا لمسؾاصفات السحجدة لمعسل واألشخاص واألعجاد السشاسبة وفي الؾقت 

 السشاسب والسكان السشاسب؛

B. يقرج باالستقظاب اإللكتخوني اجتحاب وإغخاء القؾى العاممة لمتقجم لذلل تخوني: االستقطاب اإللك
وعائف عؽ طخيق شبكة االنتخنيت، حيث يتؼ مقابمة الباحثيؽ عؽ العسل مع أصحاب األعسال 

أي الجيات السدتقظبة سؾاء مؽ خالل ىحه الجيات بحاتيا مؽ خالل مؾقعيا عمى الذبكة، أو /
 .ىحا السجالمؽ مؤسدات متخررة في 

C. :يحقق االستقظاب االلكتخوني بعض السدايا مشيا3  مدايا االستقطاب اإللكتخوني 
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  الدخعة الفائقة في مقابمة الباحثيؽ عؽ عسل مع الجيات الظالبة، وىحا يؾفخ الكثيخ مؽ الؾقت
                                                                                               كبيخة؛الحي يعتبخ في عالؼ األعسال ذا ؾيسة 

  تخؽيض تكاليف االستقظاب مقارنة بالظخق التقميجية، حيث ال حاجة إلى نذخ إعالنات أو الؿيام
 بديارات ميجانية لمسؤسدات التعميسية؛

  ال تخيج تعييؽ أفخاد مؽ داخل السؤسدة في مشرب معيؽ بحكؼ عجم تالؤميؼ والسؾاصفات
بة أو أن السؤسدة تتخؾف مؽ أن اإلعالن سؾف يشحر الذاغل الحالي لمؾعيفة والحي ال السظمؾ 

 ا في تلييخه؛تييجري بشي
 
     أىسیة عسمیة االستقطاب: -2-3-2 

  فاستقظاب العشاصخ والتعييؽتخجع أىسية ىحه العسمية لكؾنيا تؾفخ األساس لعسمتي االختيار ،
عمى إنتاجية السشغسة وفعاليتيا شاصب الذاغخة لو تأثيخ كبيخ السشاسبة وباألعجاد الكاؼية لذلل الس

ىحه العسمية عمى كل العسميات األخخى سؾاء الستعمقة بالسؾارد  ةتشعكذ فعالي ومدتؾى أدائيا، كسا
 أو بالؾعائف األخخى لمسشغسة؛ البذخية

 ؛تؾفيخ مجسؾعة كاؼية مؽ الستقجميؽ السالئسيـؽ لذلل الؾعائف وبأقل تكمفة مسكشة                                                                       
 االختيار مؽ خالل جحب أفخاد مشاسبيؽ، يتؼ االختيار الشيائي مؽ  اإلسيام في زيادة فعالية عسمية

                                                                                                                                                   تقميل عجد الستقجميؽ مؽ غيخ السؤىميؽ؛ بيشيؼ مسا يؤدي إلى
 اإلسيام في زيادة استقخار السؾارد البذخية في السشغسة عؽ طخيق جحب مخشحيؽ جيجيؽ 

                           واالحتفاظ بالعامميؽ السخغؾبيؽ؛
 عؽ طخيق  قات األنذظة الخاصة بالسؾارد البذخية التي تمحق عسمية االختيار،تقميل جيؾد ونف

مؽ الستقجميؽ لذلل  التخكيد عمى جحب مجسؾعة مالئسة ومتسيدة وذات كفاءة وتأىيل مشاسبيؽ
                                                                     الؾعائف الذاغخة؛

 ساعية والقانؾنية واألخالؾية إلدارة السؾارد البذخية عؽ طخيق االلتدام بعسمية تحقيق الؾسائل االجت
 الستقجميؽ السخشحيؽ لذلل الؾعائف. وتأميؽ حقؾق البحث الرحيحة 
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 : مرادر االستقطاب -2-3-3
تربح شجيجة التعقيج وخاصة بالشدبة لمسؤسدات التي تتؾافخ لجييا مرادر عجيجة ومتشؾعة الختيار 

د، مسا يقتزي دراسة تمػ السرادر وتحجيج فاعمية كل مشيا بالشدبة لمسؤسدة وىجفيا العام في األفخا
 تكؾيؽ قؾة عسل قادرة عمى األداء الجيج وراغبة ؼيو.

A. :يقرج بالسرادر الجاخمية شلل الؾعائف واألعسال مؽ  مرادر االستقطاب الجاخمیة
أنو إذا ُشلخت وعيفة معيشة فإنو يجب قبل األفخاد العامميؽ في السؤسدة حاليا، وىحا يعشي 

اإلعالن عشيا داخل السؤسدة حتى يسكؽ لسؽ تتؾافخ ؼيو شخوط شلميا مؽ العامميؽ أن 
يتقجم ليا. ويسكؽ المجؾء إلى السرادر الجاخمية في حالة الؾعائف التي تحتاج إلى خبخات 

ومعمؾمات عؽ  ال تتؾافخ خارج السؤسدة، وكمسا حخصت السؤسدة عمى االحتفاظ ببيانات
 مؾعفييا كمسا ساعجىا ذلػ عمى انتقاء األشخاص السظمؾبيؽ لسلء الؾعائف الذاغخة بيا.

 تعخف التخؾية عمى أنيا تحخك العامميؽ إلى مشاصب أعمى وأفزل أو مشاصب ذات  :التخقیة
 مدؤوليات أكثخ ومخاكد اجتساعية أكبخ تحتاج لسيارات وخبخات مؽ الؾعيفة الدابقة، 

 قج يتؼ تظبيق سياسة التؾعيف مؽ داخل السؤسدة عؽ طخيق الشقل الجاخمي : جاخميالشقل ال
تؾازن في عجد العامميؽ  تحقيق لمسؾعف مؽ وعيفة إلى وعيفة أخخى أو مؽ فخع إلى آخخ واليجف

وتكؾن عسمية الشقل مرجرا لمعسالة عشجما  في األقدام والسرالح السختمفة أو لزخورة السرمحة،
سؤسدة في إدارة السؾارد البذخية قائسة عمى تشؾيع خبخات العامميؽ فييا، وأيزا تكؾن سياسات ال

 عشجما ال تتؾفخ تمػ الخبخات في سؾق العسل الخارجي.
 قجرات التعتسج اإلدارة عمى ىحا السرجر عشجما يكؾن لجييا ترؾر كامل عؽ : مخدون السيارات

إلييا عشج الحاجة الختيار  ويتؼ الخجؾععمؾمات الس وتختيب كلالستؾفخة لجا العامميؽ بيا،  والسيارات
 الذاغخة لتؾعيفيؼ بيا إما بالتخؾية أو الشقل.   ومؾاصفات الؾعيفةمؽ تتؾفخ فييؼ شخوط 

 :عشجما تكؾن لجى السؤسدة الخغبة في شلل إحجى  عؼ طخيق الدمالء والسعارف واألصجقاء
بيا في نفذ السيشة أو الؾعيفة أن الؾعائف ذات التخررات الشادرة، فقج يتظمب مؽ العامميؽ 

 يترمؾا بأصجقائيؼ الحيؽ تتؾافخ فييؼ شخوط شلل تمػ الؾعيفة أو السيشة وإغخائيؼ بااللتحاق بالعسل.
 

  :مشيا وعيؾب مدايا عام لمسرادر الجاخمية بذكل
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B. :تمػ السرادر التي تسج السشغسة باحتياجاتيا مؽ السؾارد البذخية  مرادر االستقطاب الخارجیة
غسة مؽ اكتفاء ذاتي لذلل الؾعائف الذاغخة بأفخاد يعسمؾن بيا، سؾق العسل، فسيسا كان لسش/

 في3 السرادر ھحه وتتسثل
 تدتظيع السشغسة أن تحرل عمى مؾاردىا البذخية مؽ خالل األفخاد الحيؽ  :التقجم السباشخ لمسؤسدة

يتقجمؾن ليا مباشخة أو عؽ طخيق البخيج بعخض طمب وعائف، حيث تقؾم باالحتفاظ بيحه الظمبات 
ثؼ تقؾم إدارة السؾارد البذخية بترشيف تمػ الظمبات  عشيؼ،والتي تتزسؽ بيانات ومعمؾمات كاؼية 

 طبقا لمتخررات الؾعيؽية عمى أن تقؾم باالترال بأصحابيا عشج الحاجة إلييؼ. 
 :تقجم مداعجات كبيخة ؼيسا يتعمق باستقظاب األفخاد الججد وىي تظبق في  وكالة ومكاتب التؽظیف

العسالة العادية أو  العسل مؽستقجمة عمى مدتؾى كبيخ، حيث يتؼ تدجيل أسساء طالبي الجول ال
الساىخة ويسكؽ لسختمف السؤسدات الخجؾع ليحه السكاتب ففييا مكاتب لظالبي العسل مؽ جية 

 مؽ وكاالت ومكاتب التؾعيف ىسا3   ويؾجج نؾعانولعارضي العسل مؽ جية أخخى. 

 عيؽبو مسيداتو
لمسؤسدة فكخة جيجة عؽ مؾاطؽ القؾة والزعف في أفخادىا، وإذا كان مخدون  -

اراتيا فإنو يسكؽ استخجامو كشقظة بجاية يتؼ استقظاب األفخاد مؽ خالليا، مي
وباإلضافة إلى ذلػ فإن تقييؼ األفخاد يكؾن متاحا ويسكؽ إجخاء السقابالت مع 

 الخؤساء الحالييؽ والدابقيؽ لمفخد 
األفخاد يعخفؾن أيزا الكثيخ عؽ مؤسدتيؼ وكيؽية تذليميا لحلػ فإن احتسال تبشي  -

  .لتؾقعات غيخ صحيحة أو شعؾرىؼ بعجم الخضا يكؾن في أدنى حج األفخاد
عشج محاولة شلميا  بعيؽ االعتبارعشجما يعمؼ األفخاد أن السؤسدة تشغخ إلييؼ  -

لمؾعائف العميا، فإن ىحا سيكؾن لو تأثيخ كبيخ عمى تحفيدىؼ لتحديؽ مدتؾى 
 ج السشغسة.أدائيؼ، والعكذ صحيح إذا كانت األولؾية تعظي لألفخاد مؽ خار 

يديج مؽ نذخ ثقافة السؤسدة لجى األفخاد ويجعميؼ يختبظؾن بيا أكثخ ويدعؾن إلى  -
 تحقيق أىجافيا.

تختبط بحجؼ استثسار السؤسدة في مؾاردىا البذخية واالستخجام واالستفادة الكاممة  -
 مؽ قجرات األفخاد العامميؽ بيا.

االستقظاب مؽ 
الجاخل يؤدي 
إلى جسؾد 
وعقؼ األفكار 

جم التججيج وع
واالبتكار 

وجعل 
السؤسدة ملمقة 
عمى نفديا، 
مسا يعظل 

ديشاميكية 
 التشغيؼ.                                                                
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مكاتب حكؾمية ويكؾن ىجفيا الخئيدي إيجاد فخصة عسل لكل  وىي: عامةوكاالت أو مكاتب  -
عاطل، وعادة ما ال يمجأ األشخاص ذو الكفاءات العالية أو الشادرة بالتدجيل في ىحه 

 ..السكاتب، لحلػ فإن دورىا يشحرخ عادة في تؾفيخ العسالة غيخ السيارة
اختيارىا أيزا، 3 وىي مكاتب يجيخىا متخررؾن لجحب واستقظاب العسالة و خاصة مكاتب -

حيث تقؾم بتمقي طمبات راغبي العسل وترشيفيا إلى تخررات ميشية والخجؾع إلييا عشج طمب 
 إحجى السشغسات لتخرص معيؽ أو أكثخ مؽ ىحه التخررات.  

السكاتب والؾكاالت ال تفيؼ في بعض األحيان الؾعيفة السخاد شلميا فيسا كامال وبالتالي  ىحهمالحعة: 
يتؾافقؾن مع متظمبات العسل. ومؽ ثؼ فإن دور ىحه الؾكاالت والسكاتب يبقى في اقتخاح  تختار أفخاد ال

 األفخاد السظمؾبيؽ، أما عسمية اختيارىؼ وقبؾليؼ فيي مؽ صالحيات إدارة السؾارد البذخية.

 فقج تمجأ السؤسدات إلى اختيار أوائل الخخجيؽ وتسشحيؼ فخصة العسل بيا، كسا : السجارس والجامعات
التخخج لتعخيفيؼ بالسؤسدة ومسيدات العسل بيا.  عمى وشػيا قج تمجأ إلى مقابمة الظمبة الحيؽ ىؼ أن

وفي البمجان الستقجمة تعتبخ الجامعات والسعاىج الستخررة والسجارس أىؼ مرجر مؽ مرادر 
 إلجخاء الجامعة إلى ليا مشجوبا إرسال السؤسدة إلى تمجأ قج حيث ،العاممةالحرؾل عمى اليج 

 بعض تترل قج كسا ألساليب االختيار، إلخزاعيؼ مشيؼ عيشات واختيار الظالب مع مقابالت
 تخخجيؼ قبل وإعجاد محكخاتيؼ عظميؼ أثشاء تجريبيؼ بلخض الشيائية الدشؾات طالب ببعض السؤسدات

    .السؾضؾعة الذخوط استؾفؾا إن التخخج بعج لجييا بالعسل التحاقيؼ تزسؽ لكي
  تتحكؼ ىحه الشقابات في السعخوض مؽ العسالة في ميشة ما وىحا باالتفاق بيؽ لیة: الشقابات العسا

 الشقابة وأصحاب األعسال عمى أن يتؼ التؾعيف مؽ بيؽ أعزاء الشقابة فقط3 
                                   فخض بخامج التأىيل عمى أعزائيا.                                                                                   -
 بيؽ أعزاء الشقابة فقط. السؾعفيؽ مؽعمى أن يتؼ تعييؽ  ومدؤولي السشغسةاالتفاق بيؽ الشقابة  -
 تقؾم بعض السشغسات السيشية بتأىيل أعزائيا لمعسل في مجاالت معيشة وبلخض السيشیة:  السشعسات

 دات وتخاخيص لمعسل في مجال محجد.ىحا التأىيل تقؾم بتجريبيؼ واختيارىؼ ومشحيؼ شيا
 :قج تمجأ السشغسة إلى تؾعيف السؾعفيؽ الدابقيؽ عمى أساس أنيؼ مؾعفؾن مؽ  السؽظفؽن الدابقؽن

، وىشاك سياسة أخخى قخيبة الذبو ليحه الدياسة وىي بالعؾدة لمعسلالجاخل خاصة الخاغبيؽ مشيؼ 
                                                                                                                             لسشغسةسياسة تؾعيف أبشاء العامميؽ با
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 :األعسال إلى تعييؽ األفخاد الحيؽ يؾصي  بعض أصحابيسيل  األخح بآراء الخبخاء وأساتحة الجامعة
ييؼ، كسا يسيل البعض إلى األخح خخون يعسمؾن لجييؼ أو كانؾا يعسمؾن لجاآلبيؼ أصحاب األعسال 

 بآراء أساتحة الجامعات باعتبارىؼ أشخاصا مؾثؾقا. 
 

  :مشيا وعيؾب مدايا عام لمسرادر الجاخمية بذكل
 عيؽبو مسيداتو

زيادة الذعؾر بالؾالء واالنتساء لمسشغسة مؽ 
 قبل العامميؽ بيا وأيزا زيادة الذعؾر

بالخضا بيشيؼ، الفخد الحي يعسل بالسشغسة 
يكؾن عمى عمؼ بالدياسة والظخق الستبعة 
في العسل، ولحلػ فإن الحي يعيؽ مؽ 
الجاخل يسكؽ أن يقؾم بأعباء الؾعيفة 
بكفاءة أكبخ خالل فتخة وجيدة عؽ الذخص 

 الحي يعيؽ مؽ الخارج

يغيخ انخفاض في الخوح السعشؾية لألفخاد نتيجة عجم -
                                                                                                                                           ارتياحيؼ واقتشاعيؼ بيحه الدياسة؛             

عيؾر نؾع مؽ السقاومة لمفخد الججيج وىحا أمخ طبيعي -
يتبمؾر في عجم التعاون معو أو وضع كافة الرعؾبات 

 وعيفتو.    أمامو بلخض إفذالو في
بذخية ذات  اختيار عشاصخالحج مؽ قجرة اإلدارة عمى -

قج تكؾن تشغيسات  أو شغسةالسكفاءة عالية مؽ خارج 
غيخ رسسية تقؾم عمى أساس القخابة والعالقات 

 الذخرية.
                                                                                                                                           

 أساليب االستقطاب  -2-3-4
مدتؾى وسيمة االستقظاب السشاسبة عمى  ويتؾقف اختيارالبذخية  وجحب السؾاردتتعجد أساليب استقظاب 

  :االستقظابأساليب  بيا، واىؼتعسل  وحجؼ السشغسة والسشظقة التي الؾعيفة

A. ة السشاسبة لإلعالن عمى نؾع الؾعيفة السظمؾب شلميا و يشبلي يتؾقف اختيار الؾسيم: اإلعالن
 عمى مجيخي السؾارد البذخية قبل أن يعمؽ عؽ الؾعيفة أن يقؾم بسا يمي 3 

  ونؾعيادراسة متظمبات وشخوط شلل الؾعيفة مؽ حيث السؤىل العمسي وعجد سشؾات الخبخة  -
 تحجيج السشظقة التي يخغب في اختيار العسالة مشيا  -
  والسذاىجيؽعجد مؽ القخاء  أكبخار وسيمة اإلعالن التي ترل الى اختي -
 الؾعيفة كاألجخ وطبيعة عخوف العسل  جحب فيأن يحجد العؾامل التي تسثل عشاصخ  -
 أن يحجد األسمؾب الحي سيتؼ مؽ خاللو استؿبال الستقجميؽ لمؾعيفة  -
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 :مؾمات عؽ السخشح يتزسؽ معان الجيج في اغمب األحيان عمى اإلعالن  محتؽى اإلعالن
السظمؾب )الخرائص، الذخرية، الخبخة( ومعمؾمات عؽ الؾعيفة )اسؼ الؾعيفة، مدؤوليتيا، 

يزؼ عسؾما ثالثة أجداء يقجم األول السشرب والثاني ـيكمة اإلعالن بيشسا و  ، وراتبيا(ومؾقعيا
  كسا ىؾ مؾضح في الذكل التالي يعخض األخيخ االمتيازات

 
 تقجيػ السشرب

 (CDDبسجة محجدة/ -CDIلعقج )بجون مجة محجدة/طبيعة ا
 اسؼ السشرب )مع تحجيج الشؾع (

 )االسؼ، مجال الشذاط، بيانات االترال بيا,...( الباحثة عؽ الستخشحيؽ -تقجيؼ السؤسدة السؾعفة
 ..(التميفؾن  الديخة الحاتية، خظاب التحفيد، ،إرسال طمب التؾعيفطبيعة الؾثائق السظمؾبة )

 (....)األوقات، الفتخات،شخوط العسل 
 تاريخ االعالن

 لیكمة اإلعالن
 وصف بيئة العسل

 وصف األنذظة والسيام
 تحجيج الكفاءات )مع تفادي صيغ السفاضمة والعشرخية(

 وصف وتحجيج الخرائص السظمؾبة )العسخ, الحالة العائمية, السشظقة الجلخاؼية,...(

 االمتیازات
 التخؼيو،....... االجخ، التخؾية، التكؾيؽ، وسائل 

 
غيخ انو ليذ ىشاك شكل  مؽ الؾسائل السدتخجمة الستقظاب األفخاد تعج اإلعالنات بأنؾاعيا السختمفة

ومتدمدل يتبع بذكل دقيق مؽ طخف جسيع السشغسات وانسا تختار كل مشغسة ما يشاسبيا  مؾحج
ج الؾسائل التالية لإلعالن عؽ ويقؾم مجيخ السؾارد البذخية الختيار أح ويتساشى مع الؾعيفة السظمؾبة

 الؾعيفة3
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  السؤسدةأو إعالنات في لؾحات إعالنات  ممرقات،عبارة عؽ  وىي الجاخمیة:اإلعالنات، 
العامميؽ عجد مؽ  أكبخالتي يجتسع فييا لؾ يسخ بيا  في األماكؽوتكؾن ىحه اإلعالنات 

 واللخض مؽ ليا،يدية وفي السجاخل الخئ السؤسدةاإلنتاجية أو عمى بؾابة  كسجخل األقدام
عشجما تخغب في شلل بعض الؾعائف في  الجاخمية ىؾاستخجام أسمؾب اإلعالنات 

ويتشاقمؾن تمػ األخبار إلى  مؽ االطالع عمييا ياالعامميؽ ب لتسكؽ السدتؾيات التشغيسية الجنيا
خارج السؤسدة في محيط األصجقاء واألسخة حيث يتقجم إلى الؾعيفة بعج ذلػ مؽ يجج في 

يزفي اإلعالن الجاخمي مديجا مؽ الذفاؼية عمى عسل إدارة حيث نفدو مؾاصفات شلميا. 
 السؾارد البذخية، ويديج في تشؾيع مرادر الحرؾل عمى اليج العاممة.

    ويكؾن الؾصؾل إلى قظاع واسع مؽ أفخاد السجتسع، يتيح  الشؾع ىحا :الخارجیةاإلعالنات
  ل3بؾاسظة مجسؾعة متشؾعة مؽ الحؾامل مث

غالبا ما تقؾم السشغسات باإلعالن عؽ حاجاتيا مؽ العسالة في : والجورية بالرحف اليؽمیةإعالنات  -
 والسيشية التيفي السجالت الجورية  او القخاء،عجد مؽ  أكبخأنيا ترل إلى  اليؾمية باعتبارالرحف 

 معيشة.أفخاد معشييؽ أو إلى فئات أو ميؽ  مؾجية إلىتكؾن 
الخاديؾ والتميفديؾن  باإلعالن فيكثيخا ما تقؾم السشغسات  :والتمیفديؽن  ل الخاديؽخال إعالنات مؼ  -

السذخوعات أو  في حالة ويكؾن ىحاإلى معغؼ أفخاد السجتسع،  لإلعالن ترل أنيا وسيمتان باعتبار
خ في عمييا الظابع الفشي وغالبا ما يحك العسالة يلمبإلى عجد كبيخ مؽ  والتي تحتاجالذخكات الججيجة 

 التقجم لمؾعيفة. وعؽ أسمؾبىحه اإلعالنات عؽ مدايا العسل في السشغسة السعمشة 

B. جعمت التظؾرات الدخيعة في مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات االترال باألشخاص  :األنتخنت
معمؾمات في أي مكان مؽ العالؼ مؽ خالل شبكة االنتخنت. وتعج ىحه الخجمة  والؾصؾل إلى

األشخاص الحيؽ يسكشيؼ الجخؾل إلى مؾاقع شبكة الؾيب  متدايج مؽو متاحة لعجد ضخؼ ججا 
الحيؽ مؽ األشخاص  بسجسؾعات أكبخباالترال  لمسشغسات وأصحاب العسلويدسح ىحا 

التفاصيل  بإدخال بعضويقؾم األشخاص  .والخبخةالسيارات  ومتشؾع مؽبقجر كبيخ  يتستعؾن 
يتؼ  وعادة ماؽ ىؼ في حاجة إلى عسالة الخاصة بيؼ بػية أن يخاىا بعض أصحاب العسل الحي
البيانات اسسو في مثل قؾاعج  يتؼ تزسيؽإرسال استعالم شامل إلى أي شخص يخغب في أن 

وىكحا يقؾم أصحاب العسل الحيؽ يبحثؾن عؽ بعض السؾعفيؽ بإعجاد   بإكسالو.حتى يقؾم  ىحه
ؾبة تؾافخىا في مخترخة ترف الدسات السظم وكتابة لسحةتحميل مفرل لسيام الؾعيفة 
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مع البيانات التي يذسل عمييا استعالم البيانات الذخرية. يتؼ بعج ذلػ  والتي تتذابوالذخص 
إضافة ىحه السعمؾمات إلى قاعجة البيانات ثؼ يتؼ بعسمية تؾفيق. ثؼ يتؼ في الخظؾة التالية إخبار 

 ويقؾم أصحابغخة أصحاب العسل باألشخاص الحيؽ مؽ السحتسل أن يتشاسبؾا مع الؾعيفة الذا
 العسل بعج ذلػ باالترال السباشخ بالذخص.

ويسكؽ كسثال عؽ ذلػ عخض الذكل ادناه كشسؾذج لإلعالن عبخ االنتخنيت السيسا عبخ وسائل 
 فايدبؾك وتؾيتخ االجتساعي3التؾاصل 

 
C.  يؾجج بعض الستخرريؽ في عسميات االستقظاب  :الغخضاستخجام مدتقطبيؼ محتخفيؼ ليحا

السيؽ تتؾافخ لجييؼ معمؾمات كاممة عؽ أىؼ األفخاد في كل ميشة مؽ  البذخية، مسؾاردوالجحب ل
استخجام السشرات  اإلطاركسا يسكؽ أيزا في ىحا  وأرقام ىؾاتفيؼ الخاصة عسميؼ، وجيات

 ، LinkedIn ليشكجالسيشية والستخررة مثل 
 ويسكؽ كسثال عؽ ذلػ عخض الذكل ادناه
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D. تقؾم بعض السشغسات بجحب األنغار إلييا مؽ خالل دعؾة : السشعسة دعؽة الستقجمؽن لديارة
الحي تعسل ؼيو، وىحه  نفديا لمسجتسعفئات معيشة لديارتيا أو لمتعخف عمييا وذلػ بلخض تقجيؼ 

السشغسات غالبا ما تكؾن ججيجة تقؾم بعقج مؤتسخات عمسية عمى نفقتيا تزؼ مجسؾعة مؽ 
تسشحيا  وبالسدايا التيجال معيؽ، وتقؾم بالتعخيف بشفديا السحتخفيؽ في وعيفة معيشة أو في م

مؽ ذوي التخررات التي تحتاجيا لاللتحاق بالعسل بيا. وقج  األفخاد تخغبلمعامميؽ بيا بحيث 
والسشغسات  تقجيؼ السشغسةل يجسع بيؽ تخررات ميشية معيشة، ويتؼ ااحتف معخض أو تؿيؼ

 ، في العخضالسذتخكة معيا  األخخى 
E. الرشاعية باستزافة طمبة الجامعة أو السعاىج التقشية  السشغساتتقؾم بعض  :الریفي التجريب

يا التجريب يتعخف الظمبة عمى أسمؾب العسل ب ومؽ خالللمتجريب فييا خالل شيؾر الريف. 
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البعض مشيؼ الخغبة في االلتحاق بالعسل  سشحوالسدايا التي يتستع بيا مؽ يعسمؾن بيا وىحا ما ي
 .ؼجيبيا بعج تخخ 

F.  تقؾم بعض السشغسات بإرسال مشجوبيؽ مؽ طخفيا إلى السجارس  :والجامعاتزيارة السجارس
ومدايا السشغسة بثؼ تعخيفيؼ  الجراسية،عمى الظمبة الحيؽ وشػ إنياء مخحمتيؼ  والجامعات لمتعخف

 .ياالخغبة لجييؼ لاللتحاق ب ومحاولة مشحبيا  العسل
 
 ة البذخي وتعييؼ السؽارداختیار  -2-4

الستخشحيؽ  األفخاد بيؽ يجب السفاضمة ،واستيجافيا البذخية السؾارد الحرؾل عمى مرادر تحجيج ؼبعج
ومتظمبات  جية مؽ الؾعائف لذلل الستقجميؽ األفخاد بيؽ تحقيق التؾافق بيجف الذاغخة السشاصب لذلل

الؾعيفة  السشاسب في الذخص وضع إلى الؾصؾل بسعشى أخخى، جية مؽ الؾعائف وواجبات ىحه
 .السشاسبة

 التكاليف الرتفاع البذخية، بإدارة السؾارد الخاصة األنذظة أىؼ مؽ لألفخاد الدميؼ االختيار عسميةوتعتبخ 
 في فذميا مع أكفاء ألفخاد اختيارىا حتى أو أكفاء، غيخ اختيارىا أفخادا حالة في السؤسدة التي تتحسميا

 اإلبقاء عمييؼ.    

  مفيؽم االختیار -2-4-1
االختيار ىؾ الخظؾة التي تمي االستقظاب وتعشي البحث والتشقيب عؽ أندب فخد مؽ بيؽ عجد مؽ 

 الستقجميؽ لسأل وعيفة ما.

A. :تتزسؽ عسمية االختيار السفاضمة بيؽ األفخاد الستقجميؽ لذلل وعيفة معيشة  تعخيف االختیار
ؾم بيا السشغسة النتقاء مؽ حيث درجة صالحيتيؼ لتمػ الؾعيفة. وىؾ تمػ العسميات التي تق

أفزل السخشحيؽ لمؾعيفة، وىؾ الذخص الحي تتؾافخ ؼيو مقؾمات الؾعيفة أكثخ مؽ غيخه ويتؼ 
 طبقا لسعاييخ االختيار التي تظبقيا السشغسة.

B. عسمية  في السؤسدات كل تتبعيا أن يسكؽ ومتدمدمة مؾحجة مخاحل ىشاك ليذ :االختیار مخاحل
 وتخظؾ مؽ وسيمة أكثخ تدتعسل السؤسدات غالبية أن إذ خية،البذ وتعييؽ مؾاردىا اختيار

 تأتي اللالب، في لكؽ و عؽ الستخشحيؽ، كاؼية معمؾمات تحرل عمى لكي متبايشة خظؾات
بذأن  الشيائي قبل صجور القخار االعتبارات مؽ لجسمة خاضعة االختيار عسمية خظؾات
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 بالتؾقف إما قخار التخاذ فزاء ىي مخاحل االختيار والتعييؽ مؽ مخحمة كل أن بسعشى العسمية،
ىحه  يجتازون  الحيؽ الستخشحيؽ تقييؼ عسمية في أو باالستسخار واستبعاد بعض الستخشحيؽ،

السؤسدة  زيادة معخفة إلى االختيار عسمية في مخحمة كل أيزا وتيجف  .بشجاح السخحمة
 اتخاذ قخار قبلو معمؾماتيؼ عش نظاق تؾسيعب القخار لستخحي يدسح بالقجر الحي بالستخشح
 يمي3 ؼيسا والتعييؽ مخاحل االختيار نؾضح أن ويسكؽ الشيائي، االختيار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبجأ عسمية االختيار باختيار السؤسدة لمكيؽية التي يشبلي عمى الستقجم لمعسل أن يدتجيب لإلعالن مؽ 
  خالليا.

 األولي الحكؼ في تفيج معمؾمات عمى الحرؾل يتؼ حمةالسخ  ىحه خالل مؽ 3األولیة الترفیة 
 متكامميؽ إجخاءيؽ عمى السخحمة ىحه وتشظؾي  الؾعيفة، لذلل الستخشح صالحية مجى عمى
 .السبجئية( )السقابمة أولية مقابمة إجخاء البيانات؛ ومخاجعة السمفات فخز ىسا3

 اجتياز

 

 نموذج طلب التوظيف

 

 االختبارات

 المقابالت

 مراجعة المصادر المرجعية  

 الطبي الفحص 

 المترشح قرار رفض قرار التعيين

 لمتطلباتا عدم تحقيق الحد األدنى من

 عدم توافر شروط شغل الوظيفة

 الفشل في االختبارات

 الفشل في إقناع المقابلين

 وجود مشاكل مؤثرة

 اجتياز عدم المالئمة الصحية

 اجتياز

 اجتياز

 اجتياز
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a. تؾاجو التؾعيف، عؽ اإلعالن حالة في السشظقي مؽ أنو حيث :البیانات ومخاجعة السمفات فخز 
 يتؼ قج التؾعيف، شخوط مخاجعة ضؾء في أنو إال مؽ الستخشحيؽ، ندبيا كبيخ عجد بؾجؾدالسشغسة 
 مالئسة عجم أو التعميسي، السدتؾى  مالئسة أو كفاية عجم بدبب مثال الستخشحيؽ بعض استبعاد

                                                                  .الخ... التؾعيف، ممف ؾيؽتك في نقائص إلى وجؾد إضافة االجتساعية، الحالة الجشذ، ،عسخال
b. فقج يتؼ والسمفات، لمبيانات األولية السخاجعة إلى وباإلضافة: السقابمة السبجئیة -أولیة  مقابمة إجخاء 

المحغة األولى التي  -ظؾة وتعتبخ السقابمة السبجئية بسثابة الخ كحلػ، األولية الترؽية مقابمة عقج
حيث يجمذ معو أخرائي أو مجيخ السؾارد البذخية  ،الستخشحو يمتقي فييا كل مؽ صاحب العسل 

 وعسخه، االجتساعية،وحالتو  وخبختو، مؤىمو،مؽ حيث  بومتعخف لي مقابمة مبجئية فلجقائق قميمة 
قخار رفض التعييؽ  عيفة فانالؾ مدتؾفي لذخوط شلل  كان الستخشح غيخومجال عسمو الحالي.  فإذا 

 االختيار.كان مدتؾؼيا لمذخوط يشتقل لمسخحمة التالية مؽ مخاحل  إذااما  فؾرا،يرجر 
 والسقابمة  الفخز خالل مؽ لمتعييؽ الالزمة السبجئية الذخوط تؾافخ حالة في :التؽظیف طمب نسؽذج

الحاتية  بالديخة يعخف ما أو التؾعيف طمبات يدتؾفؾا أن الستخشحيؽ مؽ يظمب ما األولية وعادة
C.V  السؤسدة، طخف مؽ وىادف خاص بذكل ومرسسة وجاىدة مظبؾعة الظمبات ىحه وتكؾن 
 الؾعائف. لجسيع واحج تؾعيف طمب ىشاك يكؾن  أن ال يسكؽ أنو حيث

   التالية3يتزسؽ البيانات  الؾعيفة الحيويقؾم طالب الؾعيفة في ىحه السخحمة باستقاء بيانات طمب 

 االجتساعية ومحل الدكؽ )العشؾان(؛ والعسخ والحالةشخرية كاالسؼ  بيانات 
  (؛ والتخرص العمسي وسشة التخخجالجراسي  )السؤىلبيانات عؽ مدتؾى التعميؼ 
  عسل فييا ومجة العسل؛ والجيات التي والتخرص الؾعيفيبيانات عؽ الخبخات الدابقة 
  ىتسامات األخخى وااللرحية؛ وبيانات عؽ اليؾايات ابيانات عؽ الحالة. 

 
 التؾعيف حدب الشسؾذج التالي3  ويكؾن طمب
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 ....................اىَؤسسح  .........................

 االسٌ  و اىيقة ...............................

 ذاسيخ و ٍناُ اإلصدياد .................................................  

 اىجنس : رمش/ أنثً

 اىحاىح االجرَاعيح : ٍرضوج/ أعضب/ أسٍو/   ٍطيق 

 ............... سقٌ اىهاذف...........................اىعنىاُ اىذائٌ ..................................

 اىعنىاُ اىحاىي .............................................  سقٌ اىهاذف............................

 

 اىَؤهالخ اىعيَيح ) ٍثرذءا تأعيً ٍسرىي(-1

  

 سىىاث انذراست  سىت انتخرج  انتخصص 

 مه     انى 

معت /معهذ/ انجا انمكان 

 مذرست 

 انذرجت /انشهادة 

      

 

 اىخثشاخ اىعيَيح اىساتقح  -2

 

عنىاُ اىجهح اىري 

 عَيد تها  

اسٌ اىشئيس 

 اىَثاشش

 ٍذج اىخذٍح 

 

اسٌ اىجهح اىري  اىىظيفح  آخش ساذة 

 عَيد تها 

      

 

 انهغاث انتي تتقىها ودرجت اإلتقان   -3

 انهغت  ممتاز جيذ جذا  جيذ  متىسط  مقبىل

      

 اىهىاياخ واىَيىالخ اىشخصيح: -4

............................................................................ 

ارمش االسثاب اىري جعيرل ذرقذً ىيعَو في هزه اىَؤسسح  -5

............................................................................. 

ٍاهي االسثاب اىري جعيرل ذرقذً ىشغو اىىظيفح اىري ذقذٍد ىها  -6

.................................................................................. 

 ارمش أسَاء وعنىاُ ثالثح أشخاص يعشفىنل جيذا دوُ اُ ذنىُ هناك صيح قشاتح تينهٌ -7

 ........... اىعنىاُ ......................................االسٌ........................... 

 .....................  تىقيع طانب انعمم                                                          

 ....................... انتاريخ                                                                      

 ٍالحظاخ إداسج األفشاد  -8

 ٍسرىفي اىششوط                                                            غيش ٍسرىفي اىششوط  -

 ذىقيع اىَسؤوه في إداسج األفشاد ................ اىىظيفح .............  اىراسيخ ...............
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 ولظمب التؾعيف مسيدات وعيؾب نمخريا في الججول التالي3

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :االختیار اختبارات -2-4-2
 بحلػ يكؾن  الؾعيفة، العامة لذلل لمذخوط األولية تخشحسال استيفاء مؽ البذخية السؾارد إدارة تتأكج أن بعج

 السؤسدة تدتظيع وميارات معيشة قجرات كذف عمى تداعج مؽ االختبارات مجسؾعة إلجخاء استعجاد عمى
السشغسات تدتخجم  أصبحت كثيخ مؽ القجرات. ىحه مع تتشاسب التي لمؾعيفة وتؾجيي مؽ خالليا

 الذخص وأداءه في السدتقبل.  لتشبؤ بقجرةتداعج عمى ا التياختبارات التؾعيف 

A. وأىسيتوالتؽظیف  اختبار تعخيف :  
 التؾعيف ىؾ إجخاء مشغؼ ىجفو معايشة سمؾك أو اتجاىات أو أداء شخص معيؽ  راختبا :تعخيف

  أو أكثخ. واتجاىات وأداء شخريؽمقارنة مع سمؾك 
 خية وتقدؼ حدب أىسيتيا إلى3أىسية كبيخة في مجال تدييخ السؾارد البذ تلالختبارا :أىسيتيا 

 :أىسيتيا بالشدبة لمسشعسة -
  لمفخد؛  والجؾانب الشفديةتداعج في دراسة سمؾك األفخاد 
  ؛يوالتشبؤ والتؾجيو واإلرشاد الشؽيدتداعج في عسمية التذخيص 
  ؛واالختيارعسمية التؾعيف  والتقشية فيتدتخجم االختبارات الشفدية 
 الؾعيفة؛  واستعجادىؼ لذللد الستخشحيؽ مؽ حيث قجراتيؼ تداعج في الكذف عؽ حؿيقة األفخا 

 العيؽب السسيدات
يتؼ تختيب السعمؾمات وتديل السقارنة بيؽ  -

 السخشحيؽ 
مؽ السسكؽ أن يتؼ االستعانة بالظمب    -

 ة الذخرية كأساس لمحجيث في السقابم
تقميل فخص حجوث أي نؾع مؽ الغمؼ و  -

  (Effet Halo) التسييد
يتؼ استخجام طمبات التؾعيف في جسيع  -

 البيانات لتحقيق تكافؤ الفخص بيؽ الستخشحيؽ 
 تدجيل السعمؾمات بديؾلة عمى الكسبيؾتخ  -

يؾجج ىشاك فخصة اقل لمستخشحيؽ لكي  -
 يغيخوا مؾاىبيؼ اإلبجاعية 

 تكؾن السداحة في بعض األحيان ال -
اؼية أو كالسظخوحة لتجويؽ السعمؾمات 

ال يكؾن ىشاك بج مؽ إرفاق بعض 
 الرفحات اإلضاؼية 

مؽ السسكؽ أن تتدبب  بعض الظمبات  -
ذات الترسيؼ  الديئ بعض السذاكل 

 و السراعب 
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 عؽ سؾء التؾعيف؛ والسراريف الشاجسةتكمفة األعباء  التقميل مؽ 
  ؛ والتكؾيؽتداعج في عسمية التحؾيل 
 .تحقق أكبخ قجر مؽ االستقخار في السشغسة 

 : أىسيتيا بالشدبة لمفخد -
 وضع الفخد السشاسب في السشرب السشاسب؛ 
 ؛والعاطؽية لمفخدب الشفدية كذف الجؾان 
  ؛وميؾال تيؼتؾجيو األفخاد وفق استعجاداتيؼ 
  مدتؿبال؛ والتشبؤ بدمؾكودراسة شخرية الفخد 
  لكل فخد؛ ونقاط الزعفتؿيذ نقاط القؾة 
  والسيؾل واالستقخار الشفديتؿيذ درجة الحكاء . 

 
B. أنؽاع االختبارات: 
 أداء معيؽ  الذخص ومياراتو فيمعمؾمات  ذاالختبارات يؿيىحا الشؾع مؽ  :األداء اختبارات

 بعج ؼيسا سيكمفؾن بيا التي األعسال أداء مشيؼ يظمب حيث معيشة، لؾعائف الستخشحيؽ وتخص
مجال  في وخبختو وقجرتو األداء بكيؽية الستخشح إلسام مجى عمى الحكؼ بيجف الؾاقع، أرض عمى
 رئيديان مؽ اختبارات األداء ىسا3وىشاك نؾعان  ؛ ... اآلالت، تذليل الدياقة، :مثل معيؽ

 يؿيذ السعمؾمات الالزمة ألداء الؾعيفة يسكؽ أن يكؾن كتابيا أو شفؾيا؛   الشؽع األول 
 يؿيذ ميارات الذخص الؾعيؽية عؽ طخيق وضعو في مؾقف وعيفي فعمي  الشؽع الثاني

 ومالحغة طخيقة ترخفو 
  لفخد لمؿيام بشذاط عقمي معيؽ اي انو مؾىؾب االستعجاد ىؾ قابمية ا :والقجراتاختبارات االستعجاد

بة فظخية  مؽ  واليجف الخئيديوججت العؾامل السداعجة عمى عيؾرىا،  إذا ويغيخ آثخىامـؾ
اختبارات االستعجاد ىؾ ؾياس قجرة الذخص عمى التعمؼ واالستفادة مؽ السؾاقف التي يتعخض 

 ليا.
 عسل ألداء والكامشة الحالية والسيارات الفخد قجرات ؾياس واالستعجادات القجرات اختبارات وتحاول

 :االستعجاداتو  القجرات ىحه أمثمة ومؽ ميارات معيشة، اكتداب أو معيشة بسيسة الؿيام أو معيؽ
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 السؽاقف تحميل عمى القجرة األشیاء، بيؼ التسييد عمى القجرة الحداب، قجرة المغؽية، السقجرة
 ؛ ...وإصجار األحكام

 يجف اختبارات التحريل إلى ؾياس مدتؾى السيارات التي استظاع الفخد ت :اختبارات التحريل
في  االدعاءعمى  والتشبؤ بقجرتواكتدابيا في مؾضؾع معيؽ، أي أنيا تؿيذ القجرة عمى التعمؼ 

 والسعمؾمات التيمؽ مجسؾعة مؽ األسئمة ذات العالقة بالسعارف  ويتكؾن االختبارميام معيشة 
 يفة.يجب معخفتيا بؾاسظة الؾع

 مع  والتعامل بسيارةالقجرة عمى التعمؼ الدخيع  ىؾ) ذكاء مجى ؾياس إلى تيجف :اختبارات الحكاء
عمى  ومقجرتو ذاكختو وقؾة األشياء عمى حكسو وصحة تفكيخه ونباىتو ورجاحة الستخشح( اآلخخيؽ

اء عشج االختبارات استخجاما لؿياس درجات الحك الحكاء أكثختعتبخ اختبارات  .... السالحغة،
عسل أو وعيفة  وآخخ وأن كلوال شػ أنو ىشاك اختالفا كبيخا في درجة الحكاء بيؽ فخد األفخاد 

 يتظمب درجة ذكاء. فكمسا ارتفع مدتؾى الؾعيفة كمسا كبخت درجة الحكاء السظمؾبة.
 تؿيذ ىحه االختبارات مدتؾى التأىيل العمسي لمذخص، وتتسيد ىحه : اختبارات السعخفة

 بسدتؾى عال مؽ السرجاؾية.االختبارات 
 خرائص معيشة مؽ خرائص تؾافخ مجى االختبارات ىحه تؿيذ: اختبارات الذخریة 

 الذخرية سسات الخرائص ىحه إذ تبيؽ ،الستخشح في الؾعيفة إلييا تحتاج الذخرية التي
الدسات3  ىحه ومؽ ،ترخفاتو في العاطفة تحكؼ بشفدو، ومقجار وثقتو عمى سمؾكو تؤثخ التي
 القجرة األخالق، العاطفي، السؾضؾعية، االستقخار اللزب، عشج الشفذ عمى عمى الديظخة جرةالق

 وأنؾاع االختبارات الذخرية ىي 3 ؛...والسيؾل، الؿيؼ والجوافع الؿيادة، عمى
  سخعة الفخد نحؾ و السيل  ،السيؾل إلى الخغبة يذيخ :السيشیةاالىتسامات  -اختبارات السيؽل

 الستخشح الؿيامواللخض مؽ االختبارات ىؾ ؾياس مجى رغبة  ؽ األخختفزيل نذاط معيؽ ع
استعسال اختبارات السيؾل ىؾ  واليجف مؽلعسل الحي سيدشج إليو، ودرجة ميمو ووالئو لعسمو. با

 العسل. ورغبتو في الذخري لمفخدبيؽ السيؾل  تحجيج العالقةمحاولة 
 التجاىات الشفدية لجى الفخد كاألمانة تدتخجم ىحه االختبارات لؿياس ا :اختبار االتجاىات

يتكؾن مؽ خالل التجخبة  الحي . واالتجاه ىؾ حالة مؽ االستعجاد العقمي والعربيوالدمؾك العام
ؿياس صفات لأىؼ اختبارات االتجاىات3 اختبار األمانة وؾيؼ العسل الحي ييجف  ومؽوالخبخة، 

 .الستخشحعجم األمانة في  تتعمق باألمانة أو
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  ىؾ نؾع مؽ االختبارات الذخرية وعشج إجخاء االختبار يظمب مؽ : التخيل أو اإلسقاطاختبار
ومؽ مؽ الرؾر أو الخسؾم كسثيخات معيارية لسؾاقف محجدة  تفديخاتو لعجدالذخص أن يعظي 

ومؽ . ؾياس ؾيسو، دوافعو وشخريتوالتفديخات التي أعظاىا الفخد لمرؾرة أو الخسؼ يسكؽ  خالل
 السجدج مؽ خالل الذكل التاليRorschach 3بقعة الحبخ او اختبار اكثخىا انتذارا 

 
 
C. شخوط استخجام االختبارات كأسمؽب في االختیار: 

يذتخط تؾفخ ثالثة شخوط و  التأكج مؽ وجؾد بيانات معيارية تداعج عمى تفديخ نتائج االختبار يجب
 أساسية في االختبار قبل استعسالو في االختيار3

 :شى أن نتائج االختبار يجب أن تترف بالثبات أو التساثل الشدبي في حال بسع شخط الثبات
                             تظبيق االختبار عمى نفذ الذخص أكثخ مؽ مخة.                                                                                    

 ال خاصية مؾضع االختبار وليذ أي خاصية أخخى بسعشى أن االختبار يؿيذ فع :شخط الرحة
عمى الحفع الحي  وليذ قجرتوفاختبارات الحكاء عمى سبيل السثال يجب أن تؿيذ مدتؾى الحكاء 

 .   والسخاجعةقج يكؾن نتيجة لقزاء وقت أطؾل في الجراسة 
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 :ه بكفاءة بسعشى إتاحة الفخصة الستداوية أمام األفخاد محل االختبار ليؤدو  شخط عجم التحيد
مؽ األفخاد غيخ الستداوييؽ في التسكؽ مؽ الملة  االنجميدية لعجد إعظاء اختبار بالملة وعمى سبيل

 . عجم التحيداالنجميدية يفقج الختبار خاصية 
 

D. :مقابمة االختیار 
واستبعاد الحيؽ حرـمؾا عمى  خشحيؽتبجأ ىحه السخحمـة بعج إجــخاء االختبــارات حـيث يتؼ ترفيـة الست

يدسح ليؼ بحزؾر سدرجــات دون السدتؾى السخغــــؾب أما الحيؽ حرمؾا عمى أعمى الجرجات فيؼ الحيؽ 
لذلل الؾعيفة  خشحيؽالسقابالت الحكؼ عؽ قخب عمى مجى صالحية الست تيجف السقابالت الذخرية.

ــب العســـل أو وبيؽ صاحـ خشحالتفاعل السذـتخك بيؽ الست وتؾفخ فخصةيا واختيار أكثخىؼ تظابقا لذـخوط
  .مـؽ يسثمـو

 لالختبارات اجتيازىؼ بعج الستخشحيؽ لتقييؼ شيؾعا األكثخ الؾسائل مؽ :تعخيف مقابمة االختیار 
 تبيشيا أن يسكؽ ال التي الستخشح خرائص بعض مؽ والتأكج الكذف إلى بشجاح، وتيجف

ولجشة لسخشح لمؾعيفة ىي لقاء مشغؼ بيؽ االؾعيفة،  شلل مدتمدمات مؽ تعج االختبارات والتي
األقل )العزؾ الخئيدي مسثل لؾعيفة تدييخ  أعزاء عمىمؽ ثالثة عادة التي تتكؾن  االنتقاء

لمؾحجة اإلدارية التي يتبعيا  وعزؾ مسثلعمؼ الشفذ  وعزؾ متخرص فيالسؾارد البذخية 
 ؾن يك أن يجب أنو عمى نؤكج أن يشبلي السشغسة. ويعؾضيؼ رئيذيعيشيؼ  الذاغخ(السشرب 

 ووقتيا إجخائيا مؽ اليجف تحجيج ذلػ إجخائيا، ويتزسؽ قبل لمسقابمة مدبقا وإعجادا تخظيظا ىشاك
 بيؽ السقابمة سخيان أثشاء األدوار تؾزيعوكيؽية  عمييا الحرؾل الالزم السعمؾمات ونؾع ومجتيا

 ...والستخشح السقابميؽ وبيؽ أنفديؼ السقابميؽ
ات السختمفة بدبب سيؾلتيا شغسيب االختيار استعساال في السالذخرية أكثخ أسال وتعج السقابالت

 تحقيق ىجفيؽ أساسيؽ ىسا3 وتيجف إلى. وقمة تكميفيا
 ع مثل السؤىالت العمسية يضاعؽ عجد مؽ السؾ  وطخيق سؤال وذلػ عؽخشح تمالئسة الس ىتقييؼ مج

ة الدمؾك والجؾانب إلى مالحغ باإلضافةالسيؾل الذخرية واالتجاىات و الدابقة  والخبخة العسمية
 الذخرية لمسخشح أثشاء السقابمة.

  مثل طبيعة  هتيار خاتدويج السخشح لمؾعيفة ببعض البيانات اليامة التي يجب أن يعخفيا قبل أن يتؼ
 الستاحة وفخص التخؾيةالسكافآت  ومدتؾى األجؾرسؾف يقؾم بو،  والعسل الحيعسل السؤسدة 



 

 3الجكتؽرة: مؽتخفي أمال     محاضخات في مكیاس حاالت عسمیة في إدارة السؽارد البذخية /جامعة الجدائخ  

 

59 
 

 أنؽاع مقابالت االختیار: 
 أخرائي أو السؾارد البذخية، مجيخ يكؾن  وقج السشغسة مؽ األول طخفيؽ بيؽ تتؼ :لفخديةا السقابالت 

 بيؽ التفاعل بأنو يزسؽ الشؾع ھحا الؾعيفة ويستاز طالب ؼھؾ الثاني الظخف أما البذخية، السؾارد في
 . السقابمة طخفي

 التالية األشكال وتأخح  :الجساعیة السقابالت: 
 إجابة مؽ أكثخ عمى والحرؾل سؤال بظخح السشغسة مسثل ھشا يقؾم أكثخ: وأ فخديؼ مع السشعسة مسثل -

 مقارنةخشح مت كل بتقييؼ الشؾع ھحا ويستاز بعزھا البعض، مع و مقارنتھا اإلجابات بتقييؼ يقؾم ثؼ
 . اآلخخيؽ خشحيؽبالست

 السؾارد خمجي مثال طخف مؽ أكثخ ھشا السشغسة تسثل حيث :واحج فخد مع السشعسة عؼ مسثل مؼ أكثخ -
 يعظي مسا نغخه وجھة عمى اإلجابات يدسح بتقييؼ بأنو الشؾع ھحا ويستاز السختص، والسجيخ البذخية
 شسؾال. أكثخ خشحالست عمى حكسا

 خشحمت مؽ وأكثخ واحج مؽ أكثخ السشغسة تسثل حيث: خشحمت مؼ أكثخ مع لمسشعسة مسثل مؼ أكثخ -
 تقييؼ. أكثخ مؽ خالل مؽ وذلػ البعض ببعزھؼ قارنةم الستخشحيؽ بتقييؼ الشؾع ھحا لمؾعيفة، ويدسح

 
 الشؾع وىي  السؾجية، وغيخ السؾجية السقابمة خرائص بيؽ تجسع : السخططة-السؽجية السقابمة 

 األسئمة مؽ عجدا يتزسؽ عام نسؾذج إعجاد يتؼ وتقييسيؼ حيث الستخشحيؽ اختيار في غالبا السدتعسل
 تعتبخ ال ولكؽ مدبقا األسئمة مدبقا و تحجد قائسة في السقابالت مشاقذتيا يتؼ التي العخيزة والخظؾط

 ىحه إلى اإلضافة إمكانية تؾجيييا مع في الحخية لو تعظى حيث بالسقابمة، القائؼ بيا يدتخشج مؾجية
 مؽ الشؾع فيحا وبالتالي الخرائص السخغؾبة عؽ لمكذف مشاسبا يخاه  لسا وفقا مشيا، الححف أو األسئمة

 مالءمة مجى تحجيج يديل مسا و الستخشح السؿيؼ بيؽ تفاعل إحجاث إلى ويؤدي بالسخونة تسيدي السقابالت
 الذاغخة. لمؾعيفة الفخد
 وتؾجي في حخ يكؾن  فالسقابل مھيكمة، غيخ مقابمة ھي :السخططة غيخ- السؽجية غيخ السقابمة 

 صالحية درجة حكؼ عمىمل السعمؾمات مؽ قجر أقرى جسع مؽ يتسكؽ حتى شيؾعا، األكثخ وھي األسئمة
 مدبقا معجة ألسئمة دون وجؾد السقابمة لسؾضؾع العخيزة البشؾد تحجيج يتؼ الؾعيفة، وىشا لذلل ستخشحال

 مع الستخشح، عؽ لجسع معمؾمات الزمة أنيا يخى  أسئمة طخح في الحخية لو يكؾن  حيث السقابل، بيا يمتدم
 .ياعش إلجابةليحا االخيخ ل أكبخ حخية أيزا إعظاء



 

 3الجكتؽرة: مؽتخفي أمال     محاضخات في مكیاس حاالت عسمیة في إدارة السؽارد البذخية /جامعة الجدائخ  

 

60 
 

 ول واحج بتقييؼ السخشح قج يذؾبو كثيخ مؽ التحيد غيخ ؤ ؾيام مد :مقابمة مع لجشة مؼ السدؤوليؼ
عجد مؽ السدؤوليؽ )اثشيؽ أو ثالثة أو أربعة( يقمل مؽ  فإن اشتخاك. لحلػ عسجيأو ال السقرؾد -العسجي

غيخ  ر السشاسبختيااالخشح مؽ وجيات نغخ مختمفة وىؾ ما يداعج عمى تالتحيد ويداعج عمى رؤية الس
خشح قج تيعيب السقابمة مع لجشة مؽ السدؤوليؽ أن السما و  مفيج بذخط تؾفخ التشديق واإلعجاد السشاسبانو 

 يذعخ ببعض التؾتخ، فُيؼ يخاقبؾنو وىؾ يتحجث، وىحا أمٌخ مختمف عؽ التحاور مع شخص واحج، 
 احجة مع مدؤول واحج وىؾ ما قج خشح بسقابمة شخرية و تقج يسخ الس :مقابمة واحجة / مقابالت متعجدة

لمعيؾب التي ذكخناىا وأىسيا التحيد السقرؾد وغيخ السقرؾد، وىشاك طخيقة أخخى لتقميل التحيد  ويعخض
وتحديؽ عسمية االختيار وىي أن يتؼ عقج عجد مؽ السقابالت الستتابعة أي أن يتؼ عقج مقابمة بيؽ 

ثؼ مع  خشح مع السجيخ السباشختيتقابل الس ، فسثال قجخشح وأحج السدؤوليؽ ثؼ بيشو وبيؽ مدؤول آخختسال
مدؤول السؾارد البذخية، وقج تتعجد السقابالت كمسا ارتفع السخكد الؾعيفي فقج تكؾن ىشاك مقابمة أخخى مع 
مدؤول رؼيع السدتؾى أو مجيخ آخخ في السؤسدة. فيؾ أسمؾب شبيو بالسقابمة مع لجشة مؽ السدؤوليؽ 

خشح تيتسيد ىحا األسمؾب بأن كل مدؤول يمتقي الس  .كالتتابع أي يمتقي ىحا ثؼ ذولكؽ ىحا يتؼ ىشا با
خشح فإن ىحا لؽ تأو ضج الس لرالحمشفخدا وىؾ ما يحجب تأثيخ باقي السدؤوليؽ، فمؾ كان أحجىؼ متحيدا 

خشح تمع السدؤوليؽ اآلخخيؽ. ويتسيد كحلػ بتؾفيخ فخصة أكبخ لتعخف الس ىحا االخيخيؤثخ عمى مقابالت 
 عمى السؤسدة بمقائو بعجد أكبخ مؽ السدؤوليؽ في لقاءات ثشائية تتيح التحجث بقجٍر مؽ الحخية. 

 خشح عؽ ترخفو في مؾاقف صعبة مخت عميو توىؾ أسمؾب يعتسج عمى سؤال الس :السقابمة الدمؽكیة
دتخجم سمؾك ين أ والفكخة ىشاخشح في ذلػ السؾقف. تمؽ قبل، ثؼ يقؾم السدؤول بسحاولة تقييؼ ترخف الس

 وصجقا وأداء السؾعف الدابق لتؾقع أداءه في السدتقبل. وىحا األسمؾب يعظي معمؾمات أكثخ تفريال
خشح، السؾاقف التي يتؼ الدؤال عشيا البج أن تيجف لؿياس ميارات مختبظة بالؾعيفة السظمؾبة تعؽ الس

 زبؽن مؽقفا تعامل فیو مع  خيحكأن  وظمب مشيفسثال لؾ كانت الؾعيفة ىي وعيفة خجمة مبيعات قج 
مؽقفا وجج فیو أن البیانات السدجمة فييا خطأ محاسبي. ولؽ كانت الؽظیفة ىي  أن يحكخ اوصعب، 

خشح ذكخ مؽقفا تعامل فیو مع مخؤوس كاره تالس طمب مؼيوظیفة مجيخ لعجد كبيخ مؼ السؽظفيؼ فقج 
 .مؽقفا تعامل فیو مع غیاب عجد كبيخ مؼ العامميؼ او لمعسل
 خشح عؽ ترخفو لؾ تعخض توىؾ سؤال الس ؿياس القجرة عمى الترخفل السحاكاة: –لسقابمة العخفیة ا

وتذبو لسؾقف محجد. وىحه الظخيقة تدتجعي تحزيخا جيجا لسؾاقف محجدة وكحلػ تحجيجا ألسمؾب التقييؼ. 
والبج  ،ف معياافتخاضية ويظمب معخفة كيؽية الترخ سؾاقف الىشا  عؽ مؾاقف حؿيؿية سابقة ولكؽ الدؤال
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لؽ طمب مشغ  ما يجب الكیام بو تحجيجأن تشبع مؽ طبيعة الؾعيفة واحتياجاتيا. ومؽ أمثمة ىحه األسئمة3 
مجيخك أعساال ال تقجر عمى أدائيا؟ ماذا تفعل لؽ جاءك مؽظف يذكؽ مؼ إدارة السؤسدة؟ ماذا تفعل 

  اآلخخيؼ بفكخة ججيجة؟ وسیغ ال يؤدون العسل بكفاءة؟ ماذا تفعل إلقشاعؤ لؽ وججت أن مخ 
  خشح لشؾع مؽ الزلط بيجف التعخف عمى تمقابمة يتؼ فييا تعخيض الس وىي :الزغط-مقابمة اإلجياد

 الزلؾط. ىحا الشؾع مؽ تحسل عمى توقجر  عؽ الكذف فيھا قجرتو عمى التعامل مع ضلؾط العسل يتؼ
معو في حؽار ججلي ججا، أو أن أن يتكمػ معو السدؤول بطخيقة استفدازية، أو أن يجخل ومثال ذلػ 

. وىحا األسمؾب لو و، أو غيخ ذلغ مؼ الترخفات التي قج تثيخ أعرابةيتخكو يشتعخ السقابمة لفتخة طؽيم
عمى ىحه السقابمة ويقخر أال يقبل ىحه  اخشح قج يحكؼ عمى السؤسدة بشاءتعيؾب كثيخة مشيا أن الس

خشح في بجاية السقابمة لتختبخ تقج تدتثيخ الس وبسعشى أن قج يؤثخ عمى السقابمة كميا الذيء الحيالؾعيفة، 
تحسمو ثؼ تبجأ في سؤالو عؽ بعض أمؾر العسل وخبخاتو الدابقة فيؤثخ تؾتخ جؾ السقابمة عمى إجابات 

  .السخشح
 تحسل السؾعف لزلؾط العسل3 لؿياس في إدارة السؾارد البذخيةالسدتعمة  ألساليبومؽ ا

 ججا، واالختبارأسئمة تخص العسل وبحيث يكؾن وقت االختبار قريخا يحتؾي عمى  اختبار تحخيخي  -
خشح قخارا وىحا يتؾقف عمى تأو مؾاقف يشبلي أن يتخح فييا الس تقشيةىشا قج يكؾن عبارة عؽ أسئمة 

 طبيعة العسل؛ 
خشح أن يحاول إقشاع السدؤول بذخاء مشتج ما غيخ مسيد وىحا تمثل أن ُيظمب مؽ الس اختبار عسمي -

 ب لسشجوبي السبيعات؛                                                                                             مشاس
سؤال السخشح عؽ عجة مؾاقف قج يتعخض ليا في العسل حيث تكؾن السؾارد الستاحة لمتشفيح قميمة.  -

م ليا. تالسفيحه األساليب تحاكي ضلط العسل وال يشتج عشيا تؾتخ لعالقة   خشح بالسؤسدة التي تقجَّ
                                                                                                     

E.  :ىي3 مخاحل ةثالثتجخي مقابمة االنتقاء عمى مخاحل مقابمة االختیار 
 ليةالتاتتزسؽ اإلجخاءات 3  استكبال الستخشحيؼ -السخحمة األولى  

 ؛                                                                                                                            والتخحيب بوخشح تاستؿبال الس  
 خشح في جؾ مخيح؛                                                                          توضع الس                                                            
 خشح؛                                                                                                                         تربط عالقة ثقة مع الس          
 خشح؛                 تالتقميل مؽ قمق الس                                                                                                                  
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   الذخوع في مؾضؾعات عامة ومحايجة؛ 
  خشح بأعزاء المجشة؛  تتعخيف الس 
 ؛   وإجخاءاتياخشح أىجاف السقابمة تتؾضيح لمس 
 الذاغخ. سلومشرب العخشح بالسشغسة تتعخيف الس 

 
 في ىحه السخحمة تظخح فييا لجشة االنتقاء أسئمة معجة 3 البحث عؼ السعمؽمات -السخحمة الثانیة

 ويجب تختيبخشحيؽ إلمكانية السقارنة بيشيؼ تلكل الس وتكؾن واحجةمدبقا في دليل السقابمة 
ؾاع رئيدية مؽ دليل السقابمة إلى ثالثة أن وتشقدؼ أسئمةأعزاء المجشة  وتؾزيعيا عمىاألسئمة 
 األسئمة3 

 خشح ومجى تؾافقو مع متظمبات الؾعيفة ومشرب تالتي تؿيذ قجرات الس مؼ األسئمة الشؽع األول
 العسل الذاغخ.  

 مؾاقع لخشح عمى االترال والعالقات اإلندانية والفيؼ تالتي تقذ قجرة الس الشؽع الثاني مؼ األسئمة
 السيشي وتفديخه 

 وتقجيخه لمسدؤولية والعاطفي لمستخشحالتي تؿيذ التؾازن االنفعالي  الشؽع الثالث مؼ األسئمة 
 . ونزجو ومجى دافعتيو والعالقات الذخرية

 أما بالشدبة لتختيب األسئمة ؼيكؾن حدب األسمؾب التالي3 

  خشح ثؼ تشتقل إلى األسئمة السفتؾحة التي تثيخ تالس لظسأنوتبجأ المجشة بظخح األسئمة السلمقة
بسؤىالت الفخد وتظمعاتو ودوافع تخشحو لمسشرب بعجىا تشتقل إلى  وتتعمقصؽية اإلجابات الؾ 

 خشح وقجراتو في االترال وطبيعة شخريتو.تاألسئمة السباشخة التي تؿيذ بيا الكفاءة السيشية لمس
 
 خشح أسئمة عؽ مشرب العسل تتظخح المجشة عمى الس : خشحت: تقجيػ مشرب العسل لمسالسخحمة الثالثة

في ىحه السخحمة بظخح أسئمة و عخض تعميقاتو التي يخاىا  لوتدسح  وو عؽ السشغسة الذاغخ 
  .وفي نياية السقابمة يتؼ تقييؼ أو تقؾيؼ نتائج مقابمة التخشح لمتؾعيف الزمة.  

 
F. مثل3  إلنجاحيا لشفديةوا السادية الذخوط تحزيخ يجب :شخوط  نجاح  مقابمة التؽظیف 
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 السقابمة؛ وزمان لسكان الجقيق والتحجيج لمستخشحيؽ الجيج االستؿبال 
 السخررة؛ األماكؽ إلى الستخشحيؽ بتؾجيو االستؿباالت مكتب إشعار 
 السدتمدمات؛ بكافة تؾفيخىؼ مع السقابمة لجشة أعزاء إعالم 
 ؛ والديارات كالياتف الحؾار تعظيل أو مقاطعة عجم تزسؽ التي الزخورية الذخوط تؾفيخ 
 السعمؾمات تجويؽ... 

 
 :السخجعیة السرادر مخاجعة -2-4-3

 عمييا الحرؾل تؼ التي مؽ السعمؾمات لمتحقق األخخى  السرادر لبعض الخجؾع في التالية الخظؾة تتسثل
الحجيثة.  السؤسدات في اليامة لمتؾعيف اإلجخاءات السخاجعات أحج ىحه وأصبحت الستخشح، مؽ

 في مخاجعة السرادر السخجعية لمسؾعف مشيا3    وتدتخجم إدارة السؾارد البذخية في السشغسة عجة أساليب 

 مدتؾيات أدائو وسمؾكياتو بذأن عمى معمؾمات لمحرؾل الدابقة العسل بجيات االترال 
 بيا؛           لمعسل تخكو ومبخرات

 عمى الحكؼ في يفيج مرجر أيو  التكؾيشية أو التعميسية السؤسدات أو زمالء العسل بعض مخاجعة 
 تؾفخة؛    الس السعمؾمات صحة

     إرسال رسائل كتابية ليؼ أو بؾاسظة الياتف أو عؽ طخق زيارتيؼ شخريا في أماكؽ عسميؼ؛ 
    .السقابمة السباشخة مع األفخاد أو الجيات التي ذكخىا الستقجم كسخاجع يسكؽ الدؤال عشو مؽ خالليا 

 
                                                                                                                                        :الطبي الفحص -2-4-4

 ؼيسثل الكذف أو الفحص الظبي االختبار األخيخ الحي يجب عمى طالبي الؾعيفة اجتيازه حتى يتؼ تعييشي
 لجييؼ الرحية ياقةالم ومجى تؾافخ سالمة الستخشحيؽ مؽ التأكج في مشيا اللخض ويكسؽ برفة نيائية،

متخررة تكذف  طبية جيات لجى الفحص الظبي لمستخشحيؽ ويتؼ السظمؾب، الؾجو عمى بالعسل لمؿيام
وثؼ استبعاد األفخاد غيخ الالئقيؽ  والسخ،عؽ مجى السظابقة الجدجية مثل سالمة الجدؼ واألعزاء والقمب 

 طبيا وأولئػ الحيؽ يحسمؾن أمخاضا معجية أو أمخاضا مدمشة. 

ويتؼ الكذف الظبي عمى الستقجميؽ بؾاسظة جيات طبية متخررة كالسدتذؽيات واألطباء الستخرريؽ 
 وأىؼ ما يتؼ التأكج مشو3
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                                                                                                         سالمة الجدؼ واألعزاء؛                             
                                                                                                 الكذف عمى القمب وعسل رسؼ قمب؛                   
 خشح بأي أمخاض عربية؛      تعسل رسؼ مخ كيخبائي لمتأكج مؽ عجم إصابة الس 
 ؛  ؾياس ضلط الجمو  عسل تحميالت لمجم                                                                                                                                                                     
 

الكذف و السيؽ التي تتظمب التأكج مؽ كفاءة عسل أجداء معيشة في الجدؼ.  و ىشاك بعض الؾعائف 
الرحية لمسخشح  ال يدتظيع التشبؤ بأي أمخاض قج تشتج مدتؿبال ولكشو يقجم تقخيخا طبيا عؽ الحالة الظبي

 في وقت إجخاء الكذف وبعج اجتياز الكذف الظبي يرجر قخار تعييؽ السخشح.

 االستكبال واإلدماج -2-5
        :التعييؼقخار  -2-5-1

يفة التي تتشاسب شخوط ومدتمدمات الؿيام بيا مع يعخف التعييؽ عمى أنو وضع الفخد السشاسب في الؾع
 عؽاالستعالم و  وعمى ضؾء نتائج االختبارات والسقابالت الذخرية وعسميات التحخي  مؤىالتو وكفاءاتو.

األفخاد الستقجميؽ لمؾعائف، وبعج أخح رأي السجيخ أو السذخف السختص، تقؾم إدارة السؾارد البذخية في 
عمى اإلدارة العميا أو  خشحيؽ الرالحيؽ لمتعييؽ، تسييجا لعخض األمختالس ءالسشغسة بإعجاد كذف بأسسا

 الدمظة السخترة بالتعيؽ السترجار قخارات التعييؽ. 

 بفتخة الفخد قج يسخ حيث البذخية، السؾارد وتعييؽ اختيار مخاحل مؽ األخيخة السخحمة التعييؽيعتبخ و
 الييئة مؽ كل وواجبات )حقؾق  العسل عقج ر بشؾدىحا القخا ويتزسؽ الشيائي، التعييؽ قبل تجخيب

 بحق األخيخ ىحا يحتفع أن ويبقى ،ومشاقذتولمسؾعف  عخضو يتؼ والحي (والسؾعف السدتخجمة
 .وإمزائو عميو السؾافقة قبل بشج كل عؽ االستفدار

 القخار ييا اتخاذف بسا االختيار بكل خظؾات الكبيخة السؤسدات في البذخية السؾارد إدارة تقؾم ،العسؾموعمى 
 الشيائي باتخاذ القخار يقؾم مؽ ىؾ العسل صاحب فان السؤسدات الرليخة في أما لمتعييؽ، الشيائي

  بو السعسؾل لمشغام خاضعا ىحا كل ويبقى ،والتعييؽلالختيار 

تف بعج السؾافقة الشيائية عمى نفذ الستخشح لمعسل يتؼ كتابة قخار التعييؽ وإبالغو كتابيا أو عبخ اليا
لمستخشحيؽ الشاجحيؽ، أما الخاسبؾن ؼيجب أن يكتب ليؼ اعتحار أو تأسف لعجم القبؾل مع الذكخ عمى 

 السذاركة وإبالغيؼ بإمكانية تؾعيفيؼ عشج الحاجة.
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 االستكبال:     -2-5-2
 ياعش مسثل البذخية أو إدارة السؾارد وتتؾلى السؤسدة، في الفخد استؿبال يتؼ التعييؽ، قخار اتخاذ بعج

 ىحا ويدود بيا، سيعسل اإلدارية التي الؾحجة مجيخ القدؼ أو رئيذ إلى الفخد وتؾجيو االستؿبال عسمية
 الشذاطات التي طبيعة وعؽ التي سيذلميا والؾعيفة زمالئو عؽ وافخة الججيج بسعمؾمات السؾعف األخيخ
 والفخص مثال الؾعيفي مدتقبمو السؾعف بجوره عؽ يتحجث وقج العسل، بيئة عخوف وعؽ بيا يقؾم سؾف

 مسارستو أثشاء يؾاجييا قج التي السذاكل والقزايا كافة حؾل حخية االستفدار لو ويتخك أمامو، الستاحة
 كافة السعمؾمات يذسل ممف والتؾجيو إعجاد االستؿبال عسمية تدتجعي وقج  .مشو لمعسل السظمؾب

 عؽ معمؾمات )مثال عمى السؤسدة ثخيتعخف أك لكي الججيج لمسؾعف وتدميسو السؤسدة عؽ الزخورية
الياتف  أرقام الييكل التشغيسي، الدؾق، في السؤسدة مخكد الستعامل معيا، األسؾاق السشتجات، أنؾاع

 قدؼ ومؽ آلخخ مكتب مؽ مخوره (، إضافة إلى...، ستخاتيجيةاالو  العسل نغام األقدام، ببعض الخاصة
 .واألفؿية عسؾديةال العالقات سرالح وطبيعةوال عؽ األقدام تعخيؽية وثائق تقجيؼ مع آلخخ

كسا تعسل السؤسدة عمى تؾفيخ الذخوط الزخورية وتقجيؼ العامل الججيج وتحفيده ويكؾن ذلػ عؽ طخيق 
 السخاحل التالية3

A. اإلعالن الجاخمي    : 
عادة قبل اترال السؾعف بالؾعيفة واستالم ميامو، تكؾن مرمحة التؾعيف قج ـيأت مكتب أو 

لعامل، وأصبح الجسيع يعمؼ بقجوم مؾعف ججيج، وىحا ما يدسح لمعامل أن يحجث اتراال مشرب ا
مع كافة العسال أو عمى األقل عمى مدتؾى السرمحة التي يعسل بيا، باإلضافة إلى االترال 

 بسدتؾيات وأفخاد آخخيؽ نحكخ مؽ بيشيؼ3

             .مدؤولي مرالح السدتخجميؽ الحي يكؾن تحت مدؤوليتيؼ                                                                                        
                                                                                                      .)مسثمي العسال )الشقابات                          

 
ؾمات يكؾن شفييا  وكتابيا  كأن يرجر رئيذ مرمحة السدتخجميؽ إعالن كتابي انتقال ىحه السعم

بتؾعيف مؾعف ججيج في مشرب معيؽ، لكؽ إعالم السؾعفيؽ األقخب إليو في السؤسدة ككل يكؾن 
 التكؾيؽ والخبخة الدابقة. )االسػ والمقب(،بإعالن شكمي تقجيسي ويكؾن مؾضح ؼيو التعخيف بالذخص 
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B.     :االستكبال                                                                                                                                          
عشج تعييؽ أحج العامميؽ الججد تتؾلى إدارة السؾارد البذخية تقجيسو إلى رئيذ القدؼ الحي سيعسل معو. 

بسقابمة السؾعف الججيج ويعظيو معمؾمات كاؼية عؽ العسل الحي سيداول ؼيو ويقؾم رئيذ القدؼ بجوره 
بيئة العسل وعؽ مدتقبمو الؾعيفي وكحلػ يتؾلى تقجيسو إلى زمالئو ورؤسائو في  ،وعؽ عخوف نذاطو

عمى الخئيذ أو السذخف السباشخ لمعامل الججيج أن يخرص لو جدء مؽ وقتو لمتعارف كسا  العسل. 
ج يؾاجيو مؽ أسئمة واالىتسام بو وبآرائو ومالحغاتو عؽ عسمو الججيج ومذكالتو، ولإلجابة عسا ق

ويجب أن يكؾن مفيؾما أن ىحا المقاء سيتخك انظباعا يتؾقف عميو نجاح العالقة السدتقبمية بيؽ 
السذخف والسؾعف الججيج، والسيؼ ىشا لمذخص التعخف عمى األشخاص الحيؽ يذخفؾن عميو برفة 

 لو الفخصة مع الؾقت لمتعخف عمى بؿية العسال. مباشخة وستتاح

C. التعخف عمى مكان العسل والعادات  : 
األفزل أن يعخف السؾعف الججيج مكان عسمو الشيائي الحي سيؾكل لو، وكحلػ يجب إطالعو عمى 
العسل الحي سيقؾم بو وعالقة ىحا العسل باليجف األساسي والشيائي لمسؤسدة باإلضافة إلى تحدديو 

بالتفريل عؽ واجبات ومدؤوليات الؾعيفة، كسا يجب أيزا تعخيفو  هىحا العسل، وكحلػ إخبار  بأىسية
والتعميسات  عقؾباتبتقاليج العسل في السؤسدة والقؾاعج والمؾائح التي تشغؼ العسل وكحلػ لؾائح ال
 الخاصة الؾاجب إتباعيا في مشح اإلجازات وكحلػ األنذظة االجتساعية األخخى.  

D. الؽثائق والتعمیساتالتعخيف ب : 
تقجم السؤسدة لمسؾعف الججيج بعض الؾثائق الخاصة والتعميسات الستعمقة بالسؤسدة بيجف االطالع 

 عمييا وأخح نغخة عؽ واجباتو كفخد وكعشرخ في السجسؾعة والتي مؽ بيشيا3

                                                              االتفاؾية الجساعية؛                                                         
                                                                                                                عقج السؤسدة؛ 
 القانؾن الجاخمي؛ 
 خىا.                                                                                     السعمؾمات والؾثائق الستعمقة بالزسان االجتساعي، التقاعج وغي 
 .ممفات تؾضح مدتؾى ومؤىالت عسال السؤسدة 

وبعج اطالع العامل عمى بعض الؾثائق والقخارات واالتفاؾيات الجاخمية والخارجية لمسؤسدة، يظمب مشو 
 ى محتؾياتو في اإلجخاءات اإلدارية.إتسام ممفو السيشي، والحي سشتعخف عم
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E.  اإلداريةاإلجخاءات  
 تختمف ىحه العسميات والقؾاعج مؽ مؤسدة ألخخى وتتذكل عادة مؽ3

 ؛استسارة عقج العسل 
 ؛شيادة عائمية 
 ؛شيادة عسل مؽ السؤسدة الدابقة التي كان يعسل بيا  
 ؛بظاقة تقجميا الؾكالة الؾطشية لمتذليل 
 ندخة مؽ بظاقة  جتساعي، باإلضافة إلى بعض الؾثائق مشيا3ندخة مؽ بظاقة الزسان اال

 .ظاقة اإلقامة السؤقتة بالشدبة لمسياجخيؽ، بشيادة طبية، التعخيف الؾطشية
 
F. عقج العسل : 

بالعقج يتؼ دخؾل العامل الججيج إلى السؤسدة ؼيحرل عمى وثيقة مكتؾبة تحسل كل ما عخض عميو 
 يذسل عمى ما يمي3وتؼ االتفاق حؾلو حيث أن عقج العسل 

                                                                                                            تاريخ بجاية العقج؛                                          
                                              مكان وتاريخ مسارسة الؾعيفة؛                                                                                                
                                                                                                                تدسية الؾعيفة؛                             
  القاعجي؛                                                                                                              األجخ 
                                                                                                                       األجخة؛                                 
                                                                                                     طؾل مجة الفتخة التجخيبية؛                                                  
                                                   مجة العقج؛                                                                                                      
 .القانؾن الجاخمي لمسؤسدة 

 
 الفتخة التجخيبیة: -2-5-3

بعج تعييؽ السؾعف في مشرب العسل يؾضع تحت التجخبة لسج معيشة تدسى بالفتخة التجخيبية حيث يكؾن 
مؽ قبل رئيدو السباشخ وفي نياية الفتخة يعج الخئيذ السباشخ تقخيخا نيائيا يحجد والسالحغة تحت االختبار 

ؼيو مجى كفاءة السؾعف الججيج وصالحيتو لذلل الؾعيفة ويزع في التقخيخ ترؾر بذأن فرمو أو 
السؤسدة في الفتخة التجخيبية. وفتخة التجخبة تدسح لمظخفيؽ ) وتحؾيمو إلى عسل أخخ في حالة عجم نجاح
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معخفة قجرات العامل عمى أداء فتسكشيا مؽ والعامل( بالسخاؾبة الجيجة لقخار العسل، ؼبالشدبة لمسؤسدة 
. أما بالشدبة لمعامل ؼيدعى ةالججيج بيئةالسيام بذكل مقبؾل وكحلػ مجى انجماجو وتأقمسو في السؤسدة وال

ػ الغخوف الؾعيؽية والسيارات التي مؽ خالليا إلى معخفة الفائجة التي سيجشييا مؽ السشرب، وكحل
 تتظمبيا ومجى تحكسو في تشفيح مياميا.                                               

وخالل ىحه الفتخة ال تدتظيع السؤسدة مخاؾبة العامل باستسخار وليذ شخط كحلػ مخاقبتو باستسخار، ألن 
جأ ويجيل أىجاف السؤسدة وحتى الؾسائل الستاحة العامل وكسا ىؾ معخوف في ىحه السخحمة ما زال مبت

تحت ترخفو والعالقات وتجفق السعمؾمات بيؽ مختمف السرالح، ىحا باإلضافة إلى العادات والقيؾد 
الدمبية التي تفخضيا أحيانا السجسؾعة الجاخمية عمى أي فخد ججيج. وعادة ما تتسيد ىحه الفتخة بكثخة 

ؽ أن تعظي لمسؤسدة انظباع سيء عمى العامل، وىشا تقل مدؤولية األخظاء السيشية والتي مؽ السسك
و بالتقميل مؽ ىحه األخظاء عمى مؾجو العسال والستسثل في السدؤول السباشخ ليحا العامل مؽ خالل تجري

فتخة ىحه البعج نياية  وتعميسو عمى بعض السيام السسيدة ومخاقبتو وتقجيسو لو اإلرشادات الالزمة. و
لسحجدة حدب االتفاؾية أو القؾانيؽ الجاخمية لمسؤسدة، يكؾن مؽ الزخوري وضع حج لؾضعية ة ايبيالتجخ 

العامل السيشية بتثبيتو أو التخمي عشو، اعتبارا بأن الحرؾل عمى مؾعف ججيج واستقظابو قج يكمف 
إلى جانب  السؤسدة وقتا وجيجا كبيخيؽ، فإنيا بحلػ تكؾن بحاجة إلى معخفة مخدوده خالل ىحه الفتخة، ىحا

رغبة السؾعف في حج ذاتو بسعخفة رأي اإلدارة في أدائو  وتحؿيقا لحلػ يجب وضع تقخيخ بتقييؼ كفاية 
 السؾعف خالل ىحه الفتخة باالستعانة بسجسؾعة مؽ الؾسائل كسعجالت تقييؼ األداء، والسقابمة وغيخىا،

 حدب نسؾذج التقييؼ التالي3

 مستاز مدتؽى األداء
جيج 
 ججا

لمقبؽ جيج  ضعیف 

      العالقة مع رؤسائو بالعسل
      العالقة مع زمالئو بالعسل

      العالقة مع السخاجعيؽ
      تحسل السدؤولية

السحافغة عمى أوقات 
 ةالخسسي عسلال

     

      الجقة في انجاز العسل
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      القجرة عمى اتخاذ القخار
      االنزباط في العسل

      قشيةالت-السيارة الفشية
      روح السبادرة واإلبجاع

السقتخحات والسداىسات 
 التظؾرية لمعسل

     

      السجسؽع
 

وفي حالة ما إذا أمزى السؾعف الججيج الفتخة التجخيبية السحجدة لو بشجاح وأثبت كفاءتو فييا، يعج 
في مشرب  ونيائية ويتؼ تثبيتويعيؽ برؾرة  التجخيبيةفتخة الالخئيذ السباشخ تقخيخ إيجابي عشو فتشتيي 

عسمو وتسكيشو مؽ أداء العسل مؽ خالل مشحو الرالحيات الكاممة وتييئة الغخوف السادية والسعشؾية 
 انجماجو في الحياة العسمية.                                         يتؼالالزمة ليفيج العسل و 

 :اإلدماج -2-5-4
 داخل أصال التؾازن السؾجؾد مؽ خالل كبيخة أىسية عسل مجسؾعة أو فخيق في ججيج مؾعف إدماج أخحي

 ىحه داخل العسل والتعامل شخوط ستحجد التي ىي االستؿبال–األول  االترال وعسمية السجسؾعة، ىحه
 ىحه تدؾد والعادات التي الؿيؼ عمى حكسو خالل مؽ السلادرة، أم البقاء في الذخص السجسؾعة وإرادة

 بيؼ الججد وتعتشي أفخادىا تؾجو أن ىحه االخيخة عمى لداما وبالتالي ككل لسؤسدةا ال ولسا السجسؾعة
 مؽ خالل ال لسا وأدائيؼ، وذلػ السعشؾية روحيؼ عمى أثار مؽ لحلػ لسا االنجماج، شخوط كافة ليؼ وتؾفخ
 .واإلدماج بالتؾجيو خاص بخنامج اعتساد

 ولبخامج اإلدماج أىجاف تدعى لتحؿيقيا ىي3 

 اليف انجماج العامل الجيج في السشغسة؛ تخؽيض تك 
  التقميل مؽ شعؾر العامل الججيج بالقمق والخؾف مؽ السشرب الججيج؛ 
  .تخؽيض معجل دوران العسل 
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 :الخاتسة
 اإلعالن في مختريؽ أشخاص وتعييؽالبذخية  بتؾعيف السؾارد خاصا الكبيخة قدساتخرص السشغسات 

في  التؾعيف عسمية أن نجج حيؽ فيأكفئيؼ، واختيار  الستخشحيؽ مؽ أكبخ عجد واستقظاب الؾعائف عؽ
 عؽ بالبحث وتكتفيالتعقيج  عؽ بالبداطة بعيجة تتسيد التؾعيف وإجخاءات والستؾسظة الرليخةالسشغسات 

ومجيخ الستخشح  مقابمة عؽ طخيق تكؾن  العسال اختيار وعسمية القخيبة مشيا السرادر في العاممة اليج
 .لمسشرب مالءمتو مجى يقخر يالح السشغسة ىؾ

 

 
 
 
 
 

  حالة عؼ الیات االستقطاب                                                                        عسل مؽجو
 

" داخل  Traqueurمؤسدة نفظال في إطار تحجيث نذاطيا عمى مدتؾى مقخىا العاصسة، إلنذاء مشرب "مخصج  احتاجت
                                                         Direction Stratégie et perspective de l’entreprise -مجيخية "استخاتجية وأفاق السؤسدة 

 السؤسدة،مكمف بجسع وتحميل كل السعمؾمات السختبظة بذيخة السحل عبخ األنتخنت )آراء، تعميقات، ندبة ترفح مؾقع 
تتجاوز  ي والظاقةأنو يتظمب خبخة في مجالي اإلعالم اآلل العمؼ (. معالتكشؾلؾجيات والتقشيات الحجيثة في مجال السحخوقات...

الجيسؾمة والتؾاجج تحت الترخف، أسمؾب جيج في إعجاد التقاريخ  اإلدراك،كفاءات في تحميل البيانات، سخعة  سشؾات،عذخة 
السقجمة لإلطارات الدامية مؽ تكؾيؽ، نقل، عالوات، السذاركة  االمتيازاتدج شيخيا بكل  200.000اليؾمية. مع أجخة تقارب 

في التغاىخات الظاقؾية، التخؾية األكيجة والدخيعة.السحمية والجولية   
 

 قؼ بتقجيؼ بظاقة وصؽية لمسشرب -  :السطمؽبالعسل 
 اإلعالن بإعجادقؼ -
 ؟جخاءىا لمستخشحااىؼ االختبارات الؾاجب  رأيػما ىي في -
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 :السخاجع السعتسجة بالمغة العخبیة
 2014 ،اإلسكشجرية ،الجار الجامعية ،إدارة السؽارد البذخيـــة ،أحسج ماىخ -

 :السخاجع السعتسجة بالمغة الفخندیة
- Chaminade Benjamin, Attirer et fidéliser les bonnes compétences, 2e édition 

AFNOR, Paris ,2010  

- Deslandes Arnaud, LE POSTE DE TRAVAIL WEB : Portail d'entreprise et accès 

au système d'information, Dunod, Paris, 2010 

- Duhamel Sabine, Les tests de recrutement, Studyrama, Paris, 2011 

- Dumais Jean-François, Guide de gestion des ressources humaines, 

TECHNOCompétences, Québec, 2003 

- Guide méthodologique de gestion des ressources humaines, Caoutchoc, Québec, 2015 

- Martory, Bernard, Crozet Daniel, Gestion des ressources humaines : pilotage social 

et performance, 9e édition, Dunod, Paris, 2016 

- Mirat Jean, Entretien d’embauche :  La méthode pour réussir, 2e édition, Groupe 

Eyrolles, Ed d’Organisation, Paris, 2009  

- Williamson Christine, Gary Colvin et Amy McDonald, Gestion des ressources 

humaines, Tearfund, UK, 2008  

  

 :السؽاقع االلكتخونیة
go.com-https://www.manager 

https://www.solidere.org 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.manager-go.com/
https://www.manager-go.com/
https://www.solidere.org/
https://www.solidere.org/
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 الثالث: سیاسة تكهين وتنمیة المهارد البذخية في المنعمة المحهر

تيتؼ ىحه الدياسة بالبحث عؽ االحتياجات التكؾيشية لؤلفخاد وتشسية كفاءاتيؼ. فالتكؾيؽ بسا يقجمو مؽ 
 العامميؽ بسيارات وقجرات عجيجة تأثخ عمى ومعمؾمات متشؾعة يدودمعخفة ججيجة وأفكار مدتحجثة 

لظبيعة الجور الحي يؤديو في السشغسة، وبالتالي  الفخد وتحديؽ أساليب األداء وتظؾيخ قجرات االتجاىات
 ويداعجه عمى تججيج نغختو وتدتفيج السشغسة مؽ ذلػ في فعالية تحقيق أىجافيا. يخفع

 التكهين ماهیة -1
                                                                                                                         التكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهين مفهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهم-1-1

تعػػج وعيفػػة التكػػؾيؽ فػػي السشغسػػات االقترػػادية الحجيوػػة مػػؽ أىػػؼ مقؾمػػات التشسيػػة التػػي تعتسػػجىا فػػي  شػػاء 
قبل عمػػػى مؾاجيػػػة الزػػػتؾطات والتحػػػجيات البذػػػخية، التقشيػػػة، اإلنتاجيػػػة جيػػػاز قػػػادر فػػػي الحا ػػػخ والسدػػػت

واإلداريػػة التػػي تػػختبر مبالػػخة بػػالفخد كؾنػػو إندػػاف مػػؽ جيػػة والسحػػخؾ األساسػػي لكافػػة عشا ػػخ اإلنتػػاج مػػؽ 
 ىحه العشا خ وبالتالي كفاءة األداء التشغيسي.كفاءة كافة جية أخخى، وتتؾقف عمى كفاءتو 

التعميؼ حيث يتؼ اكتداب الفخد قجرات عقمية وعزمية تتسول في  مرظمحتحت ؽ مفيـؾ التكؾي يشظؾي  
السعخفة والسيارات مع تشسية الدمؾؾ واالتجاىات نحؾ حب العسل واإلخبلص ؼيو والحرؾؿ عمى مول 

 كؾيشية.ؾيسية يجب التخكيد عمييا عشج إعجاد البخامج الت
سمؾؾ ومعارؼ عمسية تسكشو مؽ الؿياـ بسدؤولياتو الستسومة في  الكتدابالتكؾيؽ الفخد يجب أف يخقي 

يربح قادرا عمى و التذتيل واإلنتاج والريانة والخجمات وىؾ  حلػ يكدب ميارات يجوية ومقجرة ميشية 
 السداىسة في التشسية االقترادية واإلنتاج. 

ىشاؾ فخؽ  يؽ التعميؼ والتكؾيؽ، فالتعميؼ عبارة عؽ زيادة في مقجرة الفخد عمى التفكيخ بذكل : مالحعة
أما التكؾيؽ فيؾ عبارة  التي يسخ  يا، ؾ عياتوالشاتجة عؽ ال يوالتتيخات الدمؾكية لججل مشظقي فيؾ 

مؽ يعخؼ التكؾيؽ  فيشاؾ ،محجدةعمى معخفة يجخي تظبيقيا لتايات محجدة تتزسؽ التداـ الستكؾف بقؾاعج 
لذخص ما لكي يؤدي األداء الرحيح لؾاجب أو  واالتجاىاتالتشسية السشتغسة مؽ السعخفة والسيارة  بأنو
 مكمف بالؿياـ بو.عسل 

 المرطمحات المذابهة لمتكهين -1-2
 سشحاوؿ تقجيؼ بعض السفاـيؼ والسرظمحات التي تقارب الى حج كبيخ التكؾيؽ ويتسول أىسيا ؼيسا يمي:
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A. عمى في كويخ مؽ الحاالت لمجاللة ويدتخجـ يدسى بالتكؾيؽ الدا ق عمى التؾعيف  : أو مااإلعجاد
يشتيي التعميؼ، كسا يبتجئ  عسمية تدتيجؼ إ افة معمؾمات ومعارؼ ججيجة لمفخد، ويبجأ اإلعجاد حيث

 اإلعجاد بالشدبة لمفخد انتياءالتكؾيؽ بعج 
B.  التكهينإعادة (Recyclage) : الفخد إلى وعيفة ججيجة  انتقاؿمؽ أنؾاع التكؾيؽ عشج  يعتبخ كشؾع

نغخا لزخورة إلسامو وإحاطتو  بعض السعمؾمات الستخررة التي سؾؼ يحتاجيا في الؾعيفة 
الججيجة، كسا أف ىحه العسمية تدتيجؼ أحيانا تخؾية األفخاد أو  خورة إتقانيؼ لفشيات وتقشيات ججيجة 

 أدخمت عمى طخؽ وأساليب العسل. 
C. قجرتيؼ عمى مبالخة عسميؼ  استعادةتتسول في خجمات ميشية تقجـ لمعاجديؽ لتسكيشيؼ مؽ  :تأهيلال

)يختمف التأىيل عؽ التكؾيؽ  .األ مي أو أداء أية أعساؿ أخخى تتشاسب مع حالتيؼ الرحية والشفدية
الواني  يتسخكد مع اآلخخيؽ في العسل،  يشساوالتكيف لكؾف األوؿ يتسخكد جؾىخه عمى عسميات التأقمؼ 

 .حؾؿ األداء(

ولتخض الؾ ؾؿ إلى ىحه الشتيجة تعتبخ البخامج التكؾيشية مؽ السدتمدمات األساسية لتقميص الفجؾة  يؽ 
قا مية األفخاد الججد ومتظمبات العسل حيث أنيا تؤدي إلى إحجاث السؾازنة  يؽ ما يدتظيع الفخد عسمو وما 

 نفدو. سشربال يتظمبو

 لتكهينتحجيج طبیعة ا -2

 التكهينومميدات أهمیة  -2-1
، والتأميؽ  ج البظالة والذيخؾخة وفقجاف االجتساعي واالزدىار االقتراديةالتكؾيؽ وسيمة لمتشسية 

 ىاما أساسيا مؽ أجل تحديؽ كسية ونؾعية العسل، االتؾعيف وعجـ مبلئسة الفخد لعسمو. ويعتبخ أمخ 
 حيث تتجدج أىسيتو في العشا خ التالية: .العامميؽ رفع السعشؾيات وتحفيدو  تخؽيض تكاليف اإلنتاج

A.  األفخاد الحيؽ يمتحقؾف بالعسل ألوؿ مخة يحتاجؾف إلى التييئة السبجئية لمؿياـ بأعباء الؾعيفة
 ؛التي سيذتتمؾنيا، وبالتالي التعخيف  يا والتكؾيؽ عمييا

B.  الؾعائف نفديا تتتيخ، كسا أف األفخاد ال يقؾمؾف بعسل واحج وال يسارسؾف مدؤولية واحجة
الحي يتظمب  الذيءفقر،  ل يشتقمؾف  يؽ عجة وعائف وعجة مدؤوليات خبلؿ فتخة عسميؼ، 

 ؛إلى وعائف أخخى  وانتقاليؼإعادة تكؾيشيؼ عشج تخقيتيؼ 
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C.  اإلنتاج، والحي أ بحت معو اإل جاعية التظؾر التكشؾلؾجي تؾاكبو تحديشات عمى عسميات
اليـؾ مظالب بأف يسمػ قجر مؽ السيارة لتأدية  السؾعفو  الرفة التالبة في العسل، واال تكارية

 الكويخ مؽ الؾاجبات التكشؾلؾجية السعقجة والجؾيقة. 

  ا في:أىسومؽ ناحية أخخى ىشاؾ عجة عشا خ تسيد التكؾيؽ ويتسول 

 ؛سدتقبميةكدب الفعالية والكفاية ال 
 ؛تشسية العادات الفكخية والعسمية لؤلفخاد 
 ؛رفع ميارات ومعارؼ العامميؽ 
  سا يشاسب تحقيق أىجاؼ السشغسةبرفع مدتؾى أدائيؼ وكحلػ اإلتجاىات. 

 مبادئ التكهين -2-2
 يسكؽ حرخ ىحه السبادئ في الشقاط التالية:

A. مقجار التكخار فيتؾقف عمى  : التكخار يداعج عل تعمؼ أداء أي عسل، أماالتكخار والمخان
 ؛طبيعة السيارة السخاد تعمسيا وعمى لخرية الستعمؼ وعمى الظخؽ السدتخجمة في التكؾيؽ

B. اإلرلاد يداعج الستعمؼ عمى سخعة التعمؼ ودقتو فالتكؾيؽ السقتخف بإرلاد اإلرشاد والتهجیه :
د لمؾقت والجيج، فإرلاد الستعمؼ إلى الرؾاب ؼيو إقترا أفزل بكويخ مؽ التكؾيؽ  جونو،

أوؿ محاولة  جال مؽ تعمؼ الحخكات الخاطئة، ثؼ يبحؿ  الرحيحة مؽ االستجاباتحيث يتعمؼ 
 ؛بعج ذلػ جيجا في إزالة العادات الحخكية الخاطئة، ثؼ يتعمؼ بعج ذلػ العادات الرحيحة

C. كمسا كاف الجافع قؾيا لجى الستكؾف كمسا ساعج ذلػ عمى سخعة التعمؼ الجافع والحافد :
واكتداب السعخفة والسيارات الججيجة، فمكي تتحقق الفاعمية لمستكؾف يجب أف يختبر التكؾيؽ 

لو يخغب في إلباعيا، مول تحديؽ مدتؾى األداء أو التخؾية أو زيادة مدتؾى  حؿيؿيةبحاجة 
 ؛الجخل

ية  خامج التكؾيؽ عمى وجؾد نغاـ سميؼ لمحؾافد لحث العامميؽ عمى اإلؾباؿ تتؾقف فاعم مالحعة:
عمى التكؾيؽ بججية ويختبر  شغاـ التكؾيؽ نغاـ الوؾاب والعقاب وبالتالي فإف نجاح الستكؾف في 

 البخنامج يؤدي إلى مكافأتو أما تقريخه ؼيعخ و لمعقاب السادي أو السعشؾي 



 3حاالت عممیة في إدارة المهارد البذخية /جامعة الجدائخ اسیالجكتهرة: مهتخفي أمال     محاضخات في مق 

 

75 
 

 

D.  الظخيقة الكمية ىي أف يتعمؼ الستعمؼ أداء العسل كمو دفعة التعممالطخيقة الكمیة والجدئیة في :
واحجة، أما الظخيقة الجدئية فيي تقديؼ السادة إلى وحجات جدئية ثؼ تعمسيا عمى مخاحل 
متتالية، فكمسا تعقج العسل وكاف مخكبا كمسا كاف مؽ األفزل تعمسو عمى مخاحل حدب 

كؾف مؽ جدئيات قميمة أو يرعب فرل جدئياتو عؽ أجدائو، أما إذا كاف العسل بديظا أو يت
 ؛بعزيا، فسؽ السفيج أف يقجـ مخة واحجة حتى تكؾف الرؾرة وا حة متكاممة

E.  :يؽ األفخاد مؽ حيث الحكاء والقجرات والظسؾح  والفخوؽ  لبلختبلفاتمخاعاة الفخوق الفخدية 
تيا عشج تخظير  خامج ، ومؽ ثؼ فيحه الفخوؽ يجب مخاعاكؾيؽأثخ كبيخ عمى الت واالتجاىات

 .وتحجيج الظخؽ السشاسبة إليراؿ السعمؾمات لؤلفخاد كؾيؽالت

 التكهين مذخوعأهجاف  -2-3
تكؾيشي ىي تحجيج أىجافو  جقة وو ؾح، ألف  مذخوعالخظؾة األولى التي يجب التفكيخ فييا عشج إعجاد أي 

المقیاس لتقيیم ىحه األىجاؼ ىي التي تداعج في رسؼ الظخيق الحي يؤدي إلى تحؿيقيا، كسا أنيا تعتبخ 
  .بعج تشفيحه والحكؼ عميو بالشجاح أو الفذل في  ؾء تحقيق ىحه األىجاؼ أو العكذ النذاط

التكؾيؽ  الحتياجاتشي تختمف مؽ مؤسدة ألخخى تبعا تكؾي مذخوعأىجاؼ أي وتججر اإللارة الى اف 
وعسؾما تتسول  .الغخوؼ اإلنتاجية واإلدارية السؤثخة في العسل في كل مشيسا اختبلؼوحدب  يافي

 األىجاؼ في:

A. كتخؽيف العبء  ،خجمة اإلدارة بكافة مدتؾياتيا بحيث تعسل بكفاءة أعمى : األهجاف اإلدارية
وقت أقل في ترحيح أخظاء العامميؽ الحيؽ تؼ تجربيؼ أو تكؾيشيؼ عمى السذخؼ ألنو يحتاج إلى 

 اكتذاؼفي التشغيؼ، مداعجة اإلدارة في  االستقخارمقارنة مع غيخ السكؾنيؽ، تحقيق السخونة و 
سؾاء كاف  االتراؿو تدييل عسمية الخجل السشاسب في السكاف السشاسب الكفاءات لتحقيق مبجأ 

مؽ أعمى مدتؾى إداري إلى أسفمو أو العكذ، وإببلغ العامميؽ بكافة السعمؾمات التي تتعمق 
بأىجاؼ السؤسدة وسياستيا ومخاحل تشفيح األعساؿ حتى يقؾمؾا بأعساليؼ في  ؾء ىحه األىجاؼ 

 ؛والسعمؾمات
B.  السؤسدة لزساف  ىحا الشؾع مؽ األىجاؼ بكافة الشؾاحي الفشية في ويتعمق :الفنیةاألهجاف

سبلمتيا سؾاء كاف ذلػ بالشدبة لآلالت والسعجات التي تدتخجميا، أو بالشدبة لؤلفخاد العامميؽ 
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فييا، أو بالشدبة لمسشتج، كتخؽيض تكاليف  يانة اآلالت وإ بلحيا، تخؽيض حؾادث العسل، 
 ؛معالجة مذاكل العسل والسداىسة فيالتقميل مؽ ندبة التمف 

C.  لشيؾض بالشؾاحي اإلقترادية لمسؤسدة عؽ طخيق تشسية ا :ية واإلجتماعیةاألهجاف اإلقتراد
التكاليف، زيادة القجرة  وتخؽيضاإلنتاج زيادة ة اإلنتاجية، ءديادة الكفا القجرات وتعغيؼ الخبح ىحه 

 التشافدية لمسؤسدة ورفع معشؾيات األفخاد.

 مكهنات نعام التكهين -2-4
 يحتؾي عمى العشا خ التالية

   (INPUT) :المجخالت -2-4-1
ىي بسوابة األسباب التي تحخؾ الشغاـ وتجفعو إلى األماـ مؽ أجل تحقيق ىجفو ويسكؽ ترشيف مجخبلت 

 :نغاـ التكؾيؽ إلى

A.  وأنساط سمؾكيؼ ذات  تتسول في طاقات وقجرات األفخاد ورغباتيؼ وإتجاىاتيؼ :بذخيةمجخالت
الرمة  شذاط الشغاـ وأىجافو وتتكؾف مؽ كافة األفخاد الحيؽ يذتخكؾف في عسمية التكؾيؽ مؽ 

ختمف ىؤالء بإختبلؼ البخامج التكؾيشية يمكؾنيؽ ومتكؾنيؽ وإدارييؽ وفشييؽ ومداعجيؽ، و 
 ؛التي يذتخكؾف فييا، أي حدب نؾع ىحه البخامج وأىجافيا ووسائميا

B.  في كافة السؾارد غيخ اإلندانية مؽ أمؾاؿ ومعجات وتجييدات ومؾاد،  تتمثل :ةماديمجخالت
 ؛والتي ترل إلى الشغاـ ويدتخجميا في عسمياتو

C.   تعتبخ السعمؾمات نؾع آخخ ىاـ مؽ السجخبلت وتذسل عمى  يانات  :معمهماتیةمجخالت
واإلجخاءات واألساليب  خا ة بالسؤسدة التي يأتي مشيا الستكؾنؾف، كسا تتزسؽ الظخؽ 

والسعاييخ، وتزؼ الشغخيات والبحؾث والتجارب التي تخص مؾ ؾع التكؾيؽ، كسا تحتؾي 
وما يدؾده مؽ ؾيؼ ومعتقجات  عمى  يانات عؽ الغخوؼ واألو اع السحيظة بالشغاـ،

 .ومفاـيؼ وأفكار

 العممیات -2-4-2

سمية التكؾيؽ نفديا، تحؾؿ السجخبلت إلى مخخجات بػية تحقيق أىجاؼ الشغاـ، أي أنو يختص بع
 .والسعالجة الفعمية لمستكؾف حتى يسكشو إكتداب الرفات والخرائص السظمؾبة



 3حاالت عممیة في إدارة المهارد البذخية /جامعة الجدائخ اسیالجكتهرة: مهتخفي أمال     محاضخات في مق 

 

77 
 

 

 : (OUTPUT) المخخجات  -2-4-3

والتي تسول  السيارات والقجرات التي إكتدبيا الستكؾنؾف مؽ تتسول أساسا في سمدمة اإلنجازات السحققة 
ؾيسة ما أسيؼ بو الشغاـ في خجمة البيئة السحيظة، وتعؾد تمػ السخخجات في  ؾرة سمع أو خجمات أو 

 كسا يمي: تتييخات معشؾية في األفخاد، ويسكؽ ترشيف مخخجات نغاـ التكؾيؽ
 

A. خرائص ججيجة كتتيخ بعض  وىؼ الستكؾنيؽ ويفتخض أنيؼ إكتدبؾا :المخخجات البذخية
 خرائص الذخرية أو زيادة في معارفيؼ أو إ افة لسياراتيؼ أو تحجيج لقجراتيؼ؛

B.  أي الشتائج السمسؾسة التي سؾؼ يحققيا الستكؾنؾف مول زيادة الكفاءة  :الماديةالمجخالت
في الؾقت والجيج، وارتفاع  االقتراداإلنتاجية، عؽ طخيق تخؽيض التكاليف، وتحقيق 

 ؾيات األداء؛مدت
C.  تتسول في الجانب الفكخي والشفدي لمعامميؽ، وتغيخ في لكل  :المعمهماتیةالمجخالت

 تدايجتظؾيخ معمؾمات الستكؾنيؽ، وارتفاع مدتؾى وعييؼ بسذكبلتيؼ ومذكبلت مؤسداتيؼ، 
العسل واإلنتاجية وتعسيق  حؾؿوالئيؼ لمسؤسدات التي يعسمؾف فييا، وتحديؽ وجيات نغخىؼ 

 .اإلندجاـ في عبلقاتيؼ

 مخاحل الدیاسة التكهينیة -3
التكؾيشية ىي تعبيخ عؽ األفخاد السظمؾب تكؾيشيؼ لسؾاجية أي مؾقف مؽ السؾاقف كسا أف  االحتياجات

لكل مؽ تحجيجىا يكؾف  جراسة حاجة كل فخد في السشغسة لمتكؾيؽ مؽ خبلؿ الكذف عؽ جؾانب الزعف 
 .تعييشيؼ حاليا أو الحيؽ ىؼ في السؾاقع التشغيسية األخخى في السشغسة تؼ

 تخطیط التكهين:  -3-1
التخظير ىؾ العسل عمى إيجاد اإلطار و التكؾيشي وفق احتياجات السشغسة أو الجولة ككل،  سذخوعيبشى ال

أو  التطهر ،یفةالتكیف مع الهظالتي قج يكؾف التخض مشيا اما:  التشغيسي والشغخي لعسمية التشسية
مخاحل أساسية  ةوبلث لتكؾيؽ اتخظير يسخ . و تنمیة المهاراتأو  العسل عمى نفذ خرائص االحتفاظ

 :ىيو 
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 مخحمة دراسة وتحميل الهضع الخاهن:  -3-1-1
التكؾيشي يعج معخفة السدتؾى السيشي أو اإلداري أو التعميسي  سذخوعميسة ججا لتحجيج نقظة انظبلؽ ال
لتقجيخ اإلحتياجات التكؾيشية أربع خؾاص رئيدية ىي: الجقة والجؾدة، و  .لمسؤسدة واألفخاد السخاد تكؾيشيؼ

 الؾقت الحي تدتتخقو، الؾقت الستاح لمتكؾيؽ وعيؾر نتائجو عمسيا في أداء السؤسدة والتكمفة.

 :وىيمختمفة لتحجيج اإلحتياجات التي تدتخجميا السؤسدة ىشاؾ ثبلث طخؽ 

A.  ووعائفيا وإقترادياتيافحص عجة جؾانب تشغيسية وإدارية مول أىجاؼ السؤسدة  التنعیم:تحميل 
ونؾع التشغيسية التي تحتاج إلى تكؾيؽ  ومؾاردىا البذخية، وذلػ لتحجيج السؾاقع وسياستيا وكفاءتيا

الحي يمدميا )يتكؾف التحميل مؽ: الفيؼ الؾا ح ألىجاؼ السؤسدة، تحميل الييكل  التكؾيؽ
دراسة تخكيب القؾى العاممة لمسؤسدة،  التشغيسي لمسؤسدة، تحميل سياسات السؤسدة ولؾائحيا،

تعجيل معجالت الكفاءة، تحميل السشاخ التشغيسي ودراسة التظؾر والتتيخ في نذاط السؤسدة وحجؼ 
 .العسل  يا(

B. ييجؼ ىحا الشؾع إلى دراسة الؾعائف واألعساؿ التي يقؾـ  يا العاممؾف،  :هظیفيالتحميل ال
ويترف ىحا الشؾع مؽ التحميل عمى دراسة الؾعيفة نفديا، وتبؽ أبعادىا وإخترا اتيا وعبلقاتيا 
 باألعساؿ األخخى، فتجسع معمؾمات عؽ الؾعيفة وواجباتيا ومدؤولياتيا، والغخوؼ السحيظة  يا،

يسكؽ إجخاء تحميل الؾعيفة مؽ قبل كل مجيخ والذخوط والسؤىبلت السظمؾبة ألدائيا  شجاح. 
بالتعاوف الؾثيق مع ـيكمة السؾارد البذخية، مسا يسكؽ مؽ تدمير الزؾء بظخيقة مؾ ؾعية 
ومتدقة عمى نقاط القؾة والزعف في االداء مؽ حيث السيارات وتحجيج االحتياجات التكؾيشية 

 .تمخيص االحتياجات حدب طبيعتياو  مؾعف جقة لكل 

األداء الفعمي  مخاجعة البيانات الستؾفخة عؽ الؾعيفة، :طخؽ عجيجة نحكخ مشيا ؾعيفةلتحميل ال
وتحميل  أراء الخبخاء اليؾمية، السفكخةاإلحتياجات، قؾائؼ  اإلستقراءات، السقا مة، لمؾعيفة، السذاىجة،

 .والبحؾث العمسية والسيجانية الجوريات

C. :ؾياس أداء الفخد في عسمو، وييجؼ ىحا الشؾع مؽ التحميل عمى العامميؽ إلى معخفة  تحميل الفخد
ما إذا كاف العامل يحتاج إلى التكؾيؽ ونؾع التكؾيؽ واألنذظة التي يتزسشيا، وييجؼ تحجيج 
طخيقة أدائيؼ لؾاجبات وعائفيؼ، ثؼ تحجيج أنؾاع السيارات والسعارؼ الؾاجب تشسيتيا والدمؾؾ 

يسكؽ جسع االحتياجات الفخدية . لخوط وعائفيؼ الحالية والسدتقبمية يدتؾفؾايو حتى البلـز تبش
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لكل مؾعف خبلؿ مقاببلت التقييؼ الدشؾية التي يتؼ إنذاؤىا والتحقق مؽ  حتيا مؽ قبل 
 سجاسييسكؽ أيًزا جسعيا أثشاء السقا مة السيشية، وىؾ اجتساع إلدامي  كسا السجيخيؽ السبالخيؽ
الحي  كؾيؽسل والسؾعف ييجؼ إلى الشغخ في آفاؽ التظؾيخ السيشي لمسؾعف والت يؽ  احب الع

ىحه السقاببلت يسكؽ أف تغيخ االحتياجات الجساعية، أي  وعمى اساس .يسكؽ أف يداىؼ ؼيو
  .مذتخكة  يؽ فخيق أو قدؼ معيؽ

، بسجخد جسع السعمؾمات، مًعا في وثيقة واحجة مؽ أجل الؾ ؾؿ إلى كؾيشيةيسكؽ تجسيع االحتياجات الت
االحتياجات الستعمقة باستخاتيجية  :التسييد  يؽ ويجب التي يجب مخاعاتيا كؾيؽالحتياجات الت لاممةرؤية 
  االحتياجات الجساعيةو  االحتياجات الفخدية ،االحتياجات التشغيسية سشغسة،ال

 :اإلمكانیاتمخحمة دراسة وتحميل  -3-1-2
تتؼ فييا دراسة وتحميل اإلمكانيات السادية والظبيعية والبذخية وتحجيج حجؼ احتياجات التكؾيشية عشج تحجيج 

 .البخامج والججوؿ الدمشي لمتشفيح

 : مخحمة تعيين واختیار الجهاز التكهيني -3-1-3
معاييخ تحجدىا الجراسات سؾاء كاف داخل السؤسدة أو مؽ خارجيا واختيار الجياز التكؾيشي يتؼ وفق 

 .األولية لمؾ ف الؾعيفي أو السيشي لمستكؾنيؽ

 التكهيني مخططترمیم ال -3-2
 يتؼ ترسيؼ البخنامج عمى مجسؾعة مؽ العشا خ التي سشعخ يا ؼيسا يمي:

  تحجيج أولهيات االحتیاجات وتحجيج القيهد -3-2-1
، يجب تختيب فتخاتالسيدانية والك سشغسةالجاخمية لماعتساًدا عمى السؾارد الستاحة باإل افة إلى القيؾد 

التي يجب  كؾيؽسيدسح  ؾ ع قائسة تعخض  ؾ ؾح احتياجات التمسا  .االحتياجات حدب األولؾية
 مؽ  يشيا: تمبيتيا كأولؾية، عمى أساس معاييخ واقعية وقا مة لمتحقيق

A. تحجيج فتخات اتاحة المهظف 
سؾاء بذكل فخدي  األولية،في السخاحل  السشغسة،مؾعفي  كؾيؽا تُيفزل تحجيج الفتخات التي يسكؽ خبللي

بسجخد إجخاء تحميل لتكؾيؽ. و ا مخظرخبلؿ مخحمة تظؾيخ  كؾيؽو ع ججوؿ زمشي لمت ما يتيح أو جساعي
إمكانية  خظة والتحقق مؽ لتظؾر في لكلاالحتياجات، يجب أف ُيتخجؼ إلى أىجاؼ كسية ونؾعية، 
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أي خظة عسل مؽ  و. ومولكأساس لتظؾيخ تقييس كؾيؽالشاتجة عؽ تحميل التستعسل السعاييخ  .ىاتشفيح
 السيدانية وفًقا لحلػ ذخوطالزخوري تحجيج األىجاؼ  جقة ومؤلخات الشجاح والتشبؤ ب

B. خطهات تحجيج اإلحتیاجات التكهينیة 
ألىسية ىحا السؾ ؾع وما يتختب عميو مؽ نتائج عمى الييكل التشغيسي لمسؤسدة مؽ ناحية، وعمى نغخا 

تخكيب السؾارد البذخية بالسؤسدة مؽ ناحية أخخى، يسكؽ أف نعخض خظؾات تحجيج اإلحتياجات التكؾيشية 
 :حدب السخاحل التالية

اإلدارة بسعمؾمات عؽ طبيعة الؾعائف  امجاد: وصف الهظائف واالعمال التي تحتاجها المؤسدة -
عؽ السيارات والسؤىبلت التي وبيانات واألعساؿ التي سؾؼ تحتاجيا السؤسدة خبلؿ فتخة الخظة، 

حرخ السؾارد الستاحة  يشبتي أف تتؾفخ في األلخاص الحيؽ سيعيج إلييؼ أداء تمػ األعساؿ بتخض
 لمسؤسدة مؽ القؾى العاممة

تخرريؼ ومدتؾيات السيارة  تحجيجو  فة األفخاد العاممين بالمؤسدةإجخاء حرخ شامل ودقيق لكا -
إجسالي السؾارد البذخية الستاحة لمسؤسدة، والتي تدتظيع  العياروسشؾات الخبخة التي يتسيدوف  يا، 

 .الؾعائف السختمفة التي سيحتاجيا العسل خبلؿ الدشة التكؾيشية القادمة لتلأف تدتخجميا في 
 ئج الخظؾتيؽ الدابقتيؽ.عقج مقارنة  يؽ نتا -

 :تحميل االحتياج في الذكل التاليويسكؽ عخض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما ىي السؾارد؟

 إمكانيات مالية

 لخاكة

 تؾعيف؟
 دعؼ ومخافقة؟
 تكؾيؽ؟

 مؾارد بذخية

ما هي الكفاءات التي 
 تحتاج اليها المنعمة؟

كیف تحرل 
 عميها؟

لتحقيق هجف 
مدطخ تحتاج 
المنعمة الى 

مالیة، مهارد 
شخاكة، مهارد 
 مادية وكفاءات
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 التكهين مخططاعجاد و تعخيف  -3-2-2
A. تعخيف مخطط التكهين 

عمى جسيع السعمؾمات البلزمة لمتشفيح والتذتيل الحي يحتؾي السدتشج مخظر التكؾيؽ ىؾ الؾثيقة او 
ستخاتيجيات االدياسة و الدؾيقة حؾؿ  ؼيو سعمؾماتال كؾف لحلػ يجب أف ت التكؾيؽ. الدمذ لسذخوع

التي سيتؼ تشفيحىا وتختيب  كؾيؽيداعج في التسييد  يؽ أنؾاع التبسا  لمسشغسة الحالية والسدتقبمية
السعمؾمات الستعمقة بالسؾعفيؽ الحيؽ استفادوا مؽ  كسا يحجد .األولؾيات التي سيتؼ تحجيجىا وفًقا لحلػ

مؽ أجل السالي في لكل ميدانية دمج الجدء مع مخاعاة المؾجدتية الزخورية  وكحلػ البيانات كؾيؽالت
لحلػ يجب أف تعكذ احتياجات السيارات  .الحرؾؿ عمى ترؾر لامل وكامل لمسذخوع السخاد تشفيحه

الخا ة بالكامل مؽ أجل و ع األساليب البلزمة لمؿياـ  يا، ومؽ ناحية أخخى يجب اف يشذخ ىحا 
شى ليؼ تحجيج احتياجاتيؼ السقبمة عمى أساسو او السخظر داخل السشغسة ويرل لمجسيع ليتد

 لمسذاركة في تعجيمو اذ لؼ يتظا ق مع متتيخات البيئة.

جسيع التكؾيشات الحالية والسدتقبمية عمى يزؼ  فانوأداة استخاتيجية إلدارة السؾارد البذخية وكؾنو 
فيؽ وتكييفيا مع ، بسا يتسالى مع سياسة السشغسة السحجدة لتظؾيخ ميارات السؾعدشةمجار ال

محجد زمشًيا وميدانًيا  جقة )نغًخا ألف تكاليف  التتييخات في السيؽ واالنذظة في الييكل التشغيسي
  .مخظر التكؾيؽ تقع عمى عاتق السشغسة وليذ السؾعفيؽ الحيؽ يدتفيجوف مشيا(

B. التكهينط مخط اعجاد 
العسميات الؾاجب مخاعاتيا واعجاد مخظر التكؾيؽ الحي ىؾ سشؾي يكؾف عمى أساس مجسؾعة مؽ 

 ومتابعتيا بعشاية ويسكؽ اف نخترخىا ؼيسا يمي:

 إدراج السعمؾمات التي تؼ جسعيا في الدشة N لمسشغسة شجاحات الخئيدية وتحجيج ال ،وتقييسيا
واألدوات البلزمة لؾ عيا أو  تحديشيا الؾاجبالشقاط باإل افة الى  خبلؿ العاـ السا ي

 ؛الدابقة واقعية ومتدقة مخظر التكؾيؽميدانية  التأكج مؽ اذ كانت ، ومؽ ناحية أخخى تظؾيخىا
  جارية أو الستخاتيجية االتظؾرات ال ومبلحغة معسللتحجيج االتجاه االستخاتيجي الحي تخيج مشحو

 ؛األولؾياتو  حاالت الظؾارئ وكل ما يتعمق ب، تبجيل الؾعائف، سقبمةال
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  سج الوتخات السؾجؾدة والسختبظة  تشسية )كؾيشية عمى السدتؾييؽ الفخدي حتياجات التاالتحميل
تحديؽ )والجساعي ( وعيفة أو الخغبة في التظؾيخ والتي يتؼ التعبيخ عشيا في السقاببلت السيشية

 ؛(أداء قدؼ معيؽ او ـيكل معيؽ
  جء مذخوعلكل ججوؿ يؾفخ جسيع السعمؾمات البلزمة لبتأتي غالبا في  والتي  ع خظة تشفيحو 

 ؛التكؾيؽ
   ىحه خظؾة الرخامة والجقة ألنيا مدألة الحفاظ  وتتظمب بأكسميا كؾيؽميدانية خظة الت بر

 وتشخفض  حلػ االنحخافات؛ أقخب ما يسكؽ إلى الؾاقع شبؤحتى يكؾف الت التؾازف الساليعمى 
  لمسؾعفيؽ ليكؾنؾا عمى دراية ويمتدمؾف  يا تساًما باعتبارىؼ محؾر التكؾيؽ واساس تؾ يل العسمية

 ؛عاـبذكل نجاحو 
  أو  لتتيخاتزخورية في مؾاجية االالتعجيبلت دشة لتحجيج تشفيح السذخوع ومخاقبتو عمى مجار ال

قى مخنة لتب كؾيؽبذأف كيؽية تظؾر خظة الت ، ويشرح بعجـ التذجدحاالت الظؾارئ غيخ الستؾقعة
 ؛لمتكيف ةقا م وتكؾف 

  إذا  السشغسةالخا ة ب والعسل تأثيخ مؽ أجل تعجيل طخيقة التذتيلكل مؽ خظة التكؾيؽ و تقييؼ
 .لـد األمخ لمدشؾات القادمة

 
وؼيسا يمي مقارنة لتحميل احتياجات التكؾيؽ  يؽ فئتيؽ مؽ السؾعفيؽ: الجائسؾف القجامى وحجيوي التؾعيف 

 كسا يؾ حو الذكميؽ التالييؽ: او السؤقتيؽ
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 السؾعفؾف الجائسؾف  -تحميل احتياجات التكؾيؽ

 

 السؾعفؾف حجيوي التعييؽ -تحميل احتياجات التكؾيؽ

 

تظؾيخ األعساؿ ، اعادة : مواؿ)ما ىي أىجاؼ السذخوع 
(...الييكمة السالية ،   

ىي الكفاءات السفقؾدة لتحقيق ىحه األىجاؼ؟  ما
 ...(إدارية ، مالية ، ىشجسة السذاريع ، )

مؽ ىؼ السؾعفؾف الحيؽ تؼ تحجيجىؼ 
 لتظؾيخ ىحه الكفاءات
كيف تختار السشغسة  
 التكؾيؽ الحي يمبي أىجافيا

ما ىؾ أندب تسؾيل 
 لمتكؾيؽ السختار
كيؽية إ فاء 
الظابع الخسسي 
عمى مخظر 
 التكؾيؽ

 ـيكمة السذخوع

HR / GPEC مقاربة    

 مقاببلت التقييؼ الدشؾية

 تحميل عخض التكؾيؽ

تعبئة السيارات في 
  ىشجسة التكؾيؽ
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 التكهيني مذخوعال اجخاءاتتحجيج أهجاف و  -3-3

 التكهيني: مذخوعالمدايا و  أهجاف -3-3-1
A. تتسول أىسيا في مجسؾعة الشقاط التالية:: هجافالا  

 بالسعمؾمات  وذلػ بإعجاد البخامج السختمفة التي تدود العساؿ :تنمیة المهارات والمعخفة بالعمل
 ؛في السدتقبل ؼشقل إلييتالحالي أو األعساؿ التي س ؼالخا ة بعسمي

 يتخكد ىجؼ بعض البخامج ؼيكؾف مؾجيا بذكل أساسي ألكوخ مؽ مجخد نقل المعمهمات :
نفدو  ل تذتسل تمػ البخامج والخجمات التي تقـؾ  يا السؤسدة اكتداب السعمؾمات الخا ة بالعسل 

 ؛وتتزسؽ أيزا معمؾمات عؽ نغاميا وسياستيا

 ما هو مشروع الموظف المؤقت

 ىي كفاءاتو ما

 ما ىي الكفاءات السؾجؾدة في االقميؼ

كيف تختار السشغسة  التكؾيؽ 
 الحي يمبي أىجافيا
ما ىؾ أندب تسؾيل 
 لمتكؾيؽ السختار

كيؽية إ فاء الظابع 
الخسسي عمى مخظر 

 التكؾيؽ

الدعم االجتماعي 

 والمهني

 تقييؼ الكفاءات

 تذخيص االقميؼ

 تحميل عخض التكؾيؽ

تعبئة السيارات في 
  ىشجسة التكؾيؽ

HR / GPEC مقاربة    
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 :يكؾف اليجؼ الخئيدي في بعض  خامج التكؾيؽ تتييخ اتجاىات السؾعفيؽ  تعجيل االتجاهات
لخاؼ عمى الؾعي باالدارة واإلييؼ، ديادة الجوافع لجكبظخؽ عجيجة كتشسية اتجاىات أكوخ مبلئسة 

 ؛األفخاد
 سؾاء عخوؼ العسل وطبيعتو  تقتزييا: التي لجى األفخاد رفع مدتهى األداء والكفاءة اإلنتاجیة

 .الدمؾكية أو اإللخاؼية وغيخىا مؽ العؾامل ،الفشية–التقشي في الشؾاحي 
 ألداء الؾعائف السظمؾبة بالسدتؾى السظمؾب وفي التخرص  تجريب المهارد البذخية الالزمة
 ؛ي تذتخطو مؾا فات الؾعيفةالح
 ذات طبيعة ومؾا فات تختمف عؽ العسل الحالي الحي يقـؾ بو  إعجاد األفخاد لمقیام بأعمال

؛ باإل افة إلعجاد السعيشيؽ الججد وتييئتيؼ لمؿياـ بعسميؼ الججيج عمى أكسل الفخد بالشقل أو بالتخؾية
 وجو؛
 عمية السظمؾبة عمى أساس تجخيبي قبل تسكيؽ األفخاد مؽ مسارسة األساليب الستظؾرة بالفا

 .االنتقاؿ إلى مخحمة التظبيق الفعمي

B. يتيح تحجيج  خنامج وخظة تكؾيؽ التحكؼ الفعمي ؼيسا يجب الؿياـ بو وكيؽية الؿياـ  مدايا:ال
  :بو. وؼيسا يمي بعض اآلثار السفيجة

  يعظي رؤية لاممة التأكج مؽ عجـ ندياف أي ليء مؽ خبلؿ سخد السياـ السظمؾب إنجازىا مسا
 ، والتشديق األفزل عشج وجؾد تدمدل  يؽ اإلجخاءات؛وكاممة لبلحتساالت السدتقبمية

 ؛مؽ تحجيج كيؽية استخجاـ الؾسائل وألي نتيجةمسا يسكؽ  تحديؽ السؾارد البذخية والسالية 

  في االداء؛ تؾقع آثار أي تأخيخ وامكانيةالتحكؼ  ؾقت التشفيح بفزل التخظير الجقيق 

 عسل كل مؾعف لتجشب سؾء او قمة التحكؼ  أي وقت عمى مكاف مدبقا وفيتعخؼ كانية الام
في تحجيج السياـ والسخاكد، وكحا إيجاد حمؾؿ احتياطية مؽ خبلؿ القجرة عمى تحميل الشتائج الستختبة 

 عمى اإلجخاءات األخخى؛

  إ اعة الؾقت والظاقة  مسا يجشب لكل مشيا  جقةدوار األإلخاؾ وتحفيد الفخؽ مؽ خبلؿ تحجيج
 سياـ بذكل متكخر. الو  تاسسيالوالتوبير الدخيع بدبب إعادة  ياغة 
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 :التكهيني مذخوعال اجخاءات -3-3-2
تتعجد االجخاءات التي تتخحىا كل مؤسدة مؽ أجل تكؾيؽ أفخادىا وإعجادىؼ لبللخاؼ والعسل داخل 

 خامج ، التكؾيؽ السيشي، في قاعات الجراسة، العسلالتكؾيؽ عمى ) تتفاوت حدب نؾعية التكؾيؽو  السؤسدة
 ( غيخ انيا تخزع في التالب لئلجخاءات التالية:   ،التكؾيؽ خامج إعادة ، التكؾيؽ الخا ة

A.  سذخوعيعتبخ تحجيج الدماف والسكاف عشرخيؽ ىاميؽ بالشدبة لم :والمكانتحجيج الدمان 
التكؾيشي، فبل ج مؽ مخاعاة الؾقت السشاسب والسكاف السبلئؼ إلجخاء العسمية التكؾيشية مؽ أجل 

  يكؾف التحجيج كاالتي: اإلطارتو، وفي ىحا  ساف فعالي
 يحجد مرسؼ البخنامج التكؾيشي الفتخة التي يدتتخقيا التكؾيؽ، إذ يعتبخ الؾقت مؽ  يؽ  :الهقت

الؾقت السخرص عمى مجار الدشة التكؾيشية لكل فتخة مؽ فتخات  العؾامل اليامة، لحا يجب تحجيج
 ؛التحزيخ والتشفيح

 ؼ البخنامج التكؾيشي تحجيج السكاف الحي تجخى ؼيو العسمية التكؾيشية س: يتؾجب عمى مرالمكان
السشاسب لحلػ وىحا مؽ أجل تدييل عسمية تشقل العساؿ عؽ مخاكد تكؾيشيؼ  ختار السكافيلؤلفخاد و 
البخنامج التكؾيشي ىي أف تكؾف  يات عسميؼ، واألمومية في إختيار السكاف مؽ طخؼ مرسسإلى مقخ 

 .سشغسةىشاؾ مخاكد لمجراسة والتكؾيؽ داخل ال
B. محؾر  لكؾنيؼ يعتبخ أمخا اساسيا في ترسيؼ أي  خنامج تكؾيشي: إختیار المتكهنين والمكهنين

 تكؾيؽ: أي عسمية
 :ال ج عمى مرسؼ البخنامج التكؾيشي أف يؾلي أىسية وعشاية خا ة باختيار  إختیار المتكهنين

األفخاد السشاسبيؽ إلدخاليؼ في البخنامج الخاص بالعسمية التكؾيشية، ولكي يكؾف التكؾيؽ فعاال 
 :األفخاد السظمؾب تكؾيشيؼ وكفؤا، فإنو يجب مخاعاة األمؾر التالية عشج إختيار

–: مؽ تقجيخ العجد السظمؾب مؽ األفخاد عمى  ؾء الحاجة في السذخوع، الؾسائل األمهر اإلدارية -
الستكؾنيؽ والسكؾنيؽ لتأميؽ التكؾيؽ السشاسب، إختيار األفخاد مؽ مدتؾيات وعيؽية وعمسية  -األساليب

 ؛متقاربة لتأميؽ إستفادة أكبخ ليؼ واإللداـ بالحزؾر واإلستسخار في البخامج حتى نيايتو

 ؛ججيج وتقبل كلاألفخاد الخاغبيؽ في السديج مؽ السعخفة واإلطبلع  ءانتقا :األمهرالدمهكیة -
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: وىي التي تتجمى في العؾدة إلى البيانات الخا ة  يؼ، والتي تؼ إختيارىؼ األمهر الفيديهلهجیة -
السؾ ؾعة، والتي تعبخ بسؾجبيا )القجرات، اإلستعجادت، السيؾؿ( ومجى اندجاـ ىحه البيانات مع البخامج 

 .عؽ كفاية القجرة الجدسانية لستظمبات األنذظة الخا ة بالؾعيفة التي يتؼ التكؾيؽ مؽ أجميا

 :والسداعجة  يقؾمؾف  ؾ ع معجؿ سخعة العسمية التكؾيشية ويقجمؾف اإلرلاد إختیار المكهنين
سا في تقجيؼ نغؼ التكؾيؽ، لمستكؾنيؽ، ويؾفخوف الخبخة في مادة التكؾيؽ، كسا أنيؼ يمعبؾف دورا مي

فإف ميسة وعميو،  السجربيؽ تيؼعتسج إلى حج كبيخ عمى كفاءتوعمى ذلػ فإف جؾدة التكؾيؽ ككل 
تختمف باختبلؼ نؾع واليجؼ التي عمى تؾافخ مجسؾعة مؽ الرفات  كؾنيؽ تخكدإختيار الس

عمى القائسيؽ  ترسيؼ  خنامج التكؾيؽ أف يأخحوا في و  .وأسمؾب التكؾيؽ والسحتؾى التكؾيشي
 .بخنامج ومحتؾاه والجارسيؽ ونؾع أسمؾب التكؾيؽ قبل أف يقؾمؾا باختيار السكؾنيؽالاالعتبار ىجؼ 

  :فيالرفات ىحه  وعمى العسـؾ تتسول
اـ السعخفة الكاممة بالسحتؾى التكؾيشي وكمسا كاف السكؾف متخررا في مجاؿ الجراسة ولجيو إلس -

 ؛باالتجاىات العمسية الحجيوة في السجاؿ كمسا كاف أفزل
 ، ستكؾيشيؽالقجرة عمى االستساع لم -
 ؛لمحجيث وإ خاز ردود أفعاليؼ وآرائيؼ اتجاه السادة السقجمة إلييؼ ستكؾيشيؽالقجرة عمى تذجيع ال -
ءة عمى األسئمة واإلجابة برؾرة  شا ستكؾيشيؽال التداؤالت والتفاعل مع مذاعخعمى خد الالقجرة عمى  -

 ؛وتؾجيو الحؾار
القجرة عمى حل التعارض والشداع السحتسل أف يقع في حمقات التكؾيؽ ويتظمب ذلػ قجر مؽ السخونة  -

 .في امتراص االتجاىات واآلراء الستعار ة والتؾفيق  يشيا

C. يقـؾ السكؾف خبلؿ إدارتو لمجرس باستخجاـ العجيج مؽ األساليب الفشية : إختیار أساليب التكهين
التي تسكشو مؽ عخض األفكار وتوبيتيا في األذىاف ومؽ  سؽ ىحه األساليب، السحا خة، 
السشاقذة، تسويل األدوار، دراسة الحاالت، دراسة الؾقائع، السباريات، التساريؽ ونسحجة الدمؾؾ 

 :اليب ؼيسا يميوغيخىا وسشتعخض ليحه األس
 :بعخض طخيقة األداء واإلجخاءات التفريمية ثؼ يدأؿ الستكؾف  كؾف ويقـؾ الس التكهين العممي

، ويبلحظ أف ىحا األسمؾب يشاسب األعساؿ اليجوية واإلنتاجية ويسكؽ داءاألبويذجعو عمى الؿياـ 
عمى األخص في الحرؾؿ عمى نتائج جيجة لؾ قاـ السذخؼ السبالخ باستخجاـ مول ىحا األسمؾب 

 ؛جساعات التجريب  تيخة الحجؼ
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 يقـؾ السكؾف بعخض السذكمة والخمؽية العمسية ليا ومبادئيا ثؼ يعظي لسجسؾعة تمثيل األدوار :
الستكؾنيؽ مواال عسميا عمى أف يقؾمؾا ىؼ  تشفيحه، وىحه الظخيقة ما ىي إال محاولة لتقميج الؾاقع، 

الجارسيؽ عمى مؾاجيتيا، وتشاسب ىحه الظخيقة حاالت  وذلػ بأخح مذكمة مؽ ىحا الؾاقع وتكؾيؽ
والسؾعفيؽ ومؽ أليخ نساذج تسويل األدوار ىي  دبائؽمؾاجية ال كيؽية عمىتكؾيؽ المعيشة مول 

 ؛التكؾيؽ عمى إدارة السقاببلت الذخرية والتكؾيؽ عمى البيع والعبلقات العامة
 ؾيؽ يتؼ تعخيض الجارسيؽ لحاالت مؽ واقع : محاولة إل خاز الؾاقع في عسمية التكدراسة الحاالت

العسل ويقؾمؾف  تشاوؿ أبعادىا مؽ حيث السذاكل وأسبا يا وحمؾليا البجيمة وتقييؼ البجائل السختمفة 
وتذيخ البحؾث عمى أف االستفادة محجودة مؽ دراسة الحاالت حيث أنيا ال تشاسب بعض 

 ؛الجارسيؽ كسا أف البعض يتقاعذ في تحزيخىا
  لمحكؼ برؾرة واقعية عمى الستكؾف يتؼ إعظاءه ممفا بو مجسؾعة مؽ الخظابات  الهارد:البخيج

والسحكخات الجاخمية التي تذابو تمػ التي تخد في البخيج اليؾمي، وعمى الستكؾف )الحي يكؾف في 
التالب مؽ الظبقة اإلدارية( أف يحجد أندب ترخؼ يخد في كل  شج مؽ  شؾد البخيج الؾارد، 

ىشاؾ حجود لفعالية ىحا األسمؾب ومشيا أف األلخاص والسشغسات السحكؾرة في  ويبلحظ أف
التسخيؽ وىسية، كسا أف العبلقات  يشيؼ غيخ حؿيؿية مسا يجعل الحكؼ عمى  شؾد البخيج الؾارد 

 ؛عسمية  عبة
 :عجـ واقعية بعض األساليب الدابقة جعمت السكؾف يقـؾ  تذجيع الجارسيؽ عمى  الهقائع الحخجة

بعض األمومة ذات األىسية البالتة والتأثيخ الكبيخ والخا ة بسؾ ؾع التكؾيؽ، وتحميل  ذكخ
الؾقائع الحخجة برؾرة عمسية دؾيقة يداعج الجارسيؽ عمى ربر السحتؾى التجريبي بالؾاقع 
والسسارسة، وعمى السكؾف أف يشتقي الؾقت السشاسب أثشاء عخ و لسؾ ؾع الجراسة لكي يعخض 

 ؛لحخجة أو لكي يدأؿ الجارسيؽ ويذجعيؼ عمى إدراكياإحجى الؾقائع ا
 تذبو  دراسة الحاالت، إال أف السباراة ما ىي إال حالة كبيخة الحجؼ تذتسل المباريات اإلدارية :

في  ؾء ما  عمى أبعاد متكاممة لمسذكمة، ويظمب مؽ الجارسيؽ أف يقؾمؾا بأدوار معيشة ويترخفؾا
مؽ زاوية التعخيف بالييئة اإلدارية  سؤسداتح حالة إحجى الىؾ متاح ليؼ مؽ معمؾمات، فقج تؤخ

مؽ ججاوؿ وخظؾط  اإلنتاجیةمؽ تدعيخ و  خامج تخويج وإعبلف، والجؾانب  التدهيقیةوالسذاكل 
مؽ تخظير قؾى عاممة واختيار  مهارد البذخيةالريانة، وسياسات الخجمات و الاإلنتاج وتجفق 

مول السيدانيات وتقجيخات التكاليف ومرادر  المالیةوتعييؽ وتكؾيؽ وأجؾر وحؾافد، والجؾانب 
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التسؾيل، وبالتالي فإف السباريات اإلدارية تداعج عمى اكتداب السجيخيؽ ميارة الشغخ إلى األمؾر 
باريات إدارية تشاسب عخوؼ برؾرة لسؾلية، ويسكؽ في كويخ مؽ األحياف ترسيؼ وتفريل م

 ؛تسشغساإحجى ال
 :عشجما يخيج السكؾف أف يويخ روح السذاركة والتعاوف  يؽ الجارسيؽ يسكؽ أف  المناقذة الجماعیة

الؾاحجة  يدعى إلى تكؾيؽ مجسؾعات لسشاقذة مذاكل معيشة، وىحا األسمؾب يداعج أفخاد الجساعة
ع أو حريمة مؽ األفكار واالقتخاحات والحمؾؿ، عمى تبادؿ الشغخ في تحجيج السذكمة وتكؾيؽ مجس

 ؛ويسكؽ لمسشاقذات الجساعية أو تعؾد بفائجة عالية عمى الجسيع
 التكؾيؽ  ىحا األسمؾب عمى نغخية التعمؼ بالسبلحغة والتقميج، ويسخيعتسج  :نمحجة الدمهك

الجارسيؽ في الؾاقع  تعخيض الجارسيؽ لرؾرة نسؾذجية ألداء وتشفيح عسمية معيشة يقـؾ  يا ىؤالء 
مع تؾ يح الخظؾات الستتابعة ليا برؾرة مشظؿية ؼيقـؾ باألداء الفعمي وبجور الفخد الشسؾذجي 

 ؛السذخؼ السبالخ لمجارسيؽ أو مذخؼ ذو نفؾذ وثقة عالية
 :خض مذكمة معيشة ويدأؿ الجارسيؽ أف عيعتسج ىحا األسمؾب عمى ؾياـ السكؾف ب العرف الحهني

يسكشو أف يحخر الجارسيؽ مؽ الجسؾد  ؾرة سخيعة ودوف تخدد في التفكيخيقجمؾا أراءىؼ بر
ويذجعيؼ عمى السذاركة، كسا أف اآلراء التديخة كفيل  تتظية جؾانب السؾ ؾع السوار، مسا يديل 

 .العخض ويذجع الوقة في نفؾس الجارسيؽ ويحسديؼ لمتكؾيؽ

D. التي تخص كل مؽو : محتهيات البخنامج التكهيني 
: مؽ الزخوري عمى مخظر التكؾيؽ أف يحجد السؾ ؾعات أو السؾارد التي المحتهى اختیار  -

السؤسدة، وأف  الحتياجاتيتزسشيا البخنامج  جقة، فيتعيؽ أف تكؾف مادة التكؾيؽ تخجسة  ادقة 
يتشاسب السحتؾى )مادة الجراسة والسادة العمسية والعسمية( في البخنامج التكؾيشي مع القجرات العمسية 

 ؛شية لمستجربيؽ أو الستكؾنيؽوالف
: عسمية و ع السحتؾى أو الخبخات التعمؼ والتكؾيؽ في الذكل الحي يؤدي إلى تدمدل المحتهى  -

أفزل تعمؼ في أقرخ وقت مسكؽ، فتالبا ما يقـؾ مرسسؾا البخامج بإىساؿ التدمدل الدميؼ ألىجاؼ 
 .سظحيا عمى الخغؼ مؽ األىسية البالتة لو اىتساماالتكؾيؽ أو إعظائو 

E. التكؾيؽ مؽ و ع ميدانية التكؾيؽ في التعخؼ  مذخوعيدتفيج مذخفؾ : تحجيج ميدانیة التكهين
عمى التكاليف التقجيخية لبخنامج التكؾيؽ، ويؤثخ ىحا في اتخاذ قخار البجء في التكؾيؽ مؽ عجمو، 
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ل الحي يدسح بأف يكؾف  خنامجا اقتراديا، كسا كسا قج يؤثخ في تعجيل البخنامج ومحتؾاه بالذك
قتخح طخيقة يمجارس وذلػ في حالة ؾياـ جياز خارجي بالتكؾيؽ، و ليؤثخ في تحجيج ؾيسة االلتخاؾ 

 .حداب تكمفة التكؾيؽ متزسشا البشؾد الخئيدية الؾاجب إدخاليا في السيدانية التقجيخية لمتكاليف

ت التي تخسل سشغساالقائسيؽ عمى ترسيؼ  خنامج التكؾيؽ، أما اليفيج حداب التكاليف ويبلحظ أف نسؾذج 
دارسييا إلى معاىج ومخاكد تكؾيؽ خا ة فإف تكمفة التكؾيؽ فييا تشحرخ أساسا في مراريف التخاؾ 
الجارس الؾاحج كسا ىؾ محجد  ؾاسظة معيج أو مخكد التكؾيؽ، ويزاؼ عمى مراريف االلتخاؾ 

تمػ التكاليف التي أنفقتيا إدارة التكؾيؽ بخرؾص تحجيج الحاجة مراريف أخخى غيخ مبالخة تتزسؽ 
 .لمتكؾيؽ، والبحث عؽ  خامج تكؾيشية واالتراالت وأي مراريف أخخى تحسمت  يا إدارة التكؾيؽ

 
 :ويأتي العائج األساسي لمتكؾيؽ في تحديؽ األداء، وذلػ مؽ خبلؿ التظؾر في معاييخ معيشة مول

 ؛اـ بسؾا فات ومعاييخ العسلالتحدؽ في الجؾدة وااللتد  -
 ؛التحدؽ في سخعة األداء -
 ؛التحدؽ في القجرة عمى حل السذاكل الؾعيؽية -
 .التؾفيخ في التكاليف مؽ حيث حدؽ استخجاـ السؾارد -
 

 :يسكؽ استخجاـ السؤلخات والشدب التالية
 
 
 
 
 
 

 :الجاخمي التكهين اجخاءات -3-3-3
 :يتظمب البخنامج الجيج لمتكؾيؽ اتباع مجسؾعة مؽ اإلجخاءات أو الخظؾات وىي

 ؛: يجب أف يكؾف مؤىبل وقادرا لمؿياـ  تكؾيؽ األفخادإعجاد المجرب وتأهيمه 

 نريب العامل مؽ التكؾيؽ= اجسالي ميدانية التكؾيؽ / متؾسر عجد العامميؽ
 األجؾر مؽ التكؾيؽ = اجسالي ميدانية التكؾيؽ/ اجسالي ميدانية األجؾرنريب 

 تكمفة اليـؾ مؽ التكؾيؽ = اجسالي ميدانية التكؾيؽ/ عجد أياـ التكؾيؽ
 عجد األياـ التي يتكؾف  يا العامل الؾاحج = أياـ التكؾيؽ الكمية / متؾسر عجد العامميؽ
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  يتظمب ىحا إعجاد السكاف السشاسب لمتكؾيؽ والؾسائل السشاسبة وكحا تييئة إعجاد وتهيئة المتكهن :
 ؛السعمؾمات والتعميسات خبلؿ فتخة التكؾيؽىؽ الستكؾف حتى يدتؾعب ذ
 ؛: وىحا عؽ طخيق التؾ يح والذخح والبياف العمسياستعخاض وأسمهب أدائه 
 ؛:  جاية الستكؾف في التظبيق العسميإعطاء فخصة لمممارسة 
 حيث يجب مخاجعة الفخد مؽ وقت إلى آخخ لمتحقق مؽ أنو يسارس العسل بظخيقة سميسة، المتابعة :

التكؾيؽ فعاؿ ويفخز آثاره االيجا ية فإنو ال ج مؽ أف يتبع ىحه اإلجخاءات وعسمية تقييؼ وحتى يكؾف 
 : خامج التكؾيؽ الستجراؾ األخظاء واتخاذ اإلجخاءات الترحيحية مدتخجما الؾسائل اآلتية

التي تؾزع عمى السكؾنيؽ قبل  جء البخامج لسعخفة مجى التتييخ في اتجاىاتيؼ والحي االستبیانات: 
: تدتخجـ خا ة اختبارات القجرات الخا ة الستعمقة االختبارات البدیكهلهجیةجث نتيجة التكؾيؽ، ح

باألداء، الحؾادث في العسل، الػياب باإلذف أو  جونو، مخالفات تعميسية لمعسل وتقخيخ الكفاءة 
 .اإلنتاجية

مقارنة ىحه السؤلخات عشج تجسع  يانات السؤلخات قبل وبعج  خنامج التكؾيؽ لسجة معيشة ويتؼ  مالحعة:
التكؾيؽ فإذا انخفزت بعض السؤلخات كالػياب والحؾادث وزاد بعزيا كاألداء ودرجة تقخيخ 

 .الكفاية دؿ ذلػ عمى ؾيسة البخنامج التكؾيشي ومجى تأثيخه في الستكؾنيؽ

  ط التكهينخطعهامل المفتاحیة لنجاح مال -4

داىؼ الكل ؼيو ويربحؾف  حلػ بحيث ي السذخوع التكؾيشيء إلخاؾ السؾعفيؽ السعشييؽ في  شاعمى غخار 
حخر السكمف بسذخوع يشبتي أف ي عسمية ألنو البانتغاـ  تقجـ ال يؼإببلغفسؽ الزخوري مدؤوليؽ عميو 
وثيقة ىا في إعجاديكؾف  خظة زمشية واقعيةبعيجا عؽ االخخيؽ، وباعتباره في ركشو  التكؾيؽ السخظر

ىي مجسؾعة العشا خ التي تداىؼ  في الؾاقع يجب تجاىل مقاييذ الشجاح ، التذتيمية بديظة ووا حة
 .وفًقا لسا تؼ التخظير لو ىالتشفيح ةالزامشو  في إنجاح العسمية التكؾيشية

يقتخف تشفيحىا التي Plan d’action -لخطة العمليتسول اىؼ عامل نجاح مخظر التكؾيؽ في البشاء الدميؼ 
يتؾافق ىحا االخترار بحيث  سعالجة جسيع جؾانب السؾ ؾعل ، QQOCQPظخيقةباالستخجاـ السشاسب ل

  عجد؟-الحي نزيف إليو سؤااًل أخيًخا لمتأكج مؽ اكتسالو: "كؼ متى؟ كيف؟ ؟ايؽ ؟ماذا ساذا؟لمع األسئمة: 

 يسول الذكل ادناه مختمف األسئمة كسا يمي:



 3حاالت عممیة في إدارة المهارد البذخية /جامعة الجدائخ اسیالجكتهرة: مهتخفي أمال     محاضخات في مق 

 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :تحميل لكل عشرخ عمى حجىؼيسا يمي و 

 وتحجيج ومؽ السيؼ جًجا إعظاء معشى لسا سيتؼ الؿياـ بو سبب خطة العملو  الدیاق لماذا؟ 
ة ينجخل في السمسؾسحيث  ما الحي نخيج تحؿيقو مؽ خبلؿ تشفيح ىحه اإلجخاءات؟، أي األىجاؼ

 ؛مؽ خبلؿ  ياغة األىجاؼ

 الفكخة ليدت الخؾض في و  العسميات ى سحتؾ لف بإيجاز : يجب الؾ قائمة اإلجخاءات ؟ماذا
يتؼ ما عادة  .ات حدب الحاجةاألولؾي لسشحبسا االلكاؿ ور   بداطة لفيؼ ما ىؾالتفا يل، ولكؽ 

إعيار تمػ التي ليا أكبخ تأثيخ عمى  لسيؼومع ذلػ، فسؽ ا تمػ السؾجؾدة بالفعلالعسميات اختيار 
 ؛اليجؼ العاـ أوالً 

 محتىي واهداف كم عمهية

 مسمً ومحتىي انعمهية

واالمكانيات االخريانميزانية   

 تىاريخ انبداية واننهاية

 انتمىقع انجغرافي

 

 شروط اننجاح

 

 انسؤول وانمتدخهين االخرين

 لماذا؟

 ماذا؟

؟من  

 كيف؟

 متى؟

 أين؟

 كم؟
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 الجيات الفاعمة  أيًزا وتحجيج ؟كمفمؽ الس بسعشى آخخ: مؽ يقؾد؟و  ج المدؤوليحجت من؟
 ؛يحا مفيج جًجا لسعخفة مؽ يجب إببلغو عؽ تقجـ اإلجخاءاتف األخخى التي يسكشيا التجخل

 ؛الفخيقك واإلمكانيات البذخيةالسيدانية ك وذلػ  تحجيج اإلمكانيات السالية المهارد المتاحة كیف؟ 

 ج السعالؼ مع كسا ىؾ الحاؿ في إدارة السذخوع، يسكؽ تحجي تاريخ البجء واالنتهاء متى؟
  ؛السخخجات

 ومختمف السشاطق الجتخاؼية؛ ج السؾاقع عشج الزخورةيحجت ين؟ا 

 العسمية وذلػ التحقق مؽ نجاح أو عجـ نجاح  تسكؽ مؽ والتي  ع معاييخ الشجاحو  العجد؟-كؼ
  او متابعة العسل وبخمجة عسمية ججيجة. اتخاذ قخار ججيج وفًقا لحلػ مؽ خبلؿ

 :تكهين مخططمثال نمهذجي لعخض 
Stratégie 

d’entrepris

e 

 

Typologie 

de 

formation 

Nom de la 

formation 

Objectif 

attendu 

Collaborate

urs 

concernés 

Fonction 

occupée 

Durée 

de la 

formati

on 

Date 

prévisionne

lle de la 

formation 

Coût 

prévisionn

el 

Mode 

de 

finan-

cement 

Définir ici 

la politique 

en cours et 

les axes 

stratégique

s à 

développer 

sur 

l’année. 

Adaptation 

au poste  

  

Apprentissa

ge d’une 

nouvelle 

gamme de 

produits 

Objectif 

d’améliorati

on des 

performance

s 

individuelle

s et 

collectives 

M. Untel Vendeur 
4 

heures 

A établir en 

fonction 

des axes 

stratégiques 

prioritaires 

Salaire  

Coût 

pédagogiq

ue 

Frais 

-Fonds  

propres 

 

Evolution 

dans 

l’emploi  

  

Formation 

informatiqu

e sur un 

nouveau 

logiciel  

  

Remise à 

niveau face 

à un 

investisseme

nt de la 

société 

Mme Un tel 
Technici

en 
3 jours 

A établir en 

fonction 

des axes 

stratégiques 

prioritaires 

Salaire  

Coût 

pédagogiq

ue 

Frais 

 

Développe

ment de 

compétence

s  

  

Formation à 

Excel  

  

Acquisition 

de nouvelles 

compétence

s en vue 

d’une 

évolution de 

carrière à la 

demande du 

salarié. 

M. Un tel Vendeur 1 jour 

A établir en 

fonction 

des axes 

stratégiques 

prioritaires 

Salaire  

Coût 

pédagogiq

ue 

Frais 

-Fonds 

propres 
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 :الخاتمة
عشج مداولة نذاطاتيا قج تتعخض السؾارد البذخية لمسشغسات لشقائص وثتخات تغيخ احتياجات لتشسيتيا 

يربح مؽ الؾاجب و ع أىجاؼ بعج ذلػ ليحه اإلحتياجات، وكحلػ إختيار الدماف والسكاف السشاسبييؽ، ل
 إختيار السكؾنيؽ، مع تحجيج ميدانية لتمػ العسميةومشو إختيار مؽ سيكؾف ليؼ الفزل في التكؾيؽ وكحلػ 

األداء متابعة أىجاؼ التكؾيؽ وبالتالي  ساف التشديق  يؽ االحتياجات السكتذفة  مقاييذوتتيح 
  واإلجخاءات السمسؾسة.

 خطة التكهين وخطهاتها حالة عن                                                         عمل مهجه

 وتكؾيؽ في تظؾيخ Michel ANDRE يخغب مجيخىا لخًرا، 47التي تؾعف  ANIMANUTRIX لجعؼ سياسة لخكة
سخاطخ  حية ججيجة مؽ خبلؿ وجؾد مؾعفيؽ قادريؽ عمى االمتواؿ لبللتدامات السختبظة بالتشبؤ لمتخغب  ، حاليامؾعفييا

التقميجي )المؾائح الججيجة، تقشيات  كؾيؽاالستفادة مؽ الت يؼيسكش .بالمؾائح السختبظة بسجاؿ سبلمة األغحية )التتبع، وإدارة الشفايات(
في الؾاقع، تحتفظ الذخكة بسعغؼ  .التقشي لمتاية )استخجاـ مشغسات الشباتات، واإلنديسات في تتحية الحيؾانات( تكؾيؽالبيع( أو ال

جات وفيخستيا رقسشة السدتش : تتؼالسدتشجات )التذتيل اآللي لمسكاتب، التشديبلت( التي تجخل عسمياتيا التجارية أو تتادرىا
وسائر إلكتخونية. تخديؽ. يتؼ تحجيج الؾ ؾؿ إلى السدتشجات والسعمؾمات مؽ ثؼ حفغيا في وترشيفيا في قاعجة  يانات واحجة 

الخا ة  يا  سؽ إطار  التكؾيؽالذخكة عمى تظؾيخ خظة  العسميات. تعسلالعسل و  خاكدخبلؿ الحقؾؽ التي تؼ تكؾيشيا وفًقا لس
الفشي والعاـ لمسؾعفيؽ مشح  كؾيؽخظة لسجة ثبلث سشؾات وتشغؼ الت تو ع حيث كبيخ التداماتيا التعاقجية. جاوز بذكلتت ميدانية

عسميؼ في شا ب تؼ  حؿ جيج كبيخ لتكييف السؾعفيؽ مع م الدراعية، ولقجاألزمات الرحية األخيخة التي ىدت قظاع األغحية 
 تكؾيؽالسعمؾمات الستعمقة بال: سشغسات السيشية لمحرؾؿ عمىبالعجيج مؽ ال M.ANDRE مجاؿ الدبلمة والشغافة. اترل

الخارجية ، ممفات مؾا يعية تتعمق  كؾيؽمعمؾمات عؽ المؾائح والسعاييخ السظبقة عمى القظاع ، وثائق مؽ مشغسات التو  السيشي
 بالسذكبلت الرحية التي أثخت عمى قظاع األعبلؼ الحيؾانية

 ( الحي يخغب في متابعة التجريب عمى طخيقة7و 6معالجة طمب التجريب الخاص بالسؾعف )السمحقاف  -: المطمهبالعمل 
HACCP في إدارتو ليدتفيج مؽ التخؾية عمى مدتؾى  ة يجؼ التقجـ لؾعيفة إلخاؼي 

 (4بعج جسع جسيع الؾثائق )السمحق  .GED ANIMANUTRIX لسداعجة في تشغيؼ الؾثائق التي يجب دمجيا في نغاـا -
، يسكشػ إعادة تدسية ىحه السمفات وفًقا لحلػ) السؾ ؾعات التي يتؼ تشاوليا والكمسات الخئيدية التي تحجد محتؾاه و  الؾثائق تحجيج-

 (بخظة التقجيؼ ارفاؽ السدتشجات
 EDM يسكؽ دمج وفيخسة السدتشجات الخا ة في وحجة ( ؛5السمحق )  EDM ف في  خنامجيإكساؿ خظة فئات األرل -
ححفيا وفًقا لسرالحيؼ ، وفتخات االحتفاظ القانؾنية  يخادالسدتشجات التي يجب االحتفاظ  يا وتمػ التي  يججحت ( مع 5.2السمحق)

( واستخجاميا في عسميات السشغسة )عمى مدتؾى التجريب ولكؽ أيًزا في نغاـ معمؾمات السؾارد البذخية ونغاـ 8)السمحق 
  .ةالسختار  ة السدتشجاتبأرلف والؿياـ السعمؾمات الخا ة(
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 :المخاجع المعتمجة بالمغة العخبیة
 1990السمػ سعؾد، الخياض،  ، جامعةالتجريب االداري بين النعخية والتطبيقباغي دمحم عبج الفتاح،  -
 2001، ايتيخؾ لمشذخ والظباعة والتؾزيع، مرخ، تنمیة مهارات مدؤولي شؤون العاممينعميؾة سيج، -
 2002، عساف، االتجاهات المعاصخة في التجريب االداري مخمؾفي عبج الدبلـ ،  ؽ زياف رولاف، -

 :المخاجع المعتمجة بالمغة الفخندیة
- Bournois Frank, Thierry Chavel et Alain Filleron, Le grand livre du coaching, 

Groupe Eyrolles, Ed d’Organisation, Paris ,2008 ; 

- Cardon Alain, Coaching d’équipe, Groupe Eyrolles, Ed d’Organisation, Paris, 2005 ; 

- Higy-Lang Chantal, Charles Gellman, Le Coaching, Éditions d’Organisation, 

Paris,2000 ; 

- Fernandez Alain-Frédéric, Optimisez la fonction formation, Éditions 

d’Organisation, Groupe Eyrolles, Paris, 2007 ; 

- Minet Francis, L'analyse de l'activité et la formation des compétences, Editions 

L'Harmaatan, Paris, 1996 ; 

- Parmentier Christophe, L’ingénierie de formation, Groupe Eyrolles, Ed 

d’Organisation, Paris, 2008 ; 

- St-Onge Sylvie, Michel Audet, Victor Haines, Andre Petit Relever, les defis de la 

gestion des ressources humaines, gaetan morin editeur, Québec, 2
e
 ed, 2004.  

 

 :المهاقع االلكتخونیة
- https://www.formation-ressources-humaines.com 

- https://www.cegos.fr 

- https://www.maformation.fr 

- https://www4.fsa.ulaval.ca 

- https://crcom.ac-versailles.fr/La-GED-Cas-Animanutrix 

 

https://www.formation-ressources-humaines.com/
https://www.cegos.fr/
https://www.maformation.fr/
https://www4.fsa.ulaval.ca/
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Annexe 1 

Le système de GED ANIMANUTRIX et le rôle de l’assistant(e)  
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Annexe 2 

L’organisation du SIRH ANIMANUTRIX et des documents FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SIRH 

SI 

Dossiers 

nominatifs 

des salariés 

Carrière 

Paie 

AT/MP 

Recrutem

ent 

Absences 

congés 

Formati

on 

Identité 

Infocentre 

Formation  

Relations organismes extérieurs 

Centres de formation 

OPCA dont AGEFORIA, etc. 

Réglementation – Fiscalité 

Inspection du travail – Etc. 

Plan de formation N-1 

Plan de formation N 

Mise en place et validation (CE) - Suivi 

des actions – CIF – DIF - Relations 

salariés en formation – Etc. 

Projet de plan de formation N+1 
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Annexe 3 

Le plan de classement des documents dans l’infocentre Domaine FORMATION 

 

 

 

 

 

- FORMATION PROFESSIONNELLE – GENERAL 

- Plan de formation 

- FORMATION PROFESSIONNELLE – THEMES 

- Organismes de formation 

- Hygiène et sécurité 

- Recherche et Développement, etc. 

 

 

Annexe 4 

Les documents et sources d’informations SECURITÉ ET HYGIÈNE 
 

Liste des documents du dossier remis par Michel ANDRE 
 

NB : Pour les besoins de l’étude, les documents de cette liste sont remis soit sur support papier ou 

soit sous forme de fichier. 

 

Infocentre 

Formation 
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Annexe 5 

L’arborescence des documents dans le logiciel de GED 
 

 
 

Annexe 6 

Le dossier du salarié en formation Ewen LE GUINNEC 

 

Identité 

Monsieur Ewen LE GUINNEC 

12 allée de la Mer 

56250 SAINT NOLFF 

 

Situation de famille 

Marié, 2 enfants 

Diplôme 

BTA transformation Spécialité laboratoire 

d’analyses

Date d’entrée dans l’entreprise et dans le poste 

14 février 2004 

Poste occupé : 

Conducteur d’installation de stockage et de conservation de céréales 

Présentation du poste : fiche métier - répertoire ROME – ANPE - Extraits 

Définition de l’emploi : 

Pilote une installation agroalimentaire intégrée d'appareils et de machines (tout procédé : chimique, 

physique, biologique, mécanique), à partir d'une salle de commande centralisée (tableaux 

synoptiques, écrans vidéos, consoles et moniteurs informatiques...). Surveille l'application de 

formules et de recettes de traitement, de transformation ou de composition de matières et produits 

alimentaires. Réagit à tout écart à la norme des paramètres. Optimise souvent l'approvisionnement, 

les déplacements et les éventuels stocks de matières.  

Formation et expérience : 

Cet emploi/métier est accessible à partir de formations de niveaux IV ou III (Bac d'enseignement 

général, professionnel ou technologique, CFPA, BT, BTS, ou DUT) ou par promotion interne aux 

candidats possédant une formation de niveau V (CAP, CFPA, BEP). Pour répondre à la complexité 

croissante des installations, des connaissances en mécanique, électrotechnique et automatismes sont 

privilégiées. 



 

011 

 

 

Annexe 7 

Les informations relatives à la demande de financement 

 

Fichier fourni à exploiter : 

 
Informations complémentaires sur l’entreprise 

ANIMANUTRIX 

ZI du dolmen - 56250 Saint Nolff 

02 51 11 11 11 - 02 51 11 11 12 - animanutrix@fictif.fr – www.animanutrix.com 

Code APE : 157A 

Livret convention collective : céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, 

oléagineux (coopératives agricoles et leurs unions) ; Convention collective nationale du 5 mai 

1965 ; Brochure J.O. N° 3616 

Action de formation 

Action de formation (20 heures) ; externe ; début : (date de début), fin : (date de fin) ; organisme 

prestataire à compléter en fonction de votre travail sur la question 3. 

 

Les autres rubriques ne seront pas remplies. 

Il est indispensable d’envisager les différents modes pédagogiques tout en préservant la qualité de la 

formation et la maîtrise des coûts. 

Formation interne 

La formation est organisée par l’entreprise à destination de ses salariés, elle est en général animée 

par un salarié de l’entreprise et peut avoir lieu dans l’entreprise ou à l’extérieur de celle-ci. 

Formation externe 

Les formations intra entreprises sont structurées et organisées par un organisme de formation 

pour un groupe de salariés d’une même entreprise. Elles peuvent avoir lieu dans les locaux de 

l’entreprise ou à l’extérieur. L’avantage de ce type de formation est de reposer sur l’adaptation 

complète du contenu au besoin de l’entreprise. 40 % du budget pédagogique peut être économisé en 

transformant 20 % des stages inter en intra. 

Les formations inter entreprises sont structurées et organisées par un organisme de formation, à 

l’extérieur de l’entreprise sur la base d’un contenu standard et suivant un calendrier préalablement 

défini. Elles ont l’avantage de rassembler des stagiaires d’entreprises diverses et favorisent le 

partage, la capitalisation des pratiques et des expériences des participants. 
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Annexe 8 

La conservation des documents dans le SIRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T : tri ; D : destruction ; C : conservation.     Source Internet. 
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 المحهر الرابع: سیاسة األجهر
 

تيتؼ ىحه الدياسة بتقييؼ كل وعيفة، وتحجيج أجخىــا وتحجيج درجات لمؾعائف. كسا تيتؼ بإدارة سميسة لشغام 
 يفتح السجال لمفخد نحؾ التخقية والتقجم الؾعيفي

 ألجرالمتعمقة باالمفالیم  -1
 مكهنات األجر -1-1
 عناصر ثابتة -1-1-1

 .عادة يتؼ دفعيا شيخيا في تاريخ محجد .تختبط بذكل مباشخ مع العسل ووعيفة السدتخجم
 ؛ويحجد السبمغ الخاتب األساسي ىؾ الحج األدنى السزسؾن لمسؾعف الخاتب الثابت أو -  
 ة.ساعات العسل اإلضافي -  
 متغيرةعناصر  -1-1-2

باإلضافة إلى الخاتب األساسي وتختبط بالشتائج التي يسكؽ تحكيقيا فيي دورية و ليدت بالزخورة 
 ويتسثل أىسيا في : شيخية أو عادية

 ؛ربط أقداط أو مكافآت األداء الفخدؼ أو الجساعي: المكافأة 
 تأجيل قج يتؼ  : يختمف الحافد مؽ سشة ألخخػ وىؾ يتؾقف عمى نتيجة السشغسة )الحهافز

 ؛الجفع فيؾ ليذ إلداميا(
 غيخ أنيا إلدامية في حالة السشغسات  : يتؼ تأجيل دفعياتقاسم األرباح التي حققتيا المنغمة

 .مؾعفا 50التي تذغل أكثخ مؽ 
 
 العناصر التكميمیة-1-1-3

 والتي تخص مثال:
  مشحة العظل ، العيج، الذيخ الثالث عذخ أو أكثخ في بعض الذخكات  بعض المنح :

 .الكبيخة
  بعض الشفقات التي تكبجتيا مؽ قبل السؾعفيؽ لسسارسة ميشتيؼ )مبمغ معاد: الدكؽ، وجبات

 (.شخكات الشقل اإللدامية، قدائؼ وجبة الظعام لمسؾعفيؽ والجفع الجدئي:
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 والقخوض التفزيمية والسعاشات التقاعجية الفؾائج، واألعسال االجتساعية لألشغال ،
 ...(واالدخار،

 
  أىداف األجر -1-2

/ الججارة )لجحب وتحفيد السؾعفيؽ واالحتفاظ بيؼ، تذجيع الذعؾر باالعتخاف   تيجف سياسة األجؾر
وكحا إنذاء مبجأ ( ضسان التساسػ بيؽ األىجاف الفخدية وأىجاف الذخكة الشغخ في تؾقعات السؾعفيؽ،

 :يتجدج اىسيا في  لكؽ يجب أن تحتخم بزعة مبادغ .الذفافية
  : يتؼ تحجيج األجؾر عمى أساسإلطار القانهنيا -1-2-1

   الحج األدنى  قانؾن العسل قيؾدا عمى حخية تحجيج الخواتب مثل : يفخضالقانهنیةااللتزامات
 ؛وىؾ العتبة التي ال يسكؽ أن تجفع دونيا لمسؾعف (SMIC) لألجؾر

 :تحتؾؼ السفاوضة الجساعية في كل الفخع السيشية عمى بشؾد قج تتعمق  االلتزامات اإلتفاقیة
كسا يسكؽ  .قج ال يكؾن أقل مؽ الحج األدنى لألجؾر الستجاول بالحج األدنى لألجؾر والحؼ

ال يكؾن ثابتا. قج تشص أيزا عمى مدتؾػ معيؽ مؽ  لمحج األدنى لمخاتب األساسي أن
 ؛التأىيل

 :السبجأ األساسي ىؾ التفاوض الحخ لألجؾر  وىي مختبظة بعقج العسل و االلتزامات التعاقدية
 .بيؽ صاحب العسل والسؾعف

 
مدتؾيات مؽ األجؾر يسكؽ أن  تؾاجو السشغسة في سؾق العسلاإلطار االقترادي:   -1-2-2

 .تتأثخ بعامميؽ: تؾفخ العسل والسشافدة
 اليج العاممة في قظاعات تجارية معيشة أو وعائف معيشة تحجد : وفخة أو نجرة تهافر العمالة

 ؛األجخ الحؼ تقجمو السشغسة
 :يتؼ الجفع وفقا لسدتؾػ األجؾر السقتخحة مؽ السشافديؽ، لجحب السخشحيؽ  المنافدة

 .السحتسميؽ
 

: التؾقع الخئيدي لمسؾعفيؽ ىؾ ضسان دخل مدتجام وعمى أعمى اإلطار االجتماعي -1-2-3
 .مدتؾػ األجخ، والتشسية، وعجالة الشغام ىي عؾامل رئيدية في السشاخ االجتساعي :كؽمدتؾػ مس

 .ويسكؽ أن يكؾن مرجرا لمتؾتخ والرخاع
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 : معايير تحديد األجر -1-3

  كعؾامل لتحجيج األجؾر تتسثل أساسا في:تعتسج اغمبية السشغسات عمى مجسؾعة مؽ الستغيخات 

 : في معغؼ السؤسدات يدتشج نغام مشح األجؾر عمى سمؼ السختبات السبشية عمى  التأىيل
مؽ حيث السبجأ، عمى نفذ السؤىالت،  .مدتؾيات السيارة، وعادة بعج السفاوضة الجساعية

 ؛يتمقى السؾعفؾن نفذ األجخ

 :؛ويختبط بالشتائج التي تؼ الحرؾل عمييا بذكل فخدؼ أو جساعي األداء 

  :السؾعف يداىؼ في تشسية اإلنتاج أو البيع مسا يسكشو مؽ الحرؾل عمى  األداء الفردي
 ؛ندبة معيشة ذات صمة بيحه السداىسة كجدء مؽ راتبو

  وفقا ألداء تحكيقو )وصمت أو تجاوزت  .: أىجاف يسكؽ تخكيبيا عمى الفخيقاألداء الجماعي
تجفع إلى الفخيق  مثال: مكافأة .األىجاف(، وتسشح تكسمة الخاتب في شكل قدط بذكل عام

 .التجارؼ 

 :يؾضح الذكل ادناه الدياسة العامة لألجؾر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 التهازن 
 

الجر غير المباشرا  
 

عشاصخ التخكيد لتشسية  
  الكفاءات

 

 

  العشاصخ السالية
 االجخ القاعجؼ
 االجخ التحفيدؼ 

 االجر المباشر

 تحقيق األىداف التنغیمیة
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 طرق تقيیم الهعائف -2
وذلػ بالسقارنة  لمؾعيفةعتبخ تقييؼ الؾعائف بسثابة الؾسيمة التي يتؼ مؽ خالليا تحجيج الكيسة الشدبية ي

بيؽ الؾعائف محل التقييؼ ألنو يحجد قيسيا الجاخمي  يحقق التشاسقسشغسة كسا انو بباقي الؾعائف داخل ال
 .الشدبية إلى بعزيا البعض

 :تحجيج ما يمي ؼ زخور مؽ الوضع خظة متكاممة لتقييؼ الؾعائف  إطاروفي 
 ؛رسسية أو غيخ رسسية نغام تقييؼ الؾعائف ؾضيحت 
 ا؛خة خارجييتحجيج ما إذا كان سيتؼ بشاء الشغام داخميًا أو شخاؤه مؽ جية خب 
  ؛عسمية تقييؼ الؾعائفالقائؼ عمى تحجيج 
 ؛اختيار طخيقة التقييؼ السالئسة 
 ؛تحجيج الؾعائف التي سيتؼ تقييسيا 
 ؛وضع الججول الدمشي لمتقييؼ 
  العسمية؛تحجيج تكمفة 
 ببخنامج التقييؼ، وكدب تأييجىؼ سؾعفيؽتعخيف ال. 

 غيخ كسي والكسي.-ويعتسج التقييؼ عسؾما عمى اسمؾبيؽ: الكيفي

 التقيیم الكیفیةطرق  -2-1
    طخيقة الجرجاتو  طخيقة التختيبتقؾم ىحه الظخيقة عمى استعسال أساليب كيفية يتسثل اكثخىا انتذارا في 

 طريقة الترتيب -2-1-1
كسا انيا ليدت  ،النيا سيمة االستيعاب و ال تدتغخق وقتا طؾيال مؽ ابدط طخق تقييؼ الؾعائف تعتبخ

وتعتسج عمى مقارنة الؾعيفة ككل بالؾعائف األخخػ محل  مكمفة غيخ انيا تتظمب عمى الجقة والزبط،
 :وىشاك طخيقتان لمتختيب .بالشدبة ليا عمى أساس تشازليالتقييؼ وتحجيج تختيبيا 

A. بجراسة الؾعيفة ككل مؽ عزؾ  أكثخوالتي تزؼ بالتقييؼ  ةسكمفالالمجشة قؾم ت :الترتيب البدیط
ليقارن إلى دراسة كل وعيفة محل تقييؼ، شتقل تباالعتساد عمى بظاقة وصف السشرب ومؽ ثؼ 

بعض وذلػ حدب أىسيتيا ككل. وتتؼ السقارنة بغخض التؾصل إلى البعزيا  مع الؾعائف بعجىا
األعزاء  آراء ويؤخح متؾسط. تشازليا حدب أىسيتيا أؼ مؽ األعمى الى االسفل تختيب الؾعائف

  .كسؤشخ قؾؼ لسجسؾع اآلراء
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 ادناه : لتؾضيح ىحه الظخيقة نقتخح  مقارنة وعائف احج السؤسدات الرشاعية بحيث يعخض الججولمثال 
  :وعائف خسدةل الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا بؾاسظة لجشة تقييؼ

 الختبة اسؼ الؾعيفة
 ....................لمجؾدةمجيخ عام 

 ...........التدييخ مكمف بسخاقبة
 مبتجغ............. احراء ميشجس
 ..........................كيسيائي

 .....................السرشع عسال

1 
2 
3 
4 
5 

 
 .متؾسط آراء لجشة التقييؼ السكؾنة مؽ ثالثة أعزاءالسؾالي  الججوليؾضح 

 

العزؾ  اسؼ الؾعيفة
 األول

العزؾ 
 الثاني

العزؾ 
 التختيب الستؾسط السجسؾع الثالث

 لمجؾدةمجيخ عام 
 مكمف بسخاقبة التدييخ

 مبتجغ احراء ميشجس
 كيسيائي

 السرشع عسال

1 
2 
3 
4 
5 

1 
3 
2 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
7 
8 

13 
14 

1 
2.3 
2.7 
4.3 
4.7 

1 
2 
3 
4 
5 

 
B. بشاًء عمى ىحه الظخيقة تعظى الفخصة لكل وعيفة لكي يتؼ  :ثنائیةالترتيب عمى أساس المقارنة ال

مقارنتيا مع وعيفة أخخػ، وبالتالي تغيخ ثشائيات مؽ الؾعائف التي تتؼ السقارنة داخميا، وتكؾن 
و يتؼ  ,السقارنة تحجيج أؼ الؾعائف أىؼ. وبحرخ عجد السخات التي كانت الؾعيفة فييا أىؼ نتيجة

 .تحجيج تختيبيا مقارنة بباقي الؾعائف
، كيسيائي ، مكمف مبتجغ احراء ميشجسالسرشع،  عساللمجؾدة، مجيخ عام  :وعائف 5لجيشا   : مثال

 بسخاقبة التدييخ ويسكؽ ان نتؾصل الى السقارنات الثشائية التالية: 
 السرشع عتال مع الجؾدة مجيخ عام  -
 متبجغإحراء ميشجس  مع  الجؾدة مجيخ عام  -
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 كيسيائي مع جؾدة مجيخ عام ال -
 ييخمكمف بسخاقبة التد مع  جؾدة مجيخ عام ال -
 متبجغ احراء ميشجس مع  السرشع عتال -
 الكيسيائي مع السرشع  عتال -
 مكمف بسخاقبة التدييخ مع السرشع عتال -
 الكيسيائي مع مبتجغ احراء ميشجس -
 مكمف بسخاقبة التدييخ مع مبتجغ احراء ميشجس -
 مكمف بسخاقبة التدييخ مع الكيسيائي -

التؾصل  سكؽىحا العجد يعمى تقييؼ الؾعائف بشاًء  إجخاءوعشج ، 10الثشائية الحع أن عجد السقارنات ن
 لتحجيج الؾعائف التي عيخت أىسيتيا كبيخة في كل مقارنة ويسكؽ تمخيص ذلػ في الججول التالي: 

 

عجد السخات التي كانت  اسؼ الؾعيفة
 التختيب فييا الؾعيفة أىؼ

 الجؾدةمجيخ عام 
 السرشع عتال

 مبتجغ احراء ميشجس
 كيسيائي

 مكمف بسخاقبة التدييخ

4 
0 
2 
1 
3 

1 
5 
3 
4 
2 

 
 :طريقة الدرجات -2-1-2

يتؼ تؾزيع الؾعائف السختمفة داخل كل ل عجة درجات لكل مجسؾعة وعيفية اعظاءتعتسج ىحه الظخيقة عمى 
تؼ وضع معيار لمتقييؼ يأكثخ دقة مؽ طخيقة التختيب، ألنو  فييمجسؾعة وعيفية عمى الجرجات السختمفة 

 :تي تسخ بيا ىحه الظخيقة ىي كاآلتيالالخظؾات و   .جرجات، ووصف ليحه الجرجاتبال
A. ومؽ أكثخ سشغسةذلػ استشادًا إلى طبيعة العسل في ال ويتؼ :تحديد المجمهعات الهعیفیة .

 :التقديسات شيؾعًا لمؾعائف في الذخكات الرشاعية التقديؼ التالي
 ؛واإلنتاجية تقشيةمجسؾعة الؾعائف ال 
 ؛مجسؾعة الؾعائف اإلدارية 
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 ؛تحخيخيةمجسؾعة الؾعائف ال 
 ؛مجسؾعة الؾعائف التدؾيكية 
 ؛مجسؾعة الؾعائف السالية 
  الجعؼمجسؾعة الؾعائف. 

B. ويتحجد ذلػ حدب رغبة  معيشة،ويتؼ ذلػ داخل كل مجسؾعة وعيفية  :تحديد عدد الدرجات
الجرجات، وحدب سياسة التخقية عبخ الجرجات ة في وجؾد عجد قميل أو كبيخ مؽ سشغسال

 .وجب زيادة عجد الجرجات ةفتح مجاالت مدتسخة لمتخقي ةسشغسفإن أرادت ال .السختمفة
C. ويتؼ التخكيد ىشا عمى الؾاجبات، والسدؤوليات، والتعميؼ، والسيارة،  :تهصیف الدرجات المختمفة

 .والخبخة
 تحخيخيةمجسؾعة الؾعائف الوفيسا يمي تؾصيف الجرجات السختمفة في : مثال

 
 تؾصيف الجرجة الجرجة

 األولى تحخيخيةال
  
  

 8-4متشؾعة، والسدؤولية عؽ حؾالي  تحخيخيةاإلشخاف عمى أعسال 
مؽ السؾعفيؽ ميارة في بعض األعسال اإلدارية والسحاسبية، وخبخة 

 عامًا. 15ال تقل عؽ 
 الثانيةتحخيخية ال
  

يسذ الدكختارية التشفيحية، وقجرة العسل بذكل محتخف ومتقجم فيسا 
 سشؾات. 8عمى الحكؼ والتقجيخ والترخف بمباقة، وخبخة ال تقل عؽ 

عسل مكتبي روتيشي، وعسميات حدابية متكخرة، والعسل تحت إشخاف  الثالثة تحخيخية ال
 دقيق مؽ اآلخخيؽ، وضخورة إتباع قؾاعج محجدة

 
D. وفي ىحه الخظؾة يتؼ مخاجعة وصف كل وعيفة يخاد تقييسيا، ثؼ  :تهزيع الهعائف عمى الدرجات

الجرجة  تحجيجلمقارنة ىحا الؾصف بسا ىؾ متاح مؽ درجات وذلػ داخل كل مجسؾعة أو 
 .السشاسبة وذلػ عمى أساس مجػ التذابو أو التظابق بيؽ وصف الؾعيفة ووصف الجرجة

 
 :كاتب حدابات وصف لؾعيفة مثال: 
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بالتعامل مع إشعارات اإلضافة والخرم، وتجمیع حدابات اليهمیة  يقهم كاتب الحدابات

 سنهات خبرة 8وترحيميا إلى الحدابات األساسیة، وىذه الهعیفة تحتاج 

يتزح أن اندب درجة يسكؽ تؾزيع الؾعيفة عمييا  الججول الدابقبسقارنة ىحا الؾصف بسا ىؾ مؾجؾد في 
 .ىي الجرجة الكتابية الثانية

ما يعيب ىحه الظخيقة ىؾ اعتسادىا عمى التقييؼ العام لمؾعيفة، كسا أنو قج يرعب مقارنة وصف الؾعيفة 
 بؾصف الجرجات، وبالتالي يرعب تحجيج الجرجة السشاسبة. 

 ةمیطرق التقيیم الك -2-2
طخيقة و  طخيقة مقارنة العؾاملتقؾم ىحه الظخيقة عمى استعسال أساليب كسية يتسثل اكثخىا انتذارا في 

    الشقط
 :طريقة مقارنة العهامل -2-2-1

ويقرج بيحه الظخيقة أن قيسة الؾعيفة تتحجد بسقارنة الؾعائف ببعزيا عمى أساس عؾامل تقييؼ معيشة 
 :وتسخ بالخظؾات التالية

A. بالتقييؼ باختيار العؾامل التي سيتؼ مقارنة الؾعائف عمى  السكمفيقؾم : د عهامل التقيیميحدت
البجنية، القجرة العقمية، السدؤولية، والحالة  ؾةوتذسل السيارة، الكفاءة، التعميؼ، والقأساسيا 

استخجام عؾامل أخخػ وذلػ حدب طبيعة  غيخ انو يسكؽ. كؾيؽالؾعيفية، السخاطخ، الخبخة والت
 داخميا؛، وحدب طبيعة الؾعائف سشغسةنذاط ال

B. وىي في الغالب الؾعائف الخئيدية السسثمة  :د الهعائف الرئیدیة التي سيتم تقيیميايحدت
تبديظًا لعسمية التقييؼ، وعمى اعتبار  بيابذكل جؾىخؼ لكل الؾعائف السخاد تقييسيا. ويتؼ االكتفاء 

 قظاع الشذاط؛أن قيستيا متعارف عميو في 
C. مدح األجؾر في عسمية ويتؼ ذلػ مؽ خالل  :د األجر المناسب لمهعائف الرئیدیةيحدت

 لخئيدية. اوىؾ في الغالب األجخ الذائع والسقبؾل ليحه الؾعائف  الشذاطقظاع 
 

 :طريقة النقط -2-2-2
عمى التقييؼ السؾضؾعي لمؾعيفة في  ىاداعتسالوذلػ  اكثخ الظخق استخجاماألتعتبخ ىحه الظخيقة مؽ 

 مؽ خالل الخظؾات اآلتية: ياضؾء مجسؾعة مؽ السعاييخ السؾزونة، ويسكؽ تظبيق
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A. بخنامج شامل لتحقيق جسيع الؾعائف في السشغسة يتزسؽ عخضا تفريميا لؾصف كل  وضع
 ؛وعيفة والسؾاصفات واالشتخاطات الالزمة لذغميا

B.  تحجيج العؾامل التي ستتخح كأساس لتقييؼ جسيع الؾعائف بالسشغسة وليذ ىشاك اتفاق تام عمى
ذلػ عمى عخوف وطبيعة عسل عجد أو نؾعيات العؾامل السدتخجمة في ىحا السجال حيث يتؾقف 

وتؤكج بعض الجراسات اإلحرائية ان التخكيد عمى عجد محجود مؽ العؾامل الخئيدية ؛ كل مشغسة
 يعظي تقخيبا نفذ نتائج استخجام عجد كبيخ مؽ العؾامل.

 وعادة ما يتؼ تقديؼ ىحه العؾامل الخئيدية إلى عجد مؽ العشاصخ الفعمية عمى الشحؾ التالي:

میةالعناصر الفع  العهامل الرئیدیة 

 ؛ التعميؼ 
  التكؾيؽ؛ 
 الخبخة 

 الميارة

 ؛السدئؾلية عؽ تؾجيو اآلخخيؽ 
 والمؾازم؛ السدئؾلية عؽ السؾاد 
 ؛السدئؾلية عؽ اآلالت والسعجات 

 ؛اآلخخيؽوسالمة  السدئؾلية عؽ أمؽ 

 السدئؾلية عؽ الدياسات 

 المدئهلیة

 ؛السجيؾد البجني 
 ؛السجيؾد العقمي 
  البرخؼ السجيؾد 

 المجيهد

 ؛الغخوف السادية لمعسل 
 السخاطخ 

 عروف العمل

C.  لكل عشرخ مؽ العشاصخ األربعة الدابقة مؽ السجسؾع الكمي لمسكياس )الحؼ عادة  ندبةإعظاء
 مييا السدئؾلية ثؼتلسيارة أعمى ندبة ا تسشحنقظة( وقج جخت العادة عمى ان  100ما يكؾن 

ولكؽ بدبب تدايج االتجاه نحؾ اآللية في العسل واإلنتاج  بشدبة متعادلةالسجيؾد وعخوف العسل 
تب عمى ذلػ مؽ تزاؤل أىسية السيارة اإلندانية وتدايج السدئؾلية عؽ السعجات والعسميات خ وما ت
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لسختمف  الشدبلعشرخ السدئؾلية عشج تحجيج  أكبخ والشتائج فان االتجاه الحجيث ىؾ اعظاء وزن 
الشدبي لجسيع الشقط عمى مختمف العشاصخ يسكؽ ان يكؾن  العشاصخ. وعمى ذلػ فان التؾزيع

 عمى الشحؾ التالي:

طاالنق العناصر  
 40 السدئؾلية

 30 السيارة
 15 السجيؾد

 15 عخوف العسل

ط الخاصة بكل عشرخ عمى العشاصخ الفخعية السكؾنة ليحا العشرخ عمى اوالخظؾة التالية ىي تؾزيع الشق
 الشحؾ التالي:

ط الفرعیةاالنق العناصر  المجمهع 
   السدئؾلية

  8 عؽ تؾجيو اآلخخيؽ
  8 عؽ آالت ومعجات

  8 عؽ مؾاد
االمؽ والدالمة عؽ  8  

 40 8 عؽ الدياسات
   السيارة
  10 التعميؼ
  10 الخبخة

كؾيؽالت  10 30 
   السجيؾد
  5 مبجئي

  10 عقمي وبرخؼ 
   عخوف العسل:

  8 الغخوف السادية
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 15 7 السخاطخ
 100  السجسؾع

لكل عشرخ رئيدي وعشاصخه الفخعية يسكؽ وضع مكياس لكل عشرخ فخعي  الشدبوبعج ان يتؼ تحجيج 
 يتزسؽ مجسؾعة مؽ السدتؾيات ترمح لكياس درجة تؾافخ ىحا العشرخ في كل وعيفة.

السدتؾيات اآلتيةؽ تؾزيعيا عمى يسك 10عجد الشقط التي تخرو مؽ السيارة و  عشرخ التعميؼمثال:    

طاالشق  احتياج عشرخ التعميؼ 
2 
4 
6 
8 

10 

 مدتؾػ االبتجائي
الستؾسطمدتؾػ   
لثانؾؼ مدتؾػ ا  
جامعيمدتؾػ   
ما بعج التجرجمدتؾػ   

ؽ تؾزيعيا عمى السدتؾيات يسك 8ط التي تخرو مؽ السيارة اعجد الشقو  الخاص بغخوف العسل عشرخال
 اآلتية

طاالشق عخوف العسل احتياج عشرخ   
2 
4 
6 
8 

                                 عادية إذا كان العسل يتؼ في عخوف
 (،...يتعخض نادرا لبعض الغخوف غيخ السخغؾب فييا )حخارة، بخودة، رطؾبة

 يتعخض أحيانا لبعض الغخوف غيخ السخغؾب فييا                  
 يتعخض دائسا لمغخوف غيخ السخغؾب فييا                           

حدابية وأحيانا يتؼ التؾزيع  تاليةان تؾزيع الشقاط الخاص بكل عشرخ تؼ عمى أساس متتججر اإلشارة الى 
ط السخررة لمعشرخ اعجد الشقىؾ  الحؼ يحكؼ نغام التؾزيع والسيؼ ىؾ انة ىشجسية تاليعمى أساس مت

 عؽ التقييؼ. ةلؤو السدالمجشة  ؼورأ

D.  وبعج أن يتؼ تقديؼ تمػ العشاصخ الخئيدية ةندب مشح كل مشيابعج أن يتؼ تحجيج عشاصخ التقييؼ و ،
وضع السكياس الحؼ سيتؼ االعتساد عميو في  يدتكسلصخىا الفخعية وتحجيج مدتؾياتيا اإلى عش

ػ بسقارنة كذف تحميل الؾعيفة التقييؼ السؾضؾعي لمؾعائف. وتقؾم المجشة السخترة بعج ذل
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بسعاييخ التقييؼ وتحجيج عجد الشقاط التي تدتحقيا بالشدبة لكل عشرخ فخعي ويكؾن مجسؾع ىحه 
 ط عبارة عؽ الكيسة الشدبية لمؾعيفة.االشق

ليذ مؽ الزخورؼ أن يتؼ تقييؼ جسيع الؾعائف بالسشغسة بل يكفي ان تختار المجشة  :مالحغة
وعيفة مسثمة لكل مجسؾعة وعيفية متساثمة ثؼ تعسؼ نتيجة تقييؼ تمػ السخترة بالتقييؼ 

الؾعيفة عمى مجسؾعتيا وذلػ تؾفيخا لمؾقت والجيج، ىحا ويجب مخاعاة الجقة والسؾضؾعية في 
 اختيار تمػ الؾعائف الجالة بحيث تسثل جسيع وعائف السشغسة تسثيال صادقا.

تغيخ في الججول وبؾجو عام فان الشتيجة الشيائية لتقييؼ الؾعائف إلحجػ اإلدارات يسكؽ أن :  مثال
 :  التالي

 
 الؾعيفة

طامجسؾع الشق عشاصخ التقييؼ  
 عخوف العسل السجيؾد السيارة السدئؾلية

1 35 25 15 15 90 
2 25 30 15 15 85 
3 25 30 10 10 75 
4 10 0 100 5 45 
5 10 10 10 5 35 

 
E.  ليكل عادل لألجؾر يعكذ األىسية الشدبية  وىؾ وضعمشظقي تتسثل الخظؾة األخيخة كإجخاء

عمى أساس اختالف  ةكؾن الفخوق في األجؾر فيسا بيشيا مبيشتلسختمف الؾعائف بالسشغسة بحيث 
 الكيؼ الشدبية لكل مشيا. 

 خظهات ترمیم نغام األجهر -3
السؾارد البذخية ىي ترسيؼ نغام لألجؾر، فيشبغي إذًا االىتسام بتحجيج إذا كانت الؾعيفة األساسية إلدارة 

 والستسثمة في : السخاحل أو الخظؾات التي تسخ بيا عسمية الترسيؼ

 الخظهة األولى/ التمييد لترمیم النغام -3-1
 في ىحه الخظؾة يتؼ اتخاذ القخارات التالية:

 رسسي، وبقؾاعج محجدة، ومكتؾبة، ومقششة،  تحجيج ما إذا كان نغام تقييؼ الؾعائف سيتؼ بذكل
ويتؼ تشغيسيا بقؾاعج ولؾائح، أم ان ىحا الشغام سيتؼ بذكل غيخ رسسي،  ومتعارف عمييا تشغيسيًا،
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ال تحكسو قؾاعج محجدة وأنو يتؼ بذكل ودؼ، وغيخ مكتؾب، ويتؼ عمى أساس شخري وحدب 
 ؛الغخوف

 عمى احتياجات السشغسة، ومؽ خالل تظؾيخه  تحجيج ما إذا كان الشغام سيتؼ ترسيسو بالتفريل
الظخيقة  تسمػ، أم أن الشغام سيتؼ شخاؤه مؽ مكاتب خبخة عالسية ياخظؾة بخظؾة بشاًء عمى عخوف

 غيخوالخظؾات بذكل تفريمي، تسكؽ السشغسة مؽ التؾصل إلى تقييؼ الؾعائف برؾرة نغامية. 
 ؛مييا شخاء مثل ىحه األنغسة الجاىدةىحه السكاتب، فإنو يرعب عال تعخف أن معغؼ السشغسات 

  تحجيج مؽ يقؾم بتقييؼ الؾعائف والبجائل الستاحة في ىحا الرجد ىي أن تقؾم إدارة السؾارد
البذخية، بسا يتاح ليا مؽ متخرريؽ بتقييؼ الؾعائف، أو أن يتؼ االستعانة بخبخاء ومكاتب 

بيؽ إدارة السؾارد البذخية والخبخاء استذارية خارجية تقؾم بيحا األمخ، أو أن يتؼ تكؾيؽ فخيق 
 .الخارجييؽ

 
 الخظهة الثانیة / اختیار طريقة تقيیم الهعائف -3-2

، يرعب تحجيج اندبيا ألنيا تتسيد بسجسؾعة مؽ اإليجابيات ىشاك عجة طخق لتقييؼ الؾعائفبسا ان 
 أن تحجد مدبقًا أؼ الظخق سيتؼ استخجاميا.  سشغسة. وعمى الياالغخوف السشاسبة ل والدمبيات وتتظمب

 الخظهة الثالثة/ وضع مالمح خظة التقيیم -3-3
 :وتتزسؽ ىحه السالمح ما يمي

  تحجيج الؾعائف األساسية التي سيتؼ تقييسيا وذلػ ألن مؽ الرعب تقييؼ مئات مؽ الؾعائف
لمؾعائف األخخػ  أو كسكياس السؾجؾدة وبالتالي يتؼ اختيار وعائف رئيدية تؤخح كسعيار

 سشغسة؛بال
  وضع الججول الدمشي لمتشفيح، ويتزسؽ ذلػ تحجيج خظؾات التشفيح أو الدمؽ الحؼ تدتغخقو كل

 ؛لكل خظؾة ةالشيائي الشتيجةسدؤول عؽ تشفيح كل خظؾة، وتحجيج الخظؾة، ومؽ 
 خاجع التي تحجيج تكمفة التقييؼ، ويتزسؽ ذلػ تكمفة الخبخاء والسداعجيؽ، وتكمفة شخاء بعض الس

مؽ إدارة السؾارد  تذخح طخق التقييؼ، وتكمفة ساعات العسل والسكافآت لمستخرريؽ السذاركيؽ
 ؛البذخية

  تعخيف العامميؽ بخظة تقييؼ الؾعائف، وأىجافيا، وأسمؾب مذاركتيؼ فييا، وذلػ لكدب تأييجىؼ
 .ليحه الخظة
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 الخظهة الرابعة/ التقيیم الفعمي لمهعائف -3-4
الخظؾة تشفيح عسمية التقييؼ بشاًء عمى الخظة السؾضؾعة، ومدؤولية إدارة السؾارد البذخية ىي ويتؼ في ىحه 

 .في التحقق مؽ أن الخظة السؾضؾعة تديخ بالذكل السظمؾب

 الخظهة الخامدة/ تحديد عدد الدرجات -3-5
الجرجات، ويظمق أيزًا عمى ىحه الخظؾة تحجيج ليكل الؾعائف، وىحا الييكل ىؾ عبارة عؽ عجد مؽ 

وكل درجة تحتؾؼ عمى عجد مؽ الؾعائف. ويتؼ ذلػ تسييجًا لتدعيخ كل درجة وبالتالي كل الؾعائف 
 .ػتجشبًا لسذقة تدعيخ كل وعيفة عمى حج السشجرجة في الجرجة الؾاحجة

 الخظهة الدادسة/ تدعير الدرجات -3-6
 جخ لكل درجةيتؼ في ىحه الخظؾة تدعيخ كل درجة، وتحجيج بجاية األجخ ونياية األ

 الخظهة الدابعة/ إدارة نغام األجهر -3-7
وىشا يتؼ التعخف لسؾضؾعات أخخػ مثل أسمؾب دفع األجخ، والديادة العامة لألجخ بشاًء عمى استقراء 
ودراسة األجؾر الدائجة، وتحجيج العالوات، والديادة الخاصة بالتكيف مع نفقات السعيذة، وإضافة وعائف 

ة في ليكل الؾعائف، أو إضافة درجة ججيجة تزؼ عجة وعائف لؼ تكؽ مؾجؾدة ججيجة لؼ تكؽ مؾجؾد
  .سمفًا في ليكل الؾعائف، ومعالجة أؼ مذاكل تظخأ عمى نغام األجؾر

 

 

 

 

 

 

 :الخاتمة
تحجيج الكيسة  مثل:السشغسات ارتباطا وطيجا بالعجيج مؽ االنذظة ال  فيتختبط إدارة السؾارد البذخية 

 فييخرص بسؾجبيا مدتؾػ االجخ نفدو لمؾعائف الستداوية  لألجؾرالشدبية لمؾعائف وانذاء ساللؼ 
  .واالىسيةدرجة الرعؾبة 
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 كیفیة حداب االجهر حالة عن                                                         عمل مهجو

فإنو يعظي بعض التؾجييات الخئيدية  ذلػ،ومع  .لكيفية حداب األجؾر والخواتبىحا السقتظف قريخ ويقجم فقط عخًضا جدئيًا 
 لتحجيج العشاصخ السجرجة في تحجيج االجؾر

  2020     ، السجيخ التجارؼ ، عؽ شيخ ماؼ .Mrالسيدالسعمؾمات التالية الستعمقة بسكافأة  "ALP" شخكةقجمت 
 نقجية وحجة 8000الخاتب األساسي:    

 أشيخ 6سشؾات و 5مكافأة األقجمية:  
 نقجية وحجة 500نفقات الدفخ السبخرة:  
 نقجية وحجة 900مكافأة األداء:  

 نقجية وحجة 1750قيسة اإليجار الذيخؼ  ،الذخكة مجانًا هتؾفخ  بيت يدتفيج مؽ
 نقجية وحجة 1300مقجم عمى الخاتب:  

  : معمهمات أخرى 
 ٪،9يداىؼ السؾعف في: الحساية االجتساعية: 

 .: متدوجالؾضعية االجتساعية 
 .نقجية وحجة 1400 شبع بكيسةقتظعيا صاحب العسل مؽ السييقؾم بدجاد قخض استيالكي مؽ شخكة االئتسان بجفعة شيخية  
 

 ( SBG)   الخاتب اإلجساليتحجيج  -  :المظمهبالعمل 
  (SBI) اإلجسالي الخاضع لمزخيبةالخاتب تحجيج                  -
  (SNI) صافي الخاتب الخاضع لمزخيبةتحجيج                 -

  مبمغ ضخيبة الجخل السدتحقة عمى السؾعف تحجيج               - 
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 :المراجع المعتمدة بالمغة العربیة

 2004االسكشجرية،  ، كمية التجارة، جامعةادارة المهارد البذريةعبج الباقي صالح الجيؽ، -
 2009، جامعة السشرؾرة، دليل االدارة الذكیة لتنمیة المهارد البذريةعبج الفتاح السغخبي عبج الحسيج، -
 2005، دار وائل لمشذخ، عسان، ادارة المهارد البذرية المعاصرةعقيمي عسخ وصفي، -
 

 :المراجع المعتمدة بالمغة الفرندیة
- Roman Bernard, Bâtir une stratégie de rémunération : Systèmes de 

rémunérations et management de la performance, 2 e édition, Dunod, Paris, 2010 ; 

- Sylvie St-Onge  , Michel Audet, Victor Haines, Andre Petit, Relever les defis de la 

gestion des ressources humaines, gaetan morin editeur, Québec, 2
e
 ed, 2004 ;  

- Grasser Benoît, Florent Noel, Ressources humaines, Ed Vuibert, Paris, 2 éme édition, 

2004 ;  
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تديير المدارات المهنیة: لخامسالمحهر ا  
 المدار المهنيخرائص تعريف و  -1
 تعريف: -1-1
 والتي تحجد مجسؾعة الؾعائف الستتالية  عسؾديةمجسؾعة متؾالية مؽ التخقيات والتشقالت األفكية وال

 ؛التي يذغميا الفخد عمى امتجاد عسخه الؾعيفي
 ؛مجسؾعة السيؽ التي تتستع بسدار أو سمؼ وعيفي واضح ومشتغؼ 
  جسيع الؾعائف التي شغميا الفخد خالل حياتو الؾعيفية مشح دخؾلو وىؾ الؾعيفي تاريخ الذخص

 ؛حتى خخوجو مشو عسلال
 خالل مجسؾعة مؽ  وذلػ مؽ واحتياجات السشغسة وقجرات الفخدلفعال بيؽ إمكانيات تحقيق التؾافق ا

مجار  والسشغسة عمى والسفيجة لمفخدالقخارات واإلجخاءات التشغيسية التي تييئ فخص العسل السشاسبة 
 حياة الفخد الؾعيفية

 الؾعيفي وتشسية السدارباإلضافة إلى مفيؾم السدار الؾعيفي ىشاك بعض السفاليؼ ذات العالقة بتخظيط 
 والستسثمة في كل مؽ: 

 ىؾ ذلػ الشذاط السشغؼ والخسسي الحؼ تزعو السشغسة ألفخادىا لديادة  :تخطیط المدار الهظیفي
التحديشات  وىؾ تمػ تؤثخ عمى مدتقبميؼ الؾعيفي والقجرات والسيارات التيالسعمؾمات  وصقل وتعسيق

 ؛الؾعيفيةوالتظؾيخات التي يحخص أن يحققيا الفخد خالل حياتو 
 ىي تمػ العسمية التي يسارسيا الخؤساء السباشخيؽ لسداعجة مخؤوسييؼ عمى  :تنمیة المدار الهظیفي

حيث يتزسؽ سمدمة مؽ السقابالت بغخض االتفاق عمى األىجاف الؾعيفية ثؼ  لسدتقبميؼ،التخظيط 
 .لألداءسخ التقييؼ السدت

 :خرائص المدار الهظیفي -1-2
 يسكؽ تقجيؼ مجسؾعة مؽ الخرائص والستسثمة في: 

  يخسؼ الفخد لشفدو السدار الؾعيفي الحؼ مؽ خاللو يخػ مدتقبمو الؾعيفي وعمى أن يكؾن ذلػ مقخونا
 ؛بالرفات والقجرات والسيارات التي تؤىمو لحلػ

 نفدو وتؾافخ القجرات والسيارات والرفات التي تؤىمو لية تأىيل ؤو يقع عمى عاتق الفخد قجر مؽ مد
  ؛لذغل الؾعيفة التي يجفع السشغسة لتؾفيخىا لو لذغميا
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 ولية السشغسة إليجاد الؾعيفة السشاسبة لمفخد وفق قجراتو ؤ السدار الؾعيفي يقؾم عمى أساس مد
 ؛وميارات وصفاتومياراتو وصفاتو، وتييئة مشاخ العسل الستثسار ما لجػ الفخد مؽ قجرات 

  يدتمدم تخظيط السدارات الؾعيفية أن تسارس السشغسة مجسؾعة مؽ السسارسات التشغيسية واإلدارية
والتخقية والشقل وإنياء الخجمة  كؾيؽفي مجاالت االختيار والتعييؽ والتأىيل واإلدخال إلى العسل والت
ؾعف بسا يتفق والسدار سال وتشقل وكحلػ قخارات اإلشخاف واالنتجاب وغيخىا مؽ مجاالت حخكة

 ؛الؾعيفي السخظط لمفخد وفق قجراتو وكفاءتو
  العسل مؽ خالل الشغؼ وتكامل جيؾد كل مؽ الفخد والسشغسة لتحقيق التؾافق بيؽ اتجاىات وصفات

 ؛وقجرات الفخد وتؾقعاتو واحتياجات السشغسة وأىجافيا
 فخد بحيث يؾجج تخابط مؾضؾعي لمسدتقبل وضؾح مبجأ االستسخارية في التعامل مع الحخكة الؾعيفية لم

 ؛الؾعيفي مختبظا بخظط السشغسة في تذغيل العسالة
  الفخد أو السشغسة /الظخفيؽ  أحجوضؾح مبجأ السشفعة الستبادلة والسرمحة السذتخكة، حيث ال يسثل

ار لؾجؾد مشفعة ومرمحة ذاتية لكال الظخفيؽ مؽ خالل التخظيط الفعال لمسدوذلػ عبئا عمى اآلخخ 
 ؛الؾعيفي

 لية و التؾزيع السشظقي و العادل لألدوار حيث يقع عمى الفخد عبء ؤو وضؾح مبجأ السذاركة في السد
السعاونة في تأىيل نفدو و تشسية قجراتو و تظؾيخ و تحجيث ما لجيو مؽ معخفة و إحجاث التكيف في 

ؾعيفة السشاسبة الستثسار ما اتجاىاتو و رغباتو برؾرة تداعج السشغسة في الكيام بجورىا في إيجاد ال
 ؛ لجػ الفخد مؽ قجرات و ميارات وصفات

  يداىؼ التخظيط الفعال لمسدارات الؾعيفية في تقميل احتساالت الرخاع أو الشداع في العسل وما يتختب
 ؛عميو مؽ حاالت التؾتخ أو ضغؾط الؾعيفة بيؽ الفخد والسشغسة

 ة ىؾ كفاءة الفخد وبقاء ونسؾ السشغسة بالعسل في اليجف العام لمتخظيط الفعال لمسدارات الؾعيفي
 ليكؾن مكدبا لمظخفيؽ.مشظقة السرمحة السذتخكة 

 : أهداف االهتمام بإعداد المدار الهظیفي -1-3
  ؛ورفع كفاءتيؼتحقيق مرالح السشغسة في الحرؾل عمى األفخاد السالئسيؽ 
  وإعجادىا لمتقجم بشجاح في مخاحميا تحقيق مرالح األفخاد في اختيار الحياة الؾعيفية السالئسة

 .السختمفة
 

 : و كشتيجة مباشخة لتحقيق اليجفيؽ الدابقيؽ تتحقق السدايا التالية لكل مؽ السشغسة والفخد
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 ؛تحقيق الفخص السالئسة لمعسل 
 ؛تؾفيخ الفخص لمتخقية والتقجم الؾعيفي 
 ؛ تقميل معجل دوران العسل 
  ؛دوافعيؼ نحؾ الشسؾ والتظؾرإشباع الحاجات العميا لألفخاد وتحخيػ 
 تحجيث السعارف والسيارات السيشية لألفخاد؛ 
 زيادة مدتؾػ الخضا الؾعيفي؛ 
 زيادة اإلنتاجية وتظؾيخ األداء؛ 
  وفعالية السشغساترفع كفاءة. 

 استخدامات تخطیط المدار الهظیفي -2
 .التخقية والشقل وفياإلحالل الؾعيفي ، مجال إعجاد الكيادات اإلدارية كل مؽ في والحؼ يكؾن  

 تعخف التخقية عمى أنيا تحخك العامميؽ إلى مشاصب أعمى وأفزل أو مشاصب ذات : لترقیةا
مدؤوليات أكثخ ومخاكد اجتساعية أكبخ تحتاج لسيارات وخبخات مؽ الؾعيفة الدابقة، أو عشجما 

السشرب أؼ أن تالحع السشغسة أن مؤىالت الفخد أو كفاءاتو أصبحت ال تتظابق مع مؾاصفات 
وتقؾم   الفخد نسى قجراتو ومكانتو وأن ىحه القجرات تؤىمو لذغل مشرب أعمى مؽ الحؼ يذغمو حاليا.

أغمب السؤسدات بإعجاد خظة متكاممة لمتخقية وتكؾن واضحة ومعمشة لكافة العامميؽ حيث تتؼ عمى 
ظخق واإلجخاءات التي شكل خخائط تخقية تؾضح فييا العالقة بيؽ كل وعيفة والؾعائف األخخػ وال

 يشبغي إتباعيا لمتخقية، والتقجم مؽ الؾعيفة الجنيا إلى الؾعيفة العميا. 
التخقية في السؤسدات عادة ما تتؼ حدب ثالث مبادغ و ىي: مبجأ التخقية باألقجمية عشج االختيار  و

 سمؾب:ومؽ مدايا ىحا األ  .ومبجأ التخقية بالكفاءة ومبجأ التخقية بالكفاءة واألقجمية

   .وضع الخوح السعشؾية لمعامميؽ لذعؾرىؼ باألمان الؾعيفي، وأن مؤسدتيؼ تؾفخ ليؼ فخص التخقية -
                   تحفيد العامميؽ لخفع قجراتيؼ بغخض الحرؾل عمى تخقية                                                                             -
 ة لجييا خبخات بالعسل وال تحتاج إلى تجريب.يؾفخ لمسؤسدة عسال -

أحيانا األفخاد الحيؽ يدتفيجون مؽ التخقية ال يكؾنؾن ناجحيؽ في وعائفيؼ الججيجة مثل ما كانؾا عميو في 
وعائفيؼ القجيسة. وىحا يعؾد إلى شعؾرىؼ بأن التخقية ىي نؾع مؽ السكافأة عمى ما بحلؾه في وعائفيؼ 

ىا تكميفا بسيام ججيجة أكثخ مدؤولية وأكثخ تعقيجا مؽ الؾعائف الدابقة وىؾ ما الدابقة، عؾضا مؽ اعتبار 
 يتظمب بحل جيج أكبخ.
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ومؽ سمبيات ىحا األسمؾب ىؾ أن قخار التخقية قج يخفض مؽ معشؾيات عامميؽ آخخيؽ كانؾا يتؾقعؾن 
قج يكؾن مخدوده ضعيفا في الؾعيفة الججيجة  التخقية، كسا قج تغيخ قزية أخخػ وىي أن العامل السخقى

عشو في الؾعيفة الدابقة، وليحا يجب الححر واستعسال البخاعة والتعقل في استخجام ىحا السجخل، وعميو 
يجب التحجث مع األفخاد الحيؽ لؼ تذسميؼ التخقية لذخح األسباب وراء تخظييؼ كمسا كان ذلػ مسكشا وذلػ 

 لتجشب حالة اإلحباط.

 عجم امتالك العامميؽ لمسيارات  يؤدؼ :أدائهامن أن من يذغل الهظائف قادر عمى  التأكد
والقجرات الالزمة ألداء وعائفيؼ إلى انخفاض اإلنتاجية، األمخ الحؼ يمدم تعؾيزو مؽ خالل تعييؽ 
مديج مؽ العامميؽ في نفذ الؾعيفة، ويؤدؼ األمخ إلى تكجس أعجاد مؽ العامميؽ ال لدوم ليؼ ألداء 

ل معيؽ. وتؤدؼ عسميات التخقية إلى الؾعيفة أو الشقل ليا إلى نفذ األثخ احيانًا إذا لؼ يكؽ السؾعف عس
 الحؼ تؼ تخقيتو أو نقمو غيخ مكتدب لمسيارات والقجرات السظمؾبة.

  ومراحمه متطمبات التخطیط الفعال لممدار الهظیفي  -3
 :التاليةيتظمب نجاح تخظيط السدار الؾعيفي السقؾمات الفخدية 

  أىجافو؛تقييؼ الفخد لظسؾحاتو و 
  مؾضؾعية؛مخاجعة وتقجيخ الفخد لقجراتو وإمكانياتو برؾرة 
 معخفة وتفيؼ الفخد لسدتقبمو الؾعيفي؛ 
 تعخف الفخد عمى الؾسائل البجيمة الستاحة والسسكشة لتحقيق أىجافو؛ 
  بيؽ طسؾحاتو وأىجافو مؽ ناحية تحجيج الفخد لمسسارسات البجيمة لحياتو الؾعيفية في ضؾء السؾازنة

 وقجراتو وإمكانياتو مؽ ناحية أخخػ؛

 :يميتتسثل الستظمبات التشغيسية الالزمة لمتخظيط الفعال لمسدار الؾعيفي فيسا 

  تحجيج وإتباع األساليب الفشية وتظبيق السسارسات اإلدارية لتؾفيخ األماكؽ السشاسبة لألفخاد السؤىميؽ
 .لحلػ

 يحقق أعمى درجات الخضا عؽ العسل واالنتساء لمسؤسدة تؾفيخ مشاخ تشغيسي. 
  وضع وتشفيح حدمة متكاممة مؽ القخارات السختبظة بالقؾػ العاممة مؽ تعييؽ وتجريب وتخقية وغيخىا

 .بسا يحقق التؾافق بيؽ السدارات الؾعيفية لألفخاد السؤىميؽ ومتظمبات السؤسدة

 مراحل تخطیط المدار الهظیفي -4
 ؛رات الؾعيفيةترسيؼ السدا 
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 ؛تؾصيف وتحجيج أىجاف كل مدار 
 ؛إجخاء تقييؼ لقجرات وإمكانيات الفخد 
 ؛تحجيج الفخص الؾعيفية الفعمية الذاغخة لكل مدار مؽ السدارات الؾعيفية 
 ؛تقييؼ بجائل السدارات التي يسكؽ لمفخد االختيار بيشيا 
 ؛وضع وتشفيح خظة أو بخنامج عسل 
  ؛الؾعيفيإدارة وتقييؼ بخنامج السدار 
 وعيفي أفزل. 

 االحتیاجات من المهارد البذرية  تخطیطعهامل -4-1
يعتسج تخظيط االحتياجات مؽ السؾارد البذخية عمى العجيج مؽ الستغيخات التشغيسية والتكشؾلؾجية فالتؾسع 
في نذاطات السشغسة وتعجد السشتجات أو الخجمات وتشؾعيا تديج الحاجة إلى السؾارد البذخية، و 
التكشؾلؾجيا أيزا تؤثخ تأثيخات متبايشة في الحاجة إلى السؾارد البذخية، إذ تقل الحاجة إلى السؾارد البذخية 
في األعسال السباشخة في عل التكشؾلؾجيا الكثيفة في حيؽ تدداد الحاجة إلى السؾارد البذخية في األعسال 

السؤثخة  جمة ونغخا لتعجد وتشؾع الستغيخاتغيخ السباشخة أؼ تمػ الؾعائف السختبظة بالتكشؾلؾجيا السدتخ
عمى الحاجة إلى السؾارد البذخية كحلػ ارتفاع التكاليف التي تتحسميا السشغسة جخاء الفذل في التخظيط 

السشغسة، فإن أغمب السشغسات الكبيخة مشيا و الستؾسظة برؾرة  استخاتيجيةالسشاسب و الحؼ يتؾافق مع 
  .رعؾبات الخاصة بالتشبؤات في عل بيئة غيخ مدتقخة وغيخ مؤكجةخاصة تدعى إلى التخظيط رغؼ ال

  التخطیط لممهارد البذريةمدار  -4-2
 :تقيیم قدرات المهارد البذرية الحالیة -4-2-1
مؽ الزخورؼ و  ضؾء الخظة االستخاتيجية لمسشغسة عمىتقييؼ قجرات السؾارد البذخية الحالية  يتسثل في

 كل شخص لكفاءاتليحا الغخض يسكؽ إجخاء جخد و  ،وقجرات السؾعفيؽ، كفاءات، ميارات تحجيج معارف
بل يجب  -الالزمة لؾعيفة معيشة  تمػيجب أال يقترخ عمى  عمى مخدون الكفاءات والحؼ ال للمحرؾ 

  .إدراج جسيع السيارات التي تؼ إثباتيا
محجدة يسكؽ أن تكؾن مرجر  كفاءاتعمى سبيل السثال، قج تذيخ األنذظة التخفييية أو التظؾعية إلى 

الحؼ  كؾيؽقؾة لمسشغسة. يجب أيًزا مالحغة مدتؾػ التعميؼ والذيادات التي تؼ الحرؾل عمييا والت
لذخص جاىًدا يسكؽ أيًزا مخاجعة نسؾذج تقييؼ أداء السؾعف لتحجيج ما إذا كان ىحا ااستفاد مشو. 

 .ومدتعًجا لتحسل السدؤوليات ولمتعخف عمى خظتو السيشية
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 المهارد البذرية من المدتقبمیة  حتیاجاتالالتنبؤ با -4-2-2
 لؾضع لسؾارد البذخية بشاًء عمى األىجاف االستخاتيجية لمسشغسةمؽ ا السدتقبمية حتياجاتلال والتشبؤ تؾقع 
يتسثل سئمة مؽ األ ةمجسؾع واقعية ليحه االحتياجات، يجب تقييؼ العخض والظمب واإلجابة عمى قجيخاتت

 أىسيا فيسا يمي: 
 كؼ عجد السؾعفيؽ الحيؽ تحتاج إلييؼ السشغسة لتحقيق أىجافيا االستخاتيجية؟ 
  ما ىي الؾعائف التي يجب شغميا؟ 
 ؟ فخادالتي سيحتاجيا اال كفاءاتما ىي ال 

عشج التشبؤ باالحتياجات السدتقبمية مؽ السؾارد البذخية، مؽ الزخورؼ أيًزا تقييؼ التحجيات التي 
حتياجات مؽ االعمى  ىاتأثيخ  لتحجيج ستؾاجييا السشغسة في تعييؽ السؾعفيؽ، مع مخاعاة البيئة الخارجية

 .السؾارد البذخية

 المقارنة -4-2-3
، أؼ بيؽ الؾضع الحالي لمسشغسة والؾضع السخغؾب فيو مدتكبال يتعمق االمخ بكياس االنحخاف والفجؾة

مؽ . و حتاجو في مدتقبلنتؾقع أن نوالقجرات( وما  كفاءات)السؾعفؾن والالؾفخة  –لسقارنة ما لجيشا حالًيا 
الزخورؼ أيًزا دراسة جسيع مسارسات إدارة السؾارد البذخية في السشغسة مؽ أجل تحجيج تمػ التي يسكؽ 

 .وتمػ التي يسكؽ تشفيحىا حتى تتسكؽ السشغسة مؽ التقجمتحديشيا 
  :جب طخح األسئمة التاليةومؽ ناحية أخخػ وبغخض تحجيج االنحخاف ي

 ما ىي الؾعائف التي سشحتاج إلى إنذائيا؟ 
 يا؟الي الججيجة التي سشحتاج كفاءاتما ىي ال 
  السظمؾبة؟  كفاءاتسؾعفؾن الحاليؾن الالىل يستمػ 
  اتيؼ؟كفاءىل يسكؽ لمسؾعفيؽ الحالييؽ استخجام 
 ما يكفي مؽ السجيخيؽ والسذخفيؽ؟ ػ السشغسةىل لج 
 ا السدتقبمية؟يمشاسبة الحتياجات ػ السشغسةىل مسارسات إدارة السؾارد البذخية الحالية لج 

 وعمى أساس االنحخاف تتحجد ثالثة وضعيات والستسثمة في: 
 التؾازن بيؽ االحتياج والؾفخة؛ 
 االحتياج اقل مؽ الؾفخة؛ 
 .االحتياج أكبخ مؽ الؾفخة 
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 اإلجخاءات والدياسات الؾاجب اتباعيا.بتحجيج السشغسة وعمى أساس ىحه الؾضعيات تقؾم 

  :كیفیة معالجة الفائض والعجز من العمالة -5
الفخوق بيؽ تقؾم السشغسة بعجة عسميات وذلػ بعج تقجيخ االحتياجات والسعخوض مؽ العسالة وذلػ بإزالة 

  .السعخوض مشيا و السظمؾب مشيا وتعجيميا
فعشجما يكؾن العخض الجاخمي لمسؾارد البذخية أكبخ مؽ االحتياجات فالسشغسة لجييا فائض في السؾارد 

البذخية وفي حالة العكذ أؼ أن العخض الجاخمي ال يسكؽ السشغسة مؽ تمبية احتياجاتيا فيشاك نقص في 
ىحه الؾضعيات عجم التؾازن بيؽ العخض والظمب مؽ الشاحية الكسية يجب  السؾارد البذخية. وتسثل

معالجتو كسا تكذف عؽ عجم التؾازن مؽ الشاحية الشؾعية، وبحلػ يجب االىتسام بتؾافخ السيارات 
والكفاءات، السؾاصفات الذخرية بؾاسظة تقجيخ إذا ما كانت ىحه األخيخة متؾفخة بسا يتشاسب مع 

  .متظمبات الؾعائف

  :تقنیات معالجة الفائض في العمالة -5-1
تمجأ السشغسة في ىحه الحالة إلى استخجام واحج أو أكثخ مؽ الدياسات وحدب سؾق العسالة في حالة 

  :الشجرة وحالة الؾفخة
 حالة الندرة: -5-1-1

كي ال تفخط السشغسة في عسالتيا السؤىمة التي قج ال تججىا مدتكبال فيي تزظخ لتحسل تكاليفيا وتعيج  
استخجاميا إما بإعادة تأىيميا لمكيام بأعسال أخخػ قج تحتاجيا مدتكبال أو االحتفاظ بيا لسؾاجية حاالت 

 عسل.تخك ال

  الهفرة:حالة  -5-1-1
  :بإحجػ الظخق التالية الدائجةتمجأ السشغسة في ىحه الحالة إلى التخمص مؽ العسالة 

 ؛مع مشح تعؾيزات تسكشيؼ مؽ مسارسة عسل آخخ عسلالمجؾء إلى سياسة إنياء ال 
  ؛تذجيع التقاعج السبكخ مع عجم إحالل العسالة الستقاعجة  
 ؛استخجام العسالة السؤقتة الخخيرة في بعض الؾعائف  
 إيجاد فخص عسل بجيمة في مشذآت أخخػ تعاني عجد في العسالة.  

 :في العمالة العجزتقنیات معالجة  -5-2
تمجأ السشغسة في ىحه الحالة إلى واحج أو أكثخ مؽ البجائل التالية وحدب سؾق العسالة في حالة 
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  :الشجرة وحالة الؾفخة
 حالة الندرة: -5-2-1

تؾفيخ وتغظية العجد في مثل ىحه الحالة ولحا عمييا اتباع إحجػ تؾاجو السشغسة مذكال كبيخا في 
  :الظخق التالية

 ؛المجؾء إلى مرادر ججيجة لمتؾعيف كالجامعات ومخاكد التكؾيؽ السيشي 
  ؛كؾيؽتخفيض شخوط التؾعيف وعجم التذجد في معاييخ االختيار وتعؾيض ذلػ بالت 
 ؛استخجام عسالة مؤقتة 
  ؛أؼ إطالة سؽ التقاعج عسلزيادة فتخة ال 
  عسل؛زيادة ساعات العسل خارج أوقات ال 
 ؛زيادة األجؾر ومشح الحؾافد التي تجحب العسالة 
  ؛مكثفة كؾيشيةرفع مدتؾػ زيادة إنتاجية الفخد دون زيادة عجد األفخاد وذلػ بتظبيق بخامج ت 
  مى مدتؾػ حجؼ الؾعائف بديادة مياميا وتكميف العامل بأدائيا مسا يشعكذ ع ؾسيعت

 ؛اإلنتاجية
  إحالل التكشؾلؾجيا مكان العسالة.  
 
  :حالة الهفرة-5-2-2

في مثل ىحه الحالة ال تؾاجو السشغسة مذكال كبيخا في تؾفيخ وتغظية العجد ولحا عمييا إتباع كافة 
ويتؼ اتباع سياسة التؾعيف الجاخمي عؽ  .مخاحل االختيار والتعييؽ دون التشازل عؽ شخوط التؾعيف

طخيق نقل السؾعف مؽ وعيفة إلى وعيفة أخخػ أو مؽ فخع إلى فخع آخخ مؽ فخوع السؤسدة 
تؾازن في عجد عامميؽ اإلدارات السختمفة فقج تكؾن ىشاك أقدام وإدارات  انذاءواليجف مؽ ذلػ 

نقل السؾعفيؽ التغييخ مؽ  يعشي وال .مددحسة بالعامميؽ في حيؽ يؾجج نقص في اإلدارات األخخػ 
وال يعتبخ دائسا تخقية وإنسا تشذأ الحاجة إليو في العادة نتيجة إلى إلغاء الؾعيفة بحج ذاتيا،  مياميؼ

طمب التغييخ مؽ قبل السؾعف، التغيخات التي تشذأ لحاجة السؤسدة لبعض أنؾاع الؾعائف، اعتقاد 
 سب.اإلدارة بأن السؾعف لؼ يؾضع في السكان السشا
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  :أساليب تحميل المعروض من العمالة -5-3
  :يؾجج العجيج مؽ األساليب لتحميل السعخوض مؽ العسالة نحكخ مشيا

 قائمة العمالة:  -5-3-1
وتدسى كحلػ بقائسة تدكيؽ العسالة وتزؼ ىحه القائسة معمؾمات ىامة حؾل الؾعائف )اسسيا ودرجتيا(، 

السؤىل، الدؽ، الحالة االجتساعية...وتفيج ىحه  الجشذ، عجد العامميؽ في كل وعيفة، العجد بحدب
البيانات في تحميل وضع العسالة وتداعج عمى تخظيط االحتياجات مؽ السؾارد البذخية، وكحا في عسميات 

  .كؾيؽالتعيؽ والتخقية والت

 تدفق العمالة:  قائمة -5-3-2
السشغسة سؾاء أكان نقال لمجاخل أو لمخارج تفيج ىحه القائسة في متابعة حخكة تجفق العسالة عمى مدتؾػ 

  .وكحلػ عسميات التخقية والباقيؽ في أماكشيؼ

 الدالسل الزمنیة:  -5-3-3
يدتعسل ىحا األسمؾب في السشغسات التي ليا أعجاد كبيخة مؽ السؾعفيؽ، ومؽ أشيخ ىحه الدالسل 

، التخقية، تخك تاإلداراات )بيؽ سالسل ماركؾف التي تعتسج عمى تحميل ندب تحخك العسالة داخل اإلدار 
(، ويتؼ التؾصل ليحه الشدب مؽ خالل دراسة تاريخية لمساضي ثؼ استخجام ىحه الشدب لمتشبؤ بحخكة عسلال

  .العسالة في السشغسة

 :المهاراتمخزون  -5-3-4
داخل  ومياراتيؼيسثل ىحا السخدون نغام معمؾمات ىام إذ يزؼ قائسة بأسساء العامميؽ وصفاتيؼ 

في ىحه األخيخة كمسا احتاجت إليو. ويعج ىحا السخدون ذا فعالية بالشدبة لمسشغسات  السشغسة، تدتعسمو
ويفيج في تحجيج أنؾاع السيارات السؾجؾدة والسظمؾبة خاصة  تكشؾلؾجيات االعالم واالترالستخجم ا عل

لبخامج وأنؾاع ججيجة أو عشج التؾسع أو عشج تغيخ سياسات السشغسة، أو التخظيط  اعجادعشج التعاقج عمى 
 .أو التخقية التكؾيؽ

 :خرائط الترقیة واإلحالل -5-3-5
لتفادؼ االرتباك والخمل الحؼ قج يقع في حالة تخك أحج السؾعفيؽ لسشربو الحداس مسا  الخخائطيمجأ ليحه 

ئية مسا يشعكذ سمبا عمى األداء. وخخائط اإلحالل عبارة عؽ يزظخ السشغسة إلحالل غيخه برؾرة عذؾا
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األشخاص  حجيجخظط احتسالية معجة مدبقا لسؾاجية حاالت خمؾ السشاصب اليامة والحداسة بالسشغسة وت
 السخشحيؽ لذغميا، كسا تفيج في التخظيط لمسدتقبل الؾعيفي لمعسال بشاءا عمى معاييخ الرالحية.

 :النمه الهظیفي خرائط -5-3-6 
الؾعيفية السقتخحة التي سيتجرج ضسشيا العامل ويشتقل ويختقي حتى  السداراتوفق ليحه الظخيقة يتؼ تحجيج 

يرل إلى الؾعائف العميا. وتفيج ىحه الخخيظة في التعخف عمى جؾانب الخبخة والسيارات الؾاجب تؾفخىا 
 دتؾػ التكؾيؽ الالزمومفي الذخص أثشاء التجرج الؾعيفي وكحا سشؾات الخبخة 
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9002 
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