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 ـ محتويات املقرر  [1إدارة املوارد البشرية ]

 [ يةرلبشا واردلما دارةإل يخيرلتاا طورلتول: ] األا للفصمحتويات ا

 .یةرلبشا واردلما مع لللتعام یخيرلتاا طورلتا .1

 .یةرلبشا واردللم إلسالميا ظورلمنا .2

 .  یةرلبشا واردلما إدارة ليإ وللتحا مث راد،ألفا إدارة ،إلنسانیةا تلعالقاا ،لعلمیةا دارةإلا .3

 .ھدافألوا ت،تیجیاراالستوا م،یھلمفاا :یةرلبشا واردلما إدارة .4

 [ فائوظلوا ت،اطلنشاا: يةرلبشا واردلما إدارة : ]الثاني للفصا محتويات

 .یةرلبشا واردلما إدارة في یةدارإلا لعملیةا .1

 بة.ولطلما راتلمھاوا لمختلفةا یمیةظلتنا تیاولمستا .2

 .  یةرلبشا واردلما إدارة قعومو تماظللمن یميظلتنا للھیكا مالمح رزبا .3

 .یةرلبشا واردلما إدارة دةلقیا مةزلالا راتلمھاا .4

 یة.رلبشا واردلما دارةإل ألساسیةا فائوظلوا تاطلنشاا .5

 .رىألخا یةذلتنفیا داراتإلا و یةرلبشا واردلما إدارة نبی لعالقةا .6

 [تصميمھا و ،صيفھاوتو ف،ائوظلا لتحلي : ]الثالث للفصا محتويات

 .تھاطواخو میتھاواھ فائوظلا لتحلی عملیة .1

 .فائوظلا لبتحلی لخاصةا تلبیاناا جمع طرق .2

 .  فائوظلا لتحلی عملیة في قعةولمتا تلمشكالا .3

 .فائوظلا لتحلی لعملیة نھائي كمنتج فائوظلا فصیوت .4

 .فائوظلا تلباطمت .5

 .لعملیةا ھذه نم دفلھوا فائوظلا متصمی لعملیة لمختلفةا بألسالیا .6

 :الرابع للفصا محتويات

 .یةرلبشا واردلما طیطتخ میةوأھ وممفھ .1

 .تیجيراالستا طیطلتخوا یةرلبشا واردلما طیطتخ .2

 .یةرلبشا واردلما طیطتخ في رةثؤلما لموالعا .3

 .یةرلبشا تالحتیاجاا طیطتخ طواتخ .4

 .یةرلبشا تإلحتیاجاا ریدتق بسالیأ .5

 ت [لمقابالرات واالختبار واالختياب وااطالستقا]  :الخامس للفصا محتويات
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 .سالیبھوأ میتھوأھ باطالستقا وممفھ .1

 .تھطواخو رالختیاا وممفھ .2

 . عھاوانوأ راتالختباا میةأھ .3

 .سالیبھاوأ عھاوانأ وأھم تلمقابالا .4

 :السادس للفصا محتويات

 .للعما رضعو نلتعییا وممفھ .1

 .یفةوظلل دملمتقا ضفر معالجة طرق .2

 .فھاوأھدا سالیبھاوأ ئیةدلمبا لتھیئةا وممفھ .3

 .ئیةدلمبا لتھیئةا نامجرب تیاومحت .4

 .ئیةدلمبا لتھیئةا نامجرب فعالیة میوتق .5

 :بعالسا للفصا محتويات

 .تھاطواخو فھاوأھدا داءألا تعملیا فیرتع .1

 .داءألا میوتق طرق .2

 .میولتقا عملیة تقیوتو داءألا میوتق تلیاؤومس .3

 .داءألا میوتق نتائج في رةثؤلما لموالعا .4

 .داءألا میوتق في آلليا بلحاسا تماداستخا .5

 :ثامنال للفصا محتويات

 .فھوأھدا ميتھوأھ بيدرلتا فيرتع .1

 .نجاحھ روطشو بيدرلتا دئمبا .2

 : ثحي نم بيدرلتا ظمن متصمي .3

a) یبیةدرلتا تالحتیاجاا دیدتح. 

b) یةریطولتا مجرالبا أھداف ریطوت. 

c) بیدرلتا طرق رختیاا. 

d) بیدرلتا مجراب فعالیة میوتق. 

 :التاسع للفصا محتويات

 .فھاوأھدا یةدارإلا لتنمیةا فیرتع .1

 .مبھ متماھالا ذالماو نیریدبالم ودلمقصا .2

 .للعما رأس على یةدارإلا لتنمیةا بسالیأ .3

 .للعما قاطن رجخا یةدارإلا لتنمیةا بسالیأ .4

 .یةدارإلا لتنمیةا فعالیة میوتق .5
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 :عاشرال للفصا محتويات

 .تھررامبو یميظلتنا ریطولتا وممفھ .1

 .خصائصھاو یميظلتنا ریطولتا عملیة أھداف .2

 .جيرلخاوا خليدالا یميظلتنا ریطولتا داثحإ نع لیةؤولمسا .3

 .یميظلتنا ریطولتا داثحإ طواتخ .4

 :لحادي عشرا للفصا محتويات

 .فھاوأھدا میتھاوأھ فائوظلا متقیی عملیة وممفھ .1

 .فائوظلا متقیی وطرق لیةؤومس .2

 .بتروالوا ورألجا ماظن .3

 .لعلیاا دارةلإل ورألجا ماظن .4

 :عشرثاني ال للفصا محتويات

 .میتھوأھ زلتحفیا وممفھو بیعةط .1

 .مةظللمنو ردللف بالنسبة للعما زفواح واعنأ .2

 .إلنسانیةا تالحتیاجاا بیعةط دیدتح .3

 .ورألجوا زفوالحا نبی لعالقةا .4

 .نیریدللمو لبیعوا جإلنتاا فيوظلم لتشجیعیةا زفوالحا .5

 :عشر لثالثا للفصا محتويات

 .فھاوأھدا میتھاوأھ تمادلخوا لمنافعا فیرتع .1

 .تمادلخوا لمنافعا متصمی في تیجیةراالستا راتلخیاا .2

 .تلخدماوا لمنافعا تصمیم في ألساسیةا دئلمباا .3

 .تمادلخوا لمنافعا فتصنی طرق أھم .4

 .تمادلخوا بالمنافع مإلعالوا فیرلتعا .5

 :عشر الرابع للفصا محتويات

 .نللعاملی مةدلمقا لصحیةا تمادلخا مجراب .1

 .( لتوتروا دإلجھاا ) لمھنیةا اضألمرا مأھ .2

 .لسالمةوا باألمن دلمقصوا .3

 .لعاملینا أداء على یفيظلوا لرضاوا تلمعنویاا ثرا .4
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 :عشر لخامسا للفصا محتويات

 میتھ.وأھیفي وظلر ایطولتف ایرتع .1

 .(لمنظمة ـ واف ظلموالیة ومسؤ )یفي ظلوالتطویر إدارة ا .2

 ب.اھلموف االكتشارات الختباام استخدوالتوجیھ واد شارإلا .3

 دوج.لمزایفي ظلور المساوالمخططة الترقیة وایفي ظلور المسااتصمیم  .4

 :عشر السادس للفصا محتويات

 .لصناعیةا تلعالقاا دارةبإ ودلمقصا .1

 .تقؤلما ءالستغناا أو لیزلتنا أو یفيوظلا ودلجما أو للنقا أو قیةرلتا لخال نم یفیةوظلا كةرلحا إدارة .2

 .مةدلخا ءنھاإ تمقابالو راءاتإلجوا بألسباا ثحی نم: مةدلخا ءنھاإ إدارة .3

 .دلتقاعوا تالستقاالا إدارة .4

 [ فینظلموا تمشكال إدارة]  :عشر بعالسا للفصا محتويات

 .للعما تمشكال مع للتعاما كیفیة .1

 .زاءاتلجوا طالنضباا .2

 .وىلشكاا ماظن .3

 .للعما لمجا في إلنسانیةا أو كیةولسلا تلمشكالا نم ذجنما میدتق .4

 [ ةلصغیرا تلمنشآا في لبشريةا اردلموا إدارة ] :عشر ثامنال للفصا محتويات

 .بھا یةرلبشا واردلما مشكلةو رةلصغیا ةلمنشأا وممفھ .1

 .رةلصغیا ةلمنشأا في یةرلبشا واردلما تاطنشا .2

 .ةلمنشأا في یةرلبشا واردلما في صمتخص نتعیی .3

 .رةلصغیا ةبالمنشأ یةرلبشا واردلما تحتیاجاا طیطتخ .4

 [ يةرلبشا واردلما تماومعل نظم ] :عشر التاسع للفصا محتويات

 .یةرلبشا واردلما تماومعل ظمن وممفھ .1

 .( تلسجالوا  تلملفاا ) تماولمعلا ظمن ءبنا في دويلیا ماظلنا .2

 .یةرلبشا واردلما إدارة میكنة .3

 .  یةرلبشا واردلما إدارة في لمیكنةا دامالستخ وللتحا عيودوا بسباأ .4

 .یةرلبشا واردلما إدارة میكنة دامستخا تسلبیاو یازام .5

So0onA 
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 (یةرلبشا واردلما دارةإل یخيرلتاا طور لتا)ول ألا للفصا[ ـ 2إدارة املوارد البشرية ]

 البشرية:  الموارد مع للتعامل التاريخي التطور

 تماھراالا م،یظلعا نلصیا ورس: مثالً كفھنا ورلعصا رم على نإلنساا حققھا لتيا زاتباإلنجا ملئ لناوح نم ملعالا إن: وللقا نیمك 

 .لخا...  رةلمستما لعلمیةا تعاراالختا ، رللقم نإلنساا ولصو ، یماًدق إلسالمیةا تحاولفتا ، یةرلمصا

 لخا.. قبةرالموا لتنسیقوا میظلتنوا طیطلتخا لخال نم زاتإلنجاا ھذه لك في ولألا للعاما ھو حھوموط اقتھوط دهبجھ نإلنساا أن كالش. 

 ونیسع جمیعاً ملكنھو..   رھممشاعو محاتھومط في ونمختلف وانویك دق نیذلا رلبشا مع راكباالشت زاتإلنجاا ھذه تحقق لتيا دارةإلا إن 

 .للتكاموا الجتماعيوا ديالقتصاا عالشباوا ضارلا لتحقیق

 منھا ركذن مختلفة لمواع ضتھارف راتلتغیا وھذه ، نإلنساا مع للتعاما لمجا في متالحقة راتتغی لنا دمیق داريإلا یخرلتاا إن:  

 الجتماعيةوا لسياسيةوا يةدالقتصاا راتلتغيا. 

 جيةولولتكنا راتلتغيا. 

 تالتصاالوا تماولمعلا تقنية في راتلتغيا. 

 لفعاليةوا إلنتاجيةا تمجاال في لمختلفةا تسادرالوا وثلبحا. 

  ليةدولوا ميةولحكا ننيوالقوا مةظألنا في راتلتغيا. 

 البشرية:  الموارد مع للتعامل اإلسالمي المنظور

 لمث یةرلبشا واردلما سةدرا تمجاال لك علي زتكور نباإلنسا تمامھااھ في یثةدلحا دارةإلا میھمفا تسبق مإلسالا في رادالفا وادارة دةقیا إن

 ،الجتماعيا نلضماوا ديلماا ضیولتعا ، رةالستشاوا لنصحا ، رادالفا علي قابةرلوا دةلقیاا ، ضیولتفوا لیةؤولمسا ، نلتعییوا رالختیاا :تمجاال

 .لعامةا یفةوظلا لیشغ نلم لباتھاطمت دیدتحو فائوظلا فصیوت تمجال ، بیدرلتوا ملتعلا تمجاال

 اإلسالم:  في البشرية الموارد إلدارة الھامة القیادية المرتكزات أھم

 .لبیئیةا راتلمتغیا مع للتفاعا ــ                 .لجماعةا الى ءالنتماا ــ                 .  إلنسانیةا ــ              .  یةطسولا ــ

 لعلمية: ا دارةإلا

 یةومتسا نتاجیةا دراتق میھدل للعماوا نفیوظلما ان على دیستن لعلمیةا دارةالا میھمفا بیقطت لقب یةرلبشا واردلما مع للتعاما نكا. 

 دارةإلا نم سلفاً ددةلمحا جالنتاا رمعایی تحقیق لجأ نم قیقةود لصیقة قابةرل ونیخضع للعماوا ونفوظلما نكا. 

 للعما نم طردلا رلمعاییا ذهبھ ءفاولا دمع على بتریت مث نمو. 

 تجان رينھ و رتجلب كنراف و ورتايل كيردرف :ھم لعلميةا دارةإلا رواد أھم نم. 

 للعما متصمی في عيوضولموا لعلميا لمنھجا دامستخا لخال نم كلك، وذلذ لقب شائعاً نكا لما مخالفاً باًوسلا لعلمیةا دارةإلا تنتھجا دلق 

 .للعاما نم نتاجیةا ءةكفا قصىا ليإ ولصولل

 دواتالوا نمزلوا كةرلحا سمقایی لخال نم داءألوا للعما طرق لتحلیو إلحصائیةا تماولمعلا جمع على كلذ في رونآلخوا ورتایل دعتما 

 ددةلمحا رلمعاییا نم ركثأ جالنتاا في دةیاز یةأ للعاما حقق ما وإذا ، جالنتاا تكمیا نم لةومقب رمعایی ليإ ولصولل جالنتاا في مةدلمستخا

 .دةیازلا كمیة على عالیة تشجیعیة وةعال یمنح فإنھ
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 العلمیة:  اإلدارة بھ تمیزت ما أھم

 نمزلوا كةرلحا سقيا ھو ضحوا علمي وبسلا فقو جالنتاا رمعایی دیدتح. 

 جالنتاا في دةیازلاعلى  رةكبی تشجیعیة وةعال یمنح جالنتاا نم رلمعیاا للعاما وزیتجا حینما. 

 للماا على وللحصا ھو الساسيا فھھد ديقتصاا لجرك للعاما لىا ظرین. 

 بغری رىخا بنواج كناھ ان تلھتجاو فیةطعاو نسانیةواجتماعیة ا نم لللعام رىألخا بنوالجا لعلمیةا دارةإلا سةدرم تملاھ نلك 

 .للعما لمجا في شباعھاافي  للعاما

 داريإلا رلفكا في دةیدج سةدرم ورھظ لىإ فیةطلعاوا الجتماعیةا مغباتھور للعماا ھدافأل لعلمیةا دارةإلا ھلتجا أدى دفق سبق لما نتیجةو،، 

 .إلنسانیةا تلعالقاا سةدرم يھ

 إلنسانية: ا تلعالقاا

 رجرب زثلورو و وماي ونلتا ھم اروادھ أھم نم. 

 ما وھو محتیاجاتھاتلبي و ممتھراك ملھ ظتحف دارةإلا نم نسانیةإ معاملة وایعاملوأن  دالب نلعاملیا أن نم لقطین إلنسانیةا تلعالقاا منھج 

 .للعما نتاجیةإ دةیاوز یفيوظلا ضارلا تحقیق ثحی نمدارة إلا وأھداف مفھأھدا لنھایةا في یحقق

 :إلنسانيةا تلعالقاا سةدرم في ورلقصا بسباأ

 دةیاز ثحی نم أو ،یفيوظلا ضارلوا عالشباا جةدر ثحی نم ونلباحثا ضبع رىی كما دوداً مح نجاحاً الإ تحقق مل إلنسانیةا تلعالقاا سةدرم

 مھا:أھ بسباا دهع لىا كلذ وديعو إلنتاجیةوا داءألا تالدمع

 منتج". لعامھو  دلسعیا للعام" ا أن لةومق دیؤت ال ثألبحاا نم رةكثی نتائج ان 

 تماماً مسلی رغی وھذا رادالفا نبیت قاروف أو تختالفاا ودجو دمع النسانیةا تلعالقاا سةدرم رضتفت. 

 دهعواقو للعمامة ظنوا،یفيوظلا ءلبناا: يوھ ائھطعو وظفلما نتاجیةا علىر تأثی ذات امةھ بنواج إلنسانیةا تلعالقاا سةدرم تلھتجا دلق 

 .میظلتنا أھداف تحقیق في اً مھم دوراً  بتلعب نوالجا ھذه لمث أن كلذ ، ئحواللوا راءاتالجوا

 إلنسانيةا لمعاملةا طفق سليو ، رةكثیل لعما في رادألفا زتحف لتيا لموالعا ان سةدرلما ھذه تتناس كما. 

 راد: ألفا إدارة

 دارةإلا ممھا نم زءكج:  رادألفا يفةوظ:  

 زكجھا رادألفشؤون ا إدارة دور مع بجن ليإ جنباً سھرأی ذيلا عاطلقا فيراد ألفا ونشئ إدارة دور رسیما مةظلمنا في ریدم لك ان یعني

 م.سجالتھظ حفو رھمیطوتو نلعاملیا نم محتیاجاتھا رفیوت في مةظلمنافي  رىألخا داراتإلا دةمساع لىویت صمتخص

 صمتخصو لمستق زكجھا:  رادألفا إدارة:  

 بقضایام تماھالا في یةوألبا عایةرلوا النسانیةا تلعالقاوا لعلمیةا دارةإلاج ھمنا ورقص نتیجة متخصصة إدارات ءبإنشا متماھالا دأبو

أھداف  یحقق بما علیھا ةظلمحافوا تنمیتھاو لعاملةا ويلقن ام مةظلمنا تحتياجاا رفيوبت تعني لمتخصصةا داراتفاإل مث نمو .رادإلفا

 .ولنموا بحیةرلوا إلنتاجیةا في مةظلمنا
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 ية: رلبشا واردلما إدارة الى وللتحا

 ؟ وللتحا ذالما 

 :بسباا دةلع كلوذ رادالفا إدارة ورلقص نتيجةـ 

 دارةإلا ھذه تسارمماو تسیاسا نبی تناغماً كناھ نیك مل. 

 رىألخا داراتإلا تاطنشاو اتھاطنشا نبی طبرات ودجو دمع. 

 مةظللمن للشاما طیطلتخا قضایا في دور لھا نیك مل. 

 نتاجيا تكلفة رعنص رادألفا فاصبح بلطلا بجان سلیو لعمالةا نم رضلعا بجان في ارھتفكی. 

 :راتتغي نم تھاوإدارا تماظلمنا جھوا ما أھم 

 يةدقتصاا راتتغي: 

 .جیاًرخاو خلیاًدا واقألسا وعتن ،لعمالةوا جإلنتاا فتكالی ضتخفیت، مادلخوا تلمنتجاا عیةون نتحسی ، إلنتاجیةا ءةلكفاا ويمست فعر

 جتماعيةا راتتغي: 

مة ظألنا في متمثلة نلعاملیا لحمایة تماولحكا لخدت ،إلنسانیةات الحتیاجاا دةیاز ،لثقافيا ويلمستا عتفاار ل،لعماا درمصا وعتن

 .لمختلفةا تیعارلتشوا

 جيةولوتكن راتتغي: 

 .یةدارإلا تماولمعلا مةظنوا ت،التصاالا شبكة طورتدات، لمعوا تآلالا تكلفةو عیةونو ج،النتاا تتقنیا رتغی لمث

 يةإدار راتتغي : 

 تیاظرلنوا سلنفم اكعل داريالا رلفكا في رىألخا وملعلا تمھسا كما ت،ماظلمناعلى  نفسھا یةدارإلا طوراتلتا تضرف ثحی

 .لخا... آلليا بلحاسا دامستخوا یةدالقتصاا

 :مضامينھا في لتحم يةرلبشا واردلما إدارة ليإ وللتحا فلسفة 

 تابعة نتاجیةا رعناص ردمج والیس رادألفا. 

 مةظلمنا ریطوتو لمستقب طیطتخ عملیة في ساسيا كیرش یةرلبشا واردلما إدارة. 

 زةمحفو مةظمن لعم ويبق ونیك مةظلمنا أھداف تحقیق. 

 متناقضة تلیسو متكاملة نلعاملیوا مةظلمنا أھداف. 

 راد: ألفا وإدارة يةرلبشا واردلما إدارة نبي فالختالا جھأو

 أھداف تحقیق في وازنلتوا للتكاما علي یةرلبشا واردلما إدارة رصتح بینما رادألفا نم نتاجیةا قصيا تحقیق ليا رادألفا إدارة دفتھ 

 .معاً یفيوظلا ضيرلوا النتاجیةا

 تماماً سلعكا ونیك بینما ،مةظلمنا في رىألخا داراتإلوا رادألفا إدارة نبی ودمفق لتناسقوا ملتناغا نفا سةرلمماوا بیقطلتا ثحی نم 

 .یةرلبشا واردلما إدارة قطلمن فقاًو
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 البشرية:  الموارد إدارة مفھوم

 : يةرلبشا واردلما إدارة فيرتع 

 .مفھأھدا تحقيقو مةظلمنا أھداف تحقيقر اإط في معليھ ةظلمحافوا رھميطوتو رادألفا باطلخاصة باستقا لعمليةا يھ

 :رةثؤمو فعالة یةربش واردلم مجرابو دةجی لعم وةق خلفھا لناجحةا تماظلمنا نم رلكثیا إن

 :لناجحةا تماظلمنا زاتممي أھم 

 . مةظلمنا ولصأ نم الًوصأ رھمعتباوا نفیوظبالم لقطلما متماھالا .1

 .یفيوظلا دملتقوا ریطولتوا بیدرللت رصف ودجو .2

 .رىألخا لمالیةا زفوالحوا ورألجا نم دجی وىمست .3

 .للعما دوران دلمع ضتخفیو نفیوظلما على ةظلمحافا .4

 .تاھالتجاا جمیع في حةومفت خلیةدا تتصاالا شبكة .5

 .یةرلبشا واردلما مجرابب لعلیاا دارةإلا نم متماواھ زاملتا .6

 .راراتلقا ذتخاا في نلعاملیا كةرمشا تشجیع .7

 :يلي بما فتتص فإنھا لناجحةا رغي تماظلمنا ماأ 

 .مةظلمنا ولصأ نم لكأص لیھاإ ظرلنا دمعو یةرلبشا واردبالم متماھالا دمع .1

 .یةدارإلا ورألما في یةوركتاتدلا لىإ لمی مع نةرم رغی یةراطقروبی إدارة .2

 .نفیوظلما ریطوبت متماھالا دمع .3

 .ضعیفة خلیةدا تتصاالا شبكة .4

 .بةرمتضا حیاناًوأ غامضة أو ضحةوا رغی تسیاسا .5

 .عالیة لعم دوران تالدمع .6

 :ليإ ؤديي تھاإدار وءسو يةرلبشا واردلما رختياا وءس إن 

 .تصفاواللم فمخال جنتاإ .1

 .تإلصاباوا وادثلحا نسبة دةیاز .2

 .لضائعا تقولا نسبة عتفاار .3

 . لقأ جنتاا .4

 .مةدلخا أو جالنتاا تكلفة عتفاار .5

 .یةولمعنا روحلا ضنخفاوا سلحماا جةدر ضنخفاا .6

 .فلتالا نسبة دةیاز .7

 .وقلسا نم روجلخا مث متناقصة  حباوار ل،قأ نتاجیةإ مث لقا تنافسیةو یقیةوتس درةق لىإ ؤديی مما
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 :يلي ما مھاأھ يةدالقتصاا يازالما نم ديدلعا تحقيق لخال نم تماظلمنا حنجا في ھميسا أن نيمك يةرلبشا واردللم فعالة إدارة ودجو ميةأھ 

 فائوظلا لملئ یةرلبشا رلعناصا لفضأ باطستقا على لةؤھمو درةقا یةرلبشا واردلما إدارة في متخصصة راتخب ودجو أن 

 .مةظلمنا بإنتاجیة عتفارالا لىإ ؤديسی علیھا ظلحفاا مث رةلشاغا

 نفیوظلما زتحفی في ھمتسا یةرلبشا واردللم مجراب تبنيل خال نم كلوذ لللعم صالح یميظتن خمنا رفیوت على مةظلمنا درةق أن 

 .لكك مةظلمنا فعالیةم ث نمو منتاجیتھوا ؤھماطع دةیاز في ھمیسا وھذا یفيوظلا ءھمضارعلى  سسینعك

 فتكالی رفوت وفس تقیارلتوا بیدرلتوا داءالا میوتقن ولتعییوا رالختیاا لمجا في محتملة تلمشكال یةورلفا لمعالجةا أن 

 .إلنتاجیةض انخفاا أو بلغیاا تالدمع دةیاز أو للعما دوران عةرس نناجمة ع محتملة

 في خاصةو نفیوظلما لیھاا یلجأ دق نیةوقان قضایا ة فيھظبا فتكالی تلمنشآا على رفوی دق یةرلبشا واردللم ناجحة إدارة إن 

 .تقیارلتا في وزلتجاا أو وةلعالا منح دمعل ولفصا تحاال

 ية: رلبشا واردلما تتيجياراستوا سالةر

 :  تتيجياراالستا ذهبھ ودلمقصا 

 :في تتيجياراالستا ھذه أھم لتتمثو. یةرلبشا واردلما لمجا في لفعلیةا یةذلتنفیا سةرلمماوا للعما تمجاال ھو

 نلتعییوا رالختیاا راراتق یةزكرم. 

 ركثأ أو 5 نم 4أو   3دل مع على نلحاصلیا نم نلجامعییا نیجیرلخا نتعیی. 

 مةظلمنا لخدا نم ءاتلكفاا على وللحصا أو قیةرلتا سیاسة دعتماا. 

 وقلسا في دلسائا نم ركبأ وىبمست فیعةرلا ءاتللكفا لمالیةا راءاتالغا سیاسة دعتماا. 

 للعما دوران تالدمع نم للتقلیا سیاسة دعتماا . 

 زفوالحا ماظنو داءألا میوتق مجراب متصمی. 

 یفيوظلا ریطولتا طیطتخ في لفعا وبسلأ على ةظلمحافوا ریطوتو متصمی. 

 یفیةوظلا تیاولمستا لجمیع بیدرلتوا ریطولتا مجراب دعتماا. 

 ية: رلبشا واردلما إدارة أھداف

 لعاملةا وىلقا في كةرمشت صخصائ ودجو أي :متجانسة لعم وةق. 

 ددةلمحا تصفاوالموا ددلمحا تقولا فيو ددةلمحا رلمعاییا فقو جالنتاا تحقیق یعطتست :منتجة لعم وةق. 

 تقو رقصوا فلتكالیا لقوأ طرقلا نبأحس میت زهنجاا میت ما :فعالة لعم وةق. 

 نإلمكاا درق للعما دوران نسبة ضتخفی إي :رةمستق لعم وةق. 

 لناجحةا داراتلإل مھماً جباًوا ھذا ظلیو :رادألفا دراتق تنمية. 

 مةظللمن ءالولوا ءباالنتما ورلشعا لىإ كلذ دقا كلما نفیوظلما ءضاار على مةظلمنا تصرح كلما :ءالولوا ءالنتماا تحقيق. 
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 ية:رلبشا واردلما تسياسا

 دارةإلا أھداف تحقیق في نلیؤولمسوا نیریدلما دةلمساع یةدشاار دعواق أو تجیھاوت تماظلمنا في یةرلبشا واردلما تسیاسا لتمث. 

 یةرلبشا وىبالق لخاصةا لقضایاا ضبع نم مةظلمنا فقومو تكیاوسل نم ولمقب رغی ھو ماو ولمقب ھو ما تلسیاساا ھذه ددتح. 

 یةرلبشا واردلما أو رادألفا إدارة نع نلیولمسئا تلسیاساا ھذه دادعإ لیةومسئ لىویت. 

 نفیوظلما جمیع على متعم وان بةومكت ونتك ان بیج تلسیاساا ھذه نم وةجرلما دةلفائا لتحقق. 

 :للعما ططخ

 .؟ ذلتنفیا ھذا میت متىو ؟ ذلتنفیا لىوسیت نم ؟ ذلتنفیا میت فكی ؟ عملھ وبلطم ھو ما ددتح: ھدافألا ذلتنفی ئیاًراجا اماًظن للعما ططخ لتمث

 

So0onA 
 



 So0onA                                                                                                                                                                      دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل

[1] 
 

 [ 3إدارة املوارد البشرية ]

 ( یةرلبشا واردلما إدارة فائووظ تاطنشا) الثانيل لفصا

 یة: رلبشا واردلما إدارة في یةدارإلا لعملیةا: الأو

  :بأنھا دارةإلا رفتُع 

 نم كلوذ ممكنة اقةط بأقصى  (تماومعل ، فنیة ، مالیة ، یةربش) لمتاحةا واردلما دامالستخ لمتناسقةوا لمتكاملةا فائوظلا نم عةومجم

 .مةظلمنا أھداف تحقیق لجأ

 : فائوظلا ھذه لتشمو 

 .  داءألا متقییو قابةرلا ـ                .(ذلتنفیا) جیھولتاـ                    .میظلتناـ                 .طیطلتخاـ             .ھدافألا دیدتحـ 

 :فائوظلا ذهلھ زجوم رحش یلي فیماو

 :  ونتك فإنھا یةرلبشا واردلما إدارة على یةدارإلا ةلعملیا وممفھ بیقطبتو

 یةرلبشا واردلما أھداف :  

 .رادألفوا مةظلمنا:  ماھ نجانبی ھدافألا ذهلھو

 يھ ناھ لتحقیقھا تسعى لتيا : مةظلمنا أھداف : 

 .  لخا...   ءالولوا ءالنتماا تحقیق/  راتلمھاا تنمیةو ریطوت/  رارالستقا/  سلتجانا/  لفاعلیةوا ءةلكفاا

 یلي ما مھاھفأ رادألفا أھداف ماأ : 

 نألموا رارالستقا/  یفيوظلا دمللتق رصف/   لمعاملةوا ورألجا في لةدالعا/  دجی لعم خمناو ظروف/  دةیدج لعم رصف

 .لخا...  ارھغی الجتماعیةوا لصحیةا عایةرلوا تمادلخا میدتق/  یفيوظلا

 یةرلبشا واردلما طیطتخ : 

 . یةرلبشا اواردھم هتجا مةظبالمن لعلیاا دارةإلا فلسفة فةرمعو ھدافألا صحبف ناھ طیطلتخا عملیة دأتبو

 :في  ارھحص نیمك یةرلبشا تالحتیاجاا طیطتخ طواتخ أھم إن

 مةظبالمن بةولطلما لألعماا عیةون لتحلیو دیدتح. 

 بةولطلما لعمالةا محج ریدتق. 

 راھنلا ضعولا لتحلی. 

 للعما وقس لتحلی. 

 عيولنا أو كميلا ضلفائا أو زلعجا لتحلی. 

 ضلفائا أو زلعجا جھةوام كیفیة. 
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 یةرلبشا واردلما ؤونش میظتن: 

 : في ادھیدتح نیمكو

 مةظبالمن یةرلبشا واردلما فلسفةو أھداف دیدتح. 

 (.یةزكرم ال ـ یةزكرم) یةرلبشا واردلما إدارة طنم رختیاا 

 یةرلبشا واردلما دارةإل ئیسیةرلا ةطألنشا دیدتح. 

 یفیةوظ تتصاصاخا لىإ ةطألنشا جمةرت . 

 (.داتحو ـ مقساأ ـ إدارات) تعاومجم في تنسیقھاو فائوظلا تجمیع 

 یمیةظلتنا تیاولمستا نبی یعھاوزتو لمالیةوا یةدارإلا تاطلسلا دیدتح. 

 دوراتلوا تلسجالوا للعما ودورات راءاتجإ متصمی. 

 ( ذلتنفیا ) یةرلبشا واردلما جیھوت: 

 : یلي ما لألعماا ھذه لتشمو ذ،لتنفیا ضعوم ططلخا ضعو شأنھا نم لتيوا رونیدلما بھا ومقی لألعماا نم سلسلة لعملیةا ھذه نتتضم

 بةولطلما لألعماوا ملمھاا رحش. 

 مةظبالمن رىألخا تاعاطلقا مع یةرلبشا واردلما ممھا تنسیق. 

 مجباتھوا ذتنفی في رادألفا دةمساعو تقاولمعا على بلتغلا. 

 یةرلبشا واردلما رةإدا تاعاطق في رادألفا نبی ونلتعاا معد. 

 ماقاتھط لكام لالستغال متشجیعھو رادألفا زتحفی. 

 یةرلبشا واردلما إدارة لخدا لمحتملةا تلمشكالوا تعارالصا لح. 

 للألعما دلجیا داءألا لتحقیق ؤديی بما تحارلمقتا عسماو وىلشكاا لح. 

 قابةرلا : 

 داءألا میوتق،و رلمعاییا دیدتح زمیستل وھذا بةولطلما ططلخوا داءألا فقو ریسی ذهتنفی میت أو مت ذيلا للعما أن نم دلتأكا ھو منھا دفلھوا

 :یلي ما میولتقا عملیة لتشمو، لتصحیحا مث ،قیاسھو

 مئھوأدا رادألفا نتاجیةإ میوتق. 

 یةرلبشا واردلما وأھداف تسیاساو مةظنأ میوتق. 

 (.زاتإلجاا ، بیدرلتا ، نلتعییا) للعما دعواقو راءاتجإ میوتق   

 یةرلبشا واردلما میظتنو طیطتخ بالیسأ میوتق. 

 بتروالوا ورألجوا زفوالحا ماظن میوتق. 

 یةرلبشا واردبالم لخاصةا تماولمعلا ماظن میوتق. 

 بلغیاوا للعما دوران تالدمعو بیدرلتا نتائج میوتق. 
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 البشریة:  الموارد توجيھ

 لمشاك لح – حصالإ – دشاار  :تعني:  یةرلبشا واردلما جیھوت إن  . 

 بةولطلما لألعماوا ممھالا رحش . 

 مةظلمنا في رىألخا تاعاطلقا مع یةرلبشا واردلما ممھا تنسیق  . 

 مجباتھوا ذتنفی على رادألفا دةمساع و تقاولمعا على بلتغلا  . 

 ماقاتھط لكام لستغالا بغیة زھمتحفیو متشجیعھو رادألفا نبی ونلتعاا معد . 

 یةرلبشا دوارلما إدارة لخدا لمحتملةا للمشاكوا تعارالصا لح . 

 للألعما دلجیا داءألا على دتساع لتيا تحارلمقتا عسماو وي،لشكاا لح. 

 البشریة:  الموارد علي الرقابة

 طتبرت أن بیج إذ داري،إلا للعما في  لخل كناھ  ونیك قابةرلا متت ملو جیھولتا و میظلتنا و طیطلتخا مت إذا: یةرلبشا واردلما قابةر 

 .ضببع بعضھا تلحلقاا ھذه جمیع

 مثال داءألا دىم نع ریرتق بلطك ، مئھوأدا رادإلفا نتاجیةإ میوتق .  ً 

 ظممنت لبشك تلسیاساا جعةرام بیجو یةرلبشا واردلما إدارة وأھداف تسیاساو ظمن میوتق. 

 عنض  مث د،عوالقوا ططلخوا سالةرلوا تتیجیاراالستوا تلسیاساا ضعو دبع لنھائیةا حلةرلما يوھ:  للعما دعواقو راءاتجإ میوتق 

 .  نلعاملیا لقب نم اذھتنفی میت لكي تلسیاساوا للعما طتنمیو راءاتجإ

 عامة بصفة طیطلتخا في مةدلمستخا بألسالیا الإ يھ ما ،یةرلبشا واردلما میظتنو طیطتخ بسالیأ میوتق إن. 

 تحتیاجاا ةطلخا ھذه فقوات ھل رىن مث  ،یةدالبا في یبیةدرت ةطخ ضعوب میت ت،ماولمعلا ور،ألجوا زفوالحا ب،یدرلتا ظمن میوتق ان كما 

 .  یلھادتع میت أم كافیھ يھ وھل ،یةومعن و یةدما زفواح ونستك ھل: زفوالحا كلذكو ب،یدرلتا في مةدلمستخا ظملنا میقیو نلعاملیا

 دمع) رىخأ ةیفوظ لىإ لینتق مث للعما في للعاما یقضیھا ذيلا مألیاا دلمع بھ ودلمقصا ب،لغیاوا للعما دوران تالدمع میوتق ان كما 

 .مشكلة ودجو على دلی فإنھ للعاما بغیا دلمع  زاد  كلماو ،(للعما في رارالستقا

 البشریة:  الموارد إلدارة التنظيمي الھيكل

 للھیكا في قعھاوم مث نمو .. یةرلبشا واردلما إدارة میةأھ ولح رآلخ دبل نمو ريألخ مةظمن نم لعلیاا دارةإلا ریدتقو ظرةن فتختل 

 .لیھاا دةلمسنا تجباوالوا تلیاولمسئا و یميظلتنا

 رةكبی كةرلش یميظلتنا للھیكا في دارةإلا ھذه ضعو نفإ علیھو ،عةومتنو رةكبی دارةإلا ھذه بھا لعطتض لتيا لیةولمسئا ان یتضحو 

 .یقولتسوا جإلنتاا إدارة وىمست سنف في ونیك أن نیمك ملحجا ةطسومت أو

 تالختصاصاا بحس عةوزم یفیةوظ داتحو دةع دارةإلا ھذه ریدم رأسیو. 

 یةرلبشا واردلما مجرابو تسیاسا ظممع متصمیو دادعإ یةرلبشا واردلما إدارة لىوتتو. 

 لحاجةا دعن رةالستشاوا لنصحا میدتق مع،ذبالتنفی لمختلفةا داراتإلا ھذه ومتقو  . 

 واردلما ورمأ ظمتن لتيوا مةظللمن لعامةا لسیاسةا ذبتنفی ونمزمل روعلفا ھذه دراءم نفإ مةظللمن جیةرخا روعف ودجو حالة فيو 

 .لخا...  ارھغیو ، زفواح ، ریطوت ، فیوظت نمة: مظبالمن یةرلبشا
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 البشریة الموارد عن المسئول الجھاز في الوظائف تصنيف

 یةدلقیاا فائوظلا لكتابیةا فائوظلا لتخصصیةا فائوظلا

 جیھولتوا راتالستشاا. 

 فائوظلا متقیی راءخب. 

 فائوظلا لتحلیو متصمی راءخب. 

 زفوالحوا ورألجا مةظنأ متصمی راءخب. 

 یفيوظلا رلمساا ریطوتو طیطتخ راءخب. 

 یفیةوظلا لتنمیةوا ریطولتا راءخب. 

 نفیوظلما تعالقا راءخب. 

 یةرتارلسكا. 

 تالستعالماا. 

 تلحاسباا لمشغ. 

 ریرلتحا. 

 واردلوا درلصاا. 

 تلملفاا ظحف. 

 نییدارإلا نیدلمساعا. 

 مألقساا دراءم. 

 ملألقسا ملعاا ریدلما. 

 یةدارإلا دةلقیاا. 

 لعلیاا أو ىطسولا أو نیادلا دارةإلا وىمست على أي رةصغی أو رةكبی ونتك دق لتخصصیةا فائوظلا إن. 

 لعلیاا دارةإلا في ونیكو تخصصیة یفةوظ ذهفھ ودة،لجا رمستشا لمث. 

 ذاكوھ...  ىطسولا دارةإلا وىمست في ونیك دق نفیوظلما عالقة في رخبی مثال نلك  . 

 لبشريةارد املودة افر يف قيااتتوأن ليت جيب اائص خلصا

 إلسالميا نیدلا نم دةلمستما صلخصائا لعامةا صلخصائا

 لعملیةوا یةظرلنا نبھواجو للعما بیعةطب فةرمع. 

 تیجیاتھاراستوا فھاوأھدا مةظلمنا بیعةطب ملماإ. 

 إلنتاجیةوا داءألا سمقاییو للعما طرقب ملماإ. 

 للعما في ةمیولحكا مةظألنوا ننیوالقا فةرمع. 

 لمصالحا بصحاأ عقناإ درةق. 

 دلجیا تإلنصاوا عالستماا. 

 طرافألا فمختل مع تلعالقاا نیوتك. 

 لألشكاا فبمختل لالتصاا على درةلقا. 

 لمعاملةا في لةدالعا. 

 حمةرلا. 

 رأيبال دادالستبا دمع. 

 لصالحةا انةطلبا رختیاا. 

 نسیرؤولما مصلحة ريتح. 

 منھ وفلخوا هللا وىتق ةعارام. 

 ألمانةا. 

 درةلمقوا ءةلكفاا. 

 لبشرية: ارد املودارة املطلوبة إلرات املهاا

 : مقساأ ثلثال نیریدلما للعم مةزلالا راتلمھاا فتصنی نیمك

 مجةرلبا في للحاا كلذكو ، باعةطلا لكیفیة لفنیةا رةلمھاا تعلیمھ میتو ، باعةط بفني نأتي نكأ :للعما بیعةطب صتخت :لفنیةا راتلمھاا. 

 نیرآلخا صألشخاا مع لصوایتو لیتفاع فكی ، زلتحفیا ، تلعالقاا نیوتك ، وضلتفاا ، لالتصاا علي درةبالق متھتو  :كیةولسلا راتلمھاا. 

 رارلقا ذتخاا ؤ،لتنبا ، لعقالنيا قيطلمنا رلتفكیا على درةلقا تعنىو :یةرلفكا راتلمھاا. 

 .مةظبالمن ریدلما ويمست أو قعوم فباختال فیختل راتلمھاا ھذه نم زملالا ويلمستا ان ظیالحو
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 لبشرية: ارد املوإدارة اظائف ت وونشاطا

 یةرلبشا واردلما دارةبإ لخاصةا اتھاطنشا في مث نمو فھاوأھدا حجمھا في تماظلمنا فتختل. 

 لتاليا ولنحا على یةرلبشا واردلما إدارة نع لةؤولمسا تلجھاا بھا فتصن لتيا تلمسمیاا فتختل كما: 

 .إلنسانیةا تلعالقاوا رادألفا إدارة ــ                                   .رادألفا إدارة ــ

 .نلعاملیا أو نفیوظلما ؤونش إدارةــ                    .لصناعیةا تلعالقاا إدارةــ 

 .یةرلبشا واردلما إدارةــ                     .نفیوظلما تعالقا إدارة ــ

 

 لبشرية: ارد املواختطيط 
 : لمث عةولمتنا مجرالبا نم عةومجم طلنشاا  ھذا ددیحو

 یةرلبشا تالحتیاجاا طیطتخ. 

 بةولطلما لعمالةا محج ریدتق. 

 بةولطلما راتلمھاا وعنو وىمست دیدتح. 

 راتلخبوا دراتلقا دیدتح. 

 فیوظلتوا رالختیاا تعملیا دیدتح. 

 للنقوا داءألا میوتق. 

 مةدلخا نم للفصا دیدتح. 

 لبشرية: ارد املواتنمية 

 : یلي ما تاطلنشاا ھذه لتشمو تكلفة ارھكثوأ یةرلبشا واردلما ةطنشأ أھم نم ریطوتلوا بیدرلتا طنشا ریعتبو

 عھوانأ فبمختل بیدرلتوا لیھلتأا تعملیا. 

 یفيوظلطورالتا داثإلح كلذ زمل متى بیدرلتا دةعاإ. 

 مةظبالمن یةدارإلا تیاوللمست داريإلا ریطولتا تعملیا. 

 یفيوظلا ریطولتا. 
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 : تب (والرر واألجوالتعویض ) ا

 : یلي ما طلنشاا ھذا ولیتناو

 یفةوظ للك دللعاا رألجا دیدتح لجأ نم نتھارمقاو فائوظلا متقیی. 

 بتروالوا ورألجا متقیی طرق. 

 جھارخا دةلسائا ورباألج مةظلمنا في ورألجا نةرمقا. 

 لجماعیةا رلمعاییا أم كلذ في یةردلفا رلمعاییا دتعتم وھل ورألجا في داتیازلا ءاطعإ كیفیة. 

 : الموارد البشریة صيانة

 : ھو طلنشاا ھذا نم دفلھوا

 یةرلبشا واردلما نم مةظلمنا ولصأ على ةظلمحافا. 

 جھارخا یةرلبشا ءاتللكفا راءغوإ ذبج درمص مةظلمنا لجع. 

 رةلمباشا رغیو رةلمباشا لمالیةا بالمنافع متماھالا. 

 لخا... ارھغیو جتماعیةوا تعلیمیة و صحیة نم تمادبالخ متماھالا. 

 یفيوظلا مضائھور رادألفا تیاومعن فعرب مماتھالا. 

 ت الموظفين: عالقا

 :یلي بما طلنشاا ھذا میھتو

 نفیوظلموا مةظلمنا نبی مالنسجاوا فقوالتا رصف رفیوت. 

 دملتقا ھذا رمسا طیطتخو رادلألف یفيوظلا دملتقا رصف نضما. 

 دلتقاعا ، تالستقاال،ا مةدلخا نع ءالستغناا ، یفیةوظلا تلتنقالا ، قیةرلتا: تمجاال في مةظلمنا لخدا یفیةوظلا كةرلحا إدارة. 

 .وىلشكاوا زاءاتلجوا طالنضباا دعواق ضعوو نفیوظلما تمشكال إدارة را  خیوأ

 ضارلا دمبع ورلشعا لتقلیو دارةإلوا نفیوظلما نبی كالحتكاا ليا ؤديت لتيا لموالعا لتقلی. 

 مةظبالمن واةلمساوا لةدالعا دأمب على دلتأكیا. 

 األخرى:  التنفيذیة واإلدارات البشریة الموارد دارةإ بين العالقة

 رىألخا داراتإلا لمث مثلھ دا  ج ممھ تیجيراستا كیرش يھ یةرلبشا واردلما إدارة إن. 

 رىألخا یةذلتنفیا داراتإلا نبیو بینھ كھراش عالقة يھ یةذلتنفیا دارةباإل عالقتھو ، بقرایو جھویو ظمینو ططیخ ھو بالتاليو. 

 ونتك أن دب فال ، كفئ رغی ملكنھ نفیوظبم زودت أو ، نفیوظبم زودت نل دةجی یةرلبشا واردبالم عالقتھا نتك مل ول جإلنتاا إدارة:  لمثا 

 .  دا  ج یةوق داراتإلا نبی لعالقةا

 ؟ رىألخا یةذلتنفیا داراتإلا و یةرلبشا واردلما إدارة في ونیفعل ذاما 

 بیدرتو  ر،یطوت،و نتعیی ر،ختیاا ، باطستقا:  یةرلبشا وادرلكا ربیدت. 

 یةرلبشا وادرلكا تنمیة  . 

 لسالمةوا نألما على ةظلمحافا  . 

 فھاأھدا تحقیقو تماظلمنا حنجا رسو دا  ج مھمة: نفیوظلما عالقة  . 
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 [4إدارة املوارد البشرية ]

 (تصميمها ، صيفهاو ت ، فائوظلا لتحلی) لثالثال لفصا

 مقدمة المحاضرة: 

 سبق أھداف تحقیق لجا نم للتكاموا لتنسیقا نم راإط فيو مختلفة لعماأ داءبأ ونموقی رادألفا نم تعاومجم نم تماظلمنا ونتتك 

 .میظلتنا نم دفلھا یتحقق كلذ علىو ادھیدتحو اورھتص

 تلصالحیاا نم رااط فيو میظلتنا في رىخأ لألعما لمكمو طتبرم عملھو مةوسرمو ددةمح ططخ فقو یھؤدیو لبعم فمكل ردف لفك 

 .دفلھا لتحقیق سیلةو نماوا ، فا ھد تھذا دلحا في سلی میظلتنوا لةدلمتباا تلعالقاوا تلیاولمسئوا

 منھا لك تلیاومسئو تاطسل دودحو فائوظلا تمسمیا لنا لتمث خلھادا ودةجولما یقدلصناا نفإ یمیةظلتنا ةطیرلخا في ضحوا ھو كماو 

 .فیةراإلشا تلیاولمسئوا تلعالقاا دودحو

 ي(ھ دئواف ٥) یلي ما ارزھبا للع تكارلشوا تسساؤلما في میةیظتن طئراخ ودجو نم دئواف دةع كناوھ: 

 .  تیاولمستا جمیع في شكالھاأ فبمختل فائوظلا تمسمیا ضیحوت (1

 .(نم مماا ولمسئ نم أي) لیةولمسئا طوطخ ضحوت (2

 .مقس أو  إدارة لك نع وللمسئا دیدتح (3

 .ودةجولما مألقساوا داراتإلا تعیاون دیدتح (4

 .داريإلا للتسلسوا یةسمرلا تالتصاالا واتقن دیدتح (5

 ي(:ھ طنقا ٥) رھظت ال یمیةظلتنا طئرالخا نفا رخآ بجان نم نھأ رغی 

 .للھیاكا في ودةجولما فائوظلل میةولیا تلیاولمسئوا راتلمھاا فصو (1

 .داراتإلا و نفیوظلما نبی دثتح لتيا لفعلیةا تالتصاالا (2

 .لھھتسا أو رادالفا على قابةرلا ماظن ددتش دىم (3

 .فائوظلا ھذه واشاغل بھا یتمتع لتيا وةلقا قاطنو یةدارإلا قعواملل لحقیقیةا ةطلسلا (4

 .فائوظلا ھذه لیشغ نلم بةولطلما لشخصیةا تصفاوالموا تالؤھلما (5

 ركثی في بھا نیستعا جھارخا ھم نلمو مةظللمن تفصیلیةو سعةوا تماومعل دمتق صیفھا(وتو فائوظلا ل)تحلی عملیة نفا كلذ لجا نمو 

 .الحقا  رىسن كما میةولیا تاسرلمماوا راراتلقا نم

 ف: ائوظلا لتحلی عملیة فیرتع

 اوھیشغل أن بیج نیذلا رادألفا عیةونو ، جباتھاووا ، یفةوظلا بیعةط دیدبتح لخاصةا راءاتإلجا عةومجم: يھ. 

 في رارلقا ذتخاا وىمست رااط دیدتحو فائوظلا تلیاومسئو تجباوا دیدتح لجأ نم ماظبانت دارةالا بھ ومتق ذيلا اميظلنا للعما يھ أو 

 مةدلمستخا دواتألا  ليإ باإلضافة ، یفةوظلا ذهلھ نيذھلا ودلمجھوا یفةوظلا ستقاللیةا جةودر یفةوظلل بةولطلما راتلمھاا وىمستو یفةوظلا

 ‘‘.( لخا...   زاتلغاا/  ءضاولضا/  بةرطولا/  رارةلحا جةدر ل)مث:  للعما وظروف
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 ي(:ھ بنواج ٦) لتالیةا بنوالجا على زواكر مفإنھ فائوظلا نع تماولمعلا لجمع مسعیھ في یةرلبشا واردلموا رادألفا إدارة راءخب إن 

 .للعما تكیاوسلـ 2                                 .یفیةوظلا تجباوالا ـ1

 .داءألا رمعاییـ 4                                .مةدلمستخا دواتالا ـ3

 .یفةوظلا ھذه لیشغ نلم بةولطلما تصفاوالما دیدتحـ 6                                       .للعما ظروف ـ5

 :سابقة ةطنق للك زجوم رحش یلي فیماو

  :یفیة وظلا تجباوالا (1

 دقو ل،لعاما أو وظفلما بھا ومیق لتيا لفعلیةا لألعماا دیدتح،و فائوظلا لتحلی میت ثحی تلبیاناا في زءج أھم يھ تجباوالا وھذه

 .قیتھوتو داءالا متقیی كیفیة یضا ا ددتح

 :  للعما تكیاوسل (2

 .راراتلقا ذتخاوا ریرلتقاوا تالتصاالا لمث ،یفةوظلا  ھذه لشاغ بھا ومیق أو یفةوظلا لبھاطتت لتيا تفارلتصا عةومجم ناھ ددتتحو

 :  مةدلمستخا دواتالا (3

 كلذك ، جالنتاا طوطخ في رلمباشا للعما تالوآ ، سلفاكا أو لنسخا تالآ: لمث دةلمساعا دواتالوا ،ابعةطلوا ،لحاسبةا تآلالا لمث

 .دواتالوا تآلالا للتشغی بةولطلما فةرلمعا وىمستو فیھ مةدلمستخا وادلموا ، وبلطلما لمنتجا نع تبیانا تجمع

 :  داءألا رمعایی (4

 (.كلفةلتا ، تقولا ، عیةولنا ، لكمیةا) ، وظفلما أداء میوتق ساسھاأ على متت لتيا سلمقاییا أو رلمعاییا يوھ

 :  للعما ظروف (5

 .زفوالحا دارمقو نیرآلخا مع لالتصاا تمجاال دیدتح لىإ باإلضافة ل،لعما فیھا ؤدىی لتيا تلحاالوا ظروفلا يوھ

 : لمث یفةوظلا ھذه  لیشغ نلم بةولطلما تصفاوالما ددیح فائوظلا لتحلی نفإ :را  خیوأ (6

    .رةلخبا جةدرــ                                  .بیدرلتا وعنــ                              .  ملتعلیا وىمستــ 

 .لخا... لشخصیةا تلسماا ، تیاوالھا ، ءكاذلا ، نيذھلا دادالستعوا دراتلقا: لمث لشخصیةا تلصفااــ 

 ف: ائوظلا لتحلی میةأھ

 أھداف(: ٥) مةظللمن أھداف دةع دمیخ فائوظلا لتحلی إن 

 .لمحتملةا تخالدالتوا جیةزدواالا مثال  تمنعو ردف لك نم وبلطملا للعما راإط ددتح لعملیةا ھذه ان (1

 .یفةوظلا اددھتح لتيا ماتھزالتا رجخا لعم أي على وظفلما محاسبة نیمك ال نھا (2

 .للعما لشاغ لیةومسئ راواط للعما میةھأل فقا و میت ان بیج للعما على رالجا دیدتح ان (3

 .نمیزلالا رادالفا ددعو فائوظلا ددع دیدتح مث نمو بةولطلما للعما كمیة ددتح ان مةظلمنا عطتست (4

 .  بھا لمختلفةا فائوظلا لیشغ نلم بةولطلما تالؤھلموا روطلشا دیدتح یعطتست مةظلمنا ان را  خیوأ (5
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 شاغلھا في بةولطلما راتلمھاا وىمستو ،فیھا ؤديت لتيا ظروفلوا لیاتھاومسئ قاطنو جباتھاوا ثحی نم رثؤت فائوظلا لتحلی عملیة إن 

 :ي(ھ بنواج ٦) بنوالجا نم ركثی في یةرلبشا واردلما تاساسی على

 :  رالختیاوا باطالستقا (1

 عملیة نفا مث نمو ، اوھیشغل ان بیج نیذلا رادالفا صخصائو ، یفةوظلل سعا وم صفا و فائوظلا لتحلی عملیة لنا دمتق ثحی

 تالؤھم نبیو تلبیاناا ھذه نبی نةرلمقاا لیةلعم فقا و میت ممنھ لالفضا رختیاا مث نمو ، لللعم نلصالحیا رادالفا نع ثلبحا

 .عمالھاأ قاطنو یفةوظلا روطش لبھطت مما لباق رادفأ ولقب لعملیةا لناحیةا نم مةظلمنا یعطتست الو ، نمیدلمتقا

 :ورألجا دیدتح (2

 فیھا ؤديت لتيا ظروفلوا لیاتھاومسئ محجو یفةوظ لك في وبلطلما للعما بیعةط ولتتنا فائوظلا لتحلی عملیة ان ثحی

 بلطتت لتيا فائوظفال ، یفةوظ للك صلمخصا رالجا دارمق دیدتح في فعالة سیلةو رتعتب فإنھا مث نمو ، شاغلیھا روطشو

 أو نىدالا تلیاولمسئا ذات فائوظلا في ، صحیح سلعكوا علىأ رجأ لھا ددیح طورةلخا جةدر بھا زدادت أو ، عالیة تالؤھم

 .لقا طورةخ وىمست أو لالقا راتلمھاا

 :  داءألا میوتق (3

 سساا ھو ریعتب ددةمح تمازالتوا ءعباا نم یفةوظلا لتحلی مھدیق ماو ، سللقیا رمعایی لىا جتحتا للحاا بیعةطب میولتقا عملیة

 في غبتھر دمع أو ، وظفلما درةق دمع نع ناتجا  ونیك دق خلال  كناھ ان یعني رلمعاییا ھذه نم لقا وىبمست داءالوا ، سلقیاا

 .سالساا نم وبلطلما للعما محج دیدتح في خلال  أو ، للعما

 :ریطولتوا بیدرلتا (4

 بةولطلما راتلمھاا وىمست: زجوم لبشكو ولیتنا فلتصنی،وا فائوظلا فصیوت يھ رىخأ بعملیة فائوظلا لتحلی عملیة تنتھي

 ءةلكفاا نم دیزم لىا وظفلما حاجة یعني دق كلذ نفا سلفا  ددةلمحا رلمعاییا مع بیتناس ال وظفلما اداء نكا وإذا ، وظفلما في

 .كلذ لىا وظفلما حاجة عاتھاوضوم متصمی في عىرای لتيا بیدرلتا مجراب لخال نم میت دق ما وھو رةلمھاوا

 :  تقیارلتا (5

 تثبا كلماو ، عبائھاوا فائوظلا تلیاومسئ لتحم على متھدرالقو نفیوظلما قیةرلت دا  جی ساسا ا فائوظلا لتحلی عملیة لنا دمتق

 .  میظلتنا في علىأ یفةوظ ءعباوا تلیاومسئ للتحم تھدرق على را  شؤم كلذ نكا كلما نمعی لعم في تھاردج وظفلما

 :یةرلبشا تالحتیاجاا طیطتخ (6

 تالحتیاجاا ریدتق في لیاتھاومسئو جباتھاووا یفةوظلا بیعةط ولح جمعھا مت لتيا تلبیاناا نم یةرلبشا واردلما إدارة دتستفی

 مةظلمنا تحتیاجاا على وللحصا في علیھا دالعتماا نیمك لتيا درلمصاا دیدتح كلذكو .عا ونو كما  رادفألا فائوظ ولح لمستقبلیةا

 .رادألفا نم
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 ف: ائوظلا لتحلی عملیة طواتخ

 : لتاليا ولنحا على فائوظلا لتحلی طواتخ رحص نیمكو

  : للتحلیا دامستخا نم دفلھا دیدتح  ـ أ

 .جمعھا وبسلوا لعملیةا ھذه في جمعھا وبلطلما تلبیاناا عیةون لنا ددیح للتحلیا دامستخا نم دفلھا دیدتح ان

 .  ميولیا وظفلما لسج ، تلمقابالا ، تاظلمالحا ، ءالستقصاا قائمة :منھا تلبیاناا لجمع طرق دةع كناوھ

 : يھ ناھ بةولطلما تلبیاناا وأھم : لیةأو تبیانا جمع  ـ ب

 مةظللمن لشاملةا یمیةظلتنا ةطیرلخا. 

 تاعاطللق یمیةظلتنا لیاكلھا. 

 (دجو ان) لسابقا یفيوظلا فصولا  . 

 كةرحو ،اھمسما كلذكو ،مةظبالمن رىألخا فائوظبال ھاطتباار دىمو ل،لتحلیا لمح یفةوظلا قعوم مةظللمن یمیةظلتنا ةطیرلخا رھظتو

 .رىألخا فائوظلوا یفةوظلا لشاغ نبی تالتصاالا

 نبی لقائمةا تالتصاالا وعنو بیعةوط جاتھارمخو یفةوظلا تخالدم ضحوت ثحی ،یفةوظلل ركثا دا  بع ىطفتع لتفصیلیةا تاعاطلقا ةطیرخ ماا

 .نیرآلخوا یفةوظلا لشاغ

 :   تمثیلیة یفةوظ ذجنما رختیاا  ـ ج

 (لخا ... ، تجمیع طخ لعام، بحاس لمشغ، رتیرسك، بمحاس، مثال ) لمتشابھةا فائوظلا نم عةومجم لك نم ذجنما رختیاا میت طوةلخا ھذه فيو

 :  یفةوظلا نع تماومعل جمع  ـ د

 للعما ظروف ، لیاتھاومسئ ، جباتھاوا:  ثحی نم تحلیلھا رادلما یفةوظلا نع تماولمعلا جمع طوةلخا ھذه في میت ثحی ، دلقصیا تبی ھو وھذا

 . للعما تكیاوسل ، فیھ ؤديت ذيلا

 : لمتحصلةا تماولمعلا جعةرام  ـ ھـ

 تماولمعلا صحة ديم نم دللتأك كلوذ ر،لمباشا ئیسةر مع كلذكو للتحلیا ضعوم یفةوظبال لمعنىا فوظلما مع لسابقةا طوةلخا في

 .  حھاوض،ووقتھاود

 : یفيوظلا فصولا صستخالا  ـ و

 تماومعل فصولا ھذا لیشم دق كلذك ،بھا طورةلخا جةودر ،عملھا وظروف ،لیاتھاومسئو یفةوظلا تجباوا نع تبیانا فصولا ھذا لیشمو

 .یفةوظلا للشاغ مةزلالا دراتلقوا راتمھالا نع
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 ف: ائوظلا لبتحلی لخاصةا تلبیاناا جمع طرق

 : في طرقلا ھذه أھم دیدتح نیمكو

 :  تلمقابالا:  ال أو

 :  يوھ فائوظلا نع تماولمعلا جمع خاللھا نم میت لتيا تلمقابالا نم واعنأ ثالثة كناوھ 

 .نفیوظلما مع یةردف تمقابال (1

 .لمتشابھةا فائوظلا ذوي تعاوملمجا مع جماعیة تمقابال (2

 .للتحلیا ضعوم فائوظبال لكام عالاط على ھم نیذلا نفیوظلما على نفیرلمشا مع تمقابال (3

 :تلمقابالا یازام 

 لالعماا ضبع وظفلما بھا ومیق لتيا الساسیةا تجباوالا بجان لىا فتكش دق نھاا كما ،لتھاولسھ تماولمعلا جمع بسالیأ ركثأ تلمقابالا دتع

 .مةظللمن یميظلتنا للھیكا في رھظت الو ،لیاتھومسئ رااط في متت دق لتيا تالتصاالا أو ر،ألخ نحی نم بھا ومیق دق لتيا ضیةرلعا

 :تلمقابالا تسلبیا أھم 

 لىا نفیوظلما ضبع لیمی دفق مث نمو بتروالوا ورالجا متقیی دةعاا بعملیة یتعلق للعم مةدكمق لعملیةا ھذه لىا نفیوظلما ضبع ظرةن يھ

 .رىخأ فائوظ تلیاومسئو تجباوا ضبع میةأھ نم للتقلیا أو ملیاتھومسئو معمالھأ میةأھ ریدتق في ةلمبالغا

 ت:الستبیاناا:  ثانیا 

 بھ واردةلا تماولمعلا ضتناق دمعو لتھوسھو عتھرلس ظرا  ن فائوظلا نع تماولمعلا جمع بسالیأ لفضأ نم تالستبیاناا وبسلأ ریعتب. 

 وحضولا نیضم لبشك نالستبیاا  سئلةأ ءبناو طیطتخ ةاعرام بیج لعملیةا لناحیةا نمو  . 

 وبلطلما رضلغا تحقیق لجأ نم ءةبكفا ألسئلةا ددتح أن ینبغي كما ر،لتفسیا جیةازدوا دمعو یةظللفا قةدلا كلذكو  . 

 مغلقة أو حةومفت ألسئلةا ونتك دق تالستبیاناا ضبع فيو ألسئلةا بیعةوط عیةون في نالستبیاا مئواق فتختل دق و. 

 دحوالا هالتجاا وبسلأ ذخأ نم لفضأ كلذ نكا ألسئلةا نم لمغلقوا وحلمفتا وعلنا نبی نالستبیاا مئواق تجمع كلماو. 

 قیاسا  كلفة لقأ یضا أ وھو نفیوظلما نم ددع ركبأ نم تماولمعلا على وللحصا ءةكفاو عةرس ھو تالستبیاناا وبسلأ تیجابیاإ أھم نمو 

 .تلمقابالا وببأسل

 منھا ركذنت سلبیا دةع تالستباناا وبألسل نفا رىخأ ناحیة نم نلكو: 

 .لكتابةا أو راءةلقا ونیجھل مبعضھ وان نفیوظلما نبی منخفضا ملتعلیا وىمست نكا اذا دةلفائا تحقق ال دق نھاا (1

 .السئلةا على بلمجیا مفھ وءس لحتماا (2

 .تحلیلھاو تالجاباا یغرتف مث السئلةا صیاغة دةعاإ في ضخمة ودجھ لىا جتحتا (3
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 :ةظلمالحا:  ا ثالث

 تقیوت: ثحی نم ئھاادا في لمختلفةا بنوالجا ةظمالحو ، لألعماا ضبع على شخصیا  وفقوبال للمحلا مقیا وبالسلا ھذا دامستخا نیتضمو 

 .للعما في مةدلمستخا داتلمعوا وادلموا للعما وظروف ،النتاجیةا تلعملیاا ءةكفا ديمو ل،لعما بنواج ضبع بةوصع دىم و رار،لتكوا داءالا

 ئھاداأل وبلطلما دلجھوا یفةوظلا بیعةط على محكو ریدتق ءاطعا للمحلا یعطیست ةظلمالحا لخال نمو. 

 (: يھ یازام ٣ )یلي  فیما دوتب وبالسلا ھذا تیجابیاا رزبا إن 

 .نلسابقیا نبیوباألسل قیاسا  قعیةوا تبیانا على وللحصا .1

 .     كلذل ملھؤھی ال لثقافيوا لتعلیميا واھممست نكا اذا خاصةو نالستبیاا یقةطرب ملیاتھومسئو مجباتھوا كتابة للعماا على رفوت .2

 .مةظمن یقةطرب تفاصیلھو للعما طواتخ بحقائق یقةطرلا ھذه نازودت .3

 ( يھ وبعی ٣ ) في ازھیجاا نفیمك یقةطرلا ھذه وبعی ماأ  : 

 . داءألا بنواجو حقیقة ملفھ یفةوظلا نع لمتجمعةا تلبیاناا تكفي ال دق .1

 .لمحاسبیةا فائوظلا لمث فائوظلا ضبع فصو في دتفی ال .2

 .للعما ءثناا متھظمالح علي نفیوظلما ضبع رضیعت دق .3

 :ميولیا وظفلما لسج: بعا را

 طلنشاا ذالھ یبیةرلتقا دةلموا وملیا لخال سھریما طنشا لك لبتسجی وظفلما ومیق ناوھ  . 

 حیانا ا مبالغتھو وظفلما زتحی وبالسلا ھذا علي بیعا دقو. 

 یفةوظلا فصیولت سعا وم دا  صر معا نیشكال لمقابلةا وبسلأ ليإ ضافةإ وبألسلا ذاھ دامستخا إن. 

 رىخأ بنوالج تقلیلھو للعما بنواج ضلبع بالمبالغة وظفلما زتحی لللعم ميولیا للسجا وبسلأ على بیعا نھا رغی. 

 ف: ائوظلا لتحلی عملیة نم قعةولمتا تلمشكالا

 : تلمشكالا ھذه نم بعضا  یلي فیما رضنعو

 :  للتحلیا عملیة نتائج نم نفیوظلما وفخـ 1

 یفةوظلا نع ورھمجوا متبھروا متقیی دةعاإ أو ، مائفھوظ نم نفیوظلما نم ركثی یخشى. 

 یلي ما عتباا دارةالا رىت دفق لمشكلةا ھذه على بلتغلا لجا نمو: 

 نفیوظلما دىل ئیةدلمبا لتھیئةا. 

 للتحلیا عملیة في نفیوظلما ضبع راكشا لةومحا. 

 وللمسئا ریدللم یحرتص أو ،كتابي دتعھ لخال نم نفیوظلما ةطحاا. 

 او ل،للعم دةیدج تضافاا لخال نم ماا ر،للتغیی ضةرع ونتك دق نفسھا فائوظلوا ت،ماولمعلا ثیدتح رورةض في لفتتمث لثانیةا لمشكلةا ماا ـ2

 .بةولطلما تالؤھلموا راتلمھاا رتغیی أو ،یمیةظلتنا للھیاكا ،أو مةدلمستخا دواتالا رتغیی
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 ماوھ مةظبالمن ثیدللتح تباعھماا نیمك نیقتاطر كناوھ: 

 للتحلیا على تحاراقتا أو تیالدتع يبأ ادھیزوت ممنھ البةط نفیرللمش تاباطخ أو راتنش لساربأ یةرلبشا واردلما ادارة مقیا 

 .  فائوظلل لحاليا فصیولتا أو

 لحالیةا یفیةوظلا عضاوالا ولح تحاراقتا أو تئیارم يبا یةرلبشا واردلما إدارة دیزوت مالقساا أو دارةإلا دراءم نم بلطلا 

 .تصنیفھا أو ، صیفھاوت أو فائوظلا لبتحلی یتعلق فیما واءس

 .فائوظلا فصیوت يھ ريخا بعملیة تنتھي  فائوظلا لتحلی عملیة إن ـ3

 ملیاتھومسئو مماتھزالتا فیھ ددیح لعم دعق بمثابة میھرأ في ریعتب دق ددلجا نفیوظللم بالنسبة فصیولتا ھذا  . 

 للعما دلعق مخالفة ظرھمن في دویب دق دةیدج ضیةرع لبأعما مسائھرؤ نم تلباط یةأ نفا مث نمو. 

 نم بلطی حینما ضافیةإ تجباوا بأیة ملقیاا يھ یفةوظلا تجباوا دیدتح دعن دةیدج رةفق بإضافة بةولصعا ھذه على بلتغلا نیمكو 

 .  كلذ وظفلما

 تفصیال  لقأ دوتب لكنھاو فصیولتا اقةطلب ددا  مح شكال  كناھ سلیو فائوظلا لتحلی لعملیة لنھائيا لمنتجا یفةوظلا فصیوت اقةطب رتعتب 

 .یفةوظلا لتحلی وذجنم نم

 ف: ائوظلا فصیوت

 :ولتتنا یفةوظلا فصیوت اقةطب تیاومحت رزبا: إن وللقا نیمك

 (یفيوظلا لمسمىا) ، وظفلما لیعم ذاما. 

 (.تلیاولمسئوا تجباوالا) للعما ؤديی فكی 

 یفةوظلا فیھا ؤديت لتيا ظروفلا يھما. 

 یفةوظلا ھذه ؤديی نم في للعما تلباطمت يھما. 

 یفة: وظلا تلباطمت

 یفةوظلل شحرلما صلشخا في مةظلمنا لبھاطتت لتيا روطلشا (یفةوظلا تلباطمت) ددتح  . 

 فیھا تعیینھ نضما شحرلما في روطلشا ھذه فقوات یعني الو. 

 يھ ساسیةا بنواج بعةأر یفةوظلا تلباطمت رااط ولیتنا ما با غالو : 

 لسابقةا راتلخبا ـ  بیدرلتا ـ لتعلیميا وىلمستا :فةرلمعا. 

 راتلمھاا. 

 لخاصةا دراتلقا  . 

 سلنفا طضب/  الجتماعيا دادالستعا/  رھظلما/  ءكاذلا :لشخصیةا تلسماا  . 
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 :فةرلمعا: ال أو 

 .یفةوظلا بیعةط لبھاطتت شخصیة تماومعلو ومعل نم شحرلما دعن رفویت ما لك ، فةرلمعا تعنيو

 :  راتلمھاا: ثانیا  

 وةق ، عةرلسوا قةدلا ، الصابعا أو ديالیا لستعماا ، تآلالا لتشغی لمث  ،لالعماا بیعةط لبھاطتت لتيا صلخصائا ضبع راتلمھاا ولتتناو

 .  ةظلمالحا

 :  لخاصةا دراتلقا: ثالثا  

 : یلي فیما جمالھاا نیمك فائوظلا ضبع لشغ في تماظلمنا لبھاطتت ان نیمك لتيا دراتلقا يوھ

 رلتعبیا على درةلقا ،وضلتفاا على درةلقوا وار،لحا على درةلقا ،راراتلقا ذتخاوا فقوالما في رفلتصا على درةلقا ،رالبتكاا على درةلقا

 .مالئمة رغی ظروف في للعموا فلتكییا على درةلقوا،لكتابیةا درةلقوا لتحلیلیةا درةلقوا،ممعھ ونلتعاوا نیرألخا إدارة على درةلقا،ذاتلا نع

 :لشخصیةا تلسماا: بعا را 

 (یفةوظلا وعن بحس) واهس دون یفةوظلا لیشغ نم بھا زیتمی ان بیج شخصیة تصفاوام فائوظلا ضبع بلطتت ثحی. 

 مھاوأھ..  وبلطلما لللعم رلمباشا سئیرلا أو یةرلبشا واردلما إدارة رخبی اددھیح لشخصیةا تصفاوالما دیدتحو: 

 وةلقا ،رھظلما ،لشجاعةا ،سلنفا على طرةلسیا ،دةلقیاوا وحمطلا ،صإلخالوا الستقامةا ، ألمانةا ،لخلقا نحسو درلصا سعة ،ءكاذلا

 .( فائوظلا ضبع في ) نیةدلبا

 : فائوظلا متصمی

   : بأنھا فائوظلا متصمی عملیة رفتُع

 تحتیاجاوا تغبار یحقق لشك في كلوذ ،لھا ررةلمقا زفوالحوا ،لھا بةولطلما تالؤھلموا ،یفةوظلا تیاومحت طبرب صلخاا للعما 

 .مةظلمنوا نفیوظلما

 نتاجیتھوإ ، ؤهاطع دةیاز مث نمو ،یةولمعنا حھرو نم فعریو ،وظفلما زیحف ان شأنھ نم لعم :ھو یفةوظلا متصمی إن :رخأ فیرتعو، 

 .رابالغتوا طباإلحبا ورلشعا یھدل دلوت أن أو

 :فائوظلا متصمی تتیجیاراستا

 مةظلمنا إدارة اھتتبنا لتيا یةدارإلا للفلسفة  تخضع فائوظلا متصمی عملیة إن. 

 يوھ وصلخصا ھذا في جھلمناا أھم رضع ناھ نیمكو: 

 .إلنسانیةا تلعالقاا منھجــ                                .لعلمیةا دارةإلا منھجــ 

 .لفنيا الجتماعيا لمنھجاــ                           .یفةوظلا صخصائ منھجــ 

 .بھوعیو هیازام وبسلأ للكو ،ملتصمیا عملیة في بھوسلأ لھ منھج لكو

 

ASo0on 
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 [ 5إدارة املوارد البشرية ]

 یة(ـرلبشا تیاجاـالحتا طیطخـ)ت الرابع للفصا

 : طیطلتخا فیرتع

 للمستقبا راطخأ تالفي على للعما ھو طیطلتخا.  

 ا. ذھتنفی وطرق للمستقبا أھداف دیدتح اھبمقتضا میت لتيا لعملیةا ھو طیطلتخا 

   : مھاأھ طنقا دةع ولح دوری ماًوعم طیطلتخوا  ـ

 .یةرارالستما•          .للمستقبا•       .للعما•        .دفلھا•     

 :یةرلبشا واردلما طیطتخ وممفھ

 ( لعاملةا وىلقا طیط)تخ لحطمص لمح لح دق یة(رلبشا واردلما طیطتخ لحط)مص إن Manpower Planning  زالالو شائعاً نكا ذيلا 

 ولتتنا ال یةرلبشا واردلما طیطتخ عملیة أن دكؤلت یةرلبشا واردلما إدارة في یثةدلحا تاھالتجاا رتھظ دلقو ت،ماظلمنا ضبع في كلذك

 واردلما تاطنشا في ددةمتع بنواج طیطتخ یضاًأ تقتضي لیةوشم عملیة لكنھاو ،عاًون و كماَ رادالفا في عیةولنا تالحتیاجاا دیدتح طفق

 .یةرلبشا

 لتاليا ولنحا على طیطلتخا عملیة رفنُع أن یعطنست مث نمو لیةوشم ظرةبن یةرلبشا واردلما طیطتخ لىإ ظرلنا بیجو: 

 ل،كك مةظللمن راتلمھاوا دد،لعا ثحی نم لعاملةا وةلقا نم لمستقبلیةا تالحتیاجاا دیدبتح متھت :یةرلبشا واردلما طیطلتخا عملیة إن 

 .یضاًا دةلمسانا تاعاطللقو ده،ح على لك فیھا لمختلفةا تاعاطللق كلذكو

 معینة منیةز رةفت لخال لمناسبةا تعیاوبالن رادألفا نم زملالا ددلعا ربیدت مث نمو ریدتق لىإ دفتھ عملیة يھ :یةرلبشا واردلما طیطتخ. 

 تقولا في عاًونو كماً لمختلفةا یةرلبشا وادرلكا نم باحتیاجاتھا مةظلمنا ؤاتتنب و راتیدتق) بأنھ یةرلبشا واردلما طیطتخ رفیُع كما 

 .(بھا لعاملةا تاعاطللق لخاصةا ھدافألا أو مةظللمن لعامةا ھدافألا تحقیق لجأ نم كلوذ بلمناسا نلمكاوا بلمناسا

 تاطنشا في لألمثا رالستثماا ولح راراتلقا ذالتخا مةزلالا تماولمعلا دامستخوا جمع عملیة :یةرلبشا واردلما طیطبتخ دیقص یضاًا 

 .لمختلفةا یةرلبشا واردلما

 لكك مةظلمنا تیجیةراستا في رلتغی تابع رمتغی ھو یةرلبشا واردلما إدارة تیجیةراستا إن. 
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 مةظللمن للشاما صلتشخیا راإط في یةرلبشا واردلما طیطتخ ضحوی لشك

 

 : مایلي ولتتنا راراتلقا نم سلسلة ذتخاا منا بلطتت یةرلبشا واردلما طیطتخ عملیة إن

 .؟ دیرن ذاما ھداف أوألا (1

 .ھدافألا لتحقیق لممكنةا راتالختیاا ل أوئدالبا (2

 .لمتاحةا واردبالم قیاساً دمسنستخ لتيا واردلما ثحی نم لئدالبا لتحلی (3

 .  ھدافباأل قیاساً لنتائجا لفضأ یحقق ذيلا لیدللب رالختیاوا لمفاضلةا (4

 :یةرلبشا واردلما میةأھ

 مةظبالمن خلیةدالا راتلمھاا زنمخ نم أو للعما وقس نم یةرلبشا ءاتلكفاا نحسأ على وللحصا :الأو. 

 ًلقأ بتكلفة ركثأ جنتاإ سیاسة تتبنى أن على مةظلمنا دتساع یةرلبشا تلالحتیاجا لمسبقا طیطلتخا عملیة أن :ثانیا. 

 ًفمختل مع للتعاما على درةلقا مةظلمنا يطیع لمسبقا طیطلتخا نفإ یةرلبشا واردلما إدارة بنواج ضبع في ميولحكا لخدللت ظراً ن :ثالثا 

 .لتحقیقوا لةءللمسا رضلتعا دون راراتلقا ذتخاا مث نمو ،لعالقةا ذات میةولحكا مةظألنا

 طیطتخ أو یةرلبشا واردلما فمختل نبی طبرالتوا للتكاما سیاسة ذتخاا تعني مةظلمنا في یةرلبشا واردلما طیطتخ عملیة تبنى أن :بعاًرا 

 دتفقو میتھاأھ یةرلبشا واردلما إدارة دتلفق رآلخا طلنشاا نع زلبمع ؤديی طنشا لك صبحأ ولو رالختیاوا باطالستقا طیطتخ أو ورألجا

 .فعالیتھاو تھاراراق

 ًلمستقبلیةا یةرلبشا ھاططخ مسرب راً مباش تماماًاھ يطتع أن علیھا میتحت فإنھ رةمتغی بیئة ظل في لتعم تماظلمنا أن ثحی :خامسا. 
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 :یلي فیما ارھحص نیمك راتلمتغیا ھذه وأھم 

 لمحلیةوا القلیمیةوا لیةدولا یةدالقتصاا راتلتغیا. 

 (.لخا... ألجنبیةا لعمالةا دامستقا ، للعمالة جیةرلخاوا خلیةدالا رةلھجا ، تفیاولا نسبة ، دلیوالما نسبة) لسكانیةا راتلتغیا 

 لمتالحقةا جیةولولتكنا طوراتلتا. 

 نلعاملیا رادلألف تماظلمنا نم مةدلمقا تمادلخوا لللعم تھظرنو ، دهتقالی و تھداعاو ، لمجتمعا مقی) الجتماعیةا راتلتغیا 

 (.لكك للمجتمعو

 تمادلخا ءنھاإ أو تمادلخا أو بیدرلتا أو فیوظلتا لمجا في واءس یةرلبشا واردلما نیةزامی دادعإ :ساًدسا. 

 ؟ یةرلبشا واردللم طیطلتخا و تیجيراالستا طیطلتخا نبی لعالقةا يھ ما

 نع ساساًأ ناتج طبرالتا ھذا وأن یةرلبشا واردلما طیطتخ نبیو مةظللمن تیجيراالستا طیطلتخا نبی اًطبرات كناھ أن ھو دهتأكی دیرن ما 

 .نلعاملیوا نفیوظلما تغباور مةظلمنا أھداف تحقیق في یةرلبشا واردلما دور میةأھ

 في یةرلبشا واردلما عضاوأل شامالً یماًوتق كناھ ونیك أن لقب ذلتنفیا ضعوم ضعوت أن نیمك ال مةظللمن لشاملةا تیجیةراالستا ططلخا إن 

 ةطلخا دادعإ نیمك یةرلبشا واردلما بنواج كافة في میولتقا عملیة تتم ما متىو ھدافألا تحقیق في ساسیاًأ یكاًرش ارھباعتبا مةظلمنا

 .مةظللمن لشاملةا تیجیةراإلستا

 یة: رلبشا واردلما طیطتخ في رةثؤلما لموالعا

 إلنتاجيا ارھعمو حجمھاو ،عملیاتھا لمجاو ةلمنشأا بیعةط. 

 وقلسا في لمنافسةا حالةو مةظللمن لتنافسيا زكرلما. 

 تلعملیاا في مةدلمستخا جیاولولتكنا وىمست. 

 فيرالجغا قعولما. 

 یة: رلبشا تالحتیاجاا طیطتخ طواتخ

 ويسن سساأ على كلذ میت أن نیمكو ةطللخ ددةلمحا راتللفت (یةدلنقا لقیمةا أو ، بالكمیة) قعولمتا طلنشاا محج ریدتق :الأو. 

 ًحالیاً دةلسائا رلمعاییا فقو (یةدلنقا لقیمةا أو بالكمیة) قعةومت لعم تساعا لىإ قعولمتا طلنشاا ملحج لسابقةا راتیدلتقا لیوتح :ثانیا. 

 ًتبالساعا دراً مق رلتأثیا ھذا مخصو دةیدج جیاولوتكن أو جالنتاا في دةیدج طرق تماداالستخ نتیجة قعةولمتا النتاجیةا نتحسی رتأثی لتحلی :ثالثا 

 .قعةولمتا للعما تساعا جماليإ نم

 ھذه ضافةوإ رةلخبا أو بیدرلتا صنق وادث،لحوا تالصاباا ل،لعما دوران و بللغیا نتیجة تبالساعا لضائعا تقولا رتأثی بحسا :بعاًرا 

 .ثالثاً رةلفقا في لناتجا مقرلا لىإ تلساعاا

 ًبعاًرا رةلفقا في للعما تساعا نم للمتحصا جماليا لىإ كلذ ضافةإ مث یةدارإلا لألعماا في بةولطلما للعما تساعا بحسا :خامسا. 

 تالحتیاجا فقاو لعمالةا نم وبلطلما ددلعا یعوزت مث (میاًوی لعم تساعا سبع مثال) بةولطلما لعمالةا نم دادعا لىإ تلساعاا لیوتح :ساًدسا 

 .مةظلمنا
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 : لمثا  ـ

 ٠١١٬١١١ لحاليا نتاجھاإ نكاو یاًوسن % ٠١ دلبمع ةطللخ لمقبلةا سلخما واتللسن نتاجھاإ دةیاز سيدرلما ثلألثا ناطقحو رعسی كةرش زمتعت

 : أن تعلم ذافإ دةحو

 قیقةد  ٠١ دةحوالا دةحولا جإلنتا بةولطلما دةلما. 

 میاًوی ٥٠ یةولسنا زاتالجاا میاأ ددع. 

 تساعا ٧ لصافيا ميولیا للعما تساعا ددع. 

 :ھو فما

 ؟ لعاملةا وىلقا ملحج وبلطلما لكليا ددلعا (1

 ؟ عامالً ٠٢١ ھو لعمالةا نم لحاليا ددلعا أن تعلم إذا ةطلخا نم لىوالا لسنةا في ضافتھإ وبلطلما ددلعا (2

 :للمثاا لح

 وحدة. 005,555=  %15×  055,555+  055,555=  ةطللخ لىوألا لسنةا في جإلنتاا كمیة 

 ساعة عمل. 200,555دقيقة =  05÷  35× وحدة  005,555=  جلالنتا بةولطلما دةلما 

 یوم 255=  50 – 300=  لسنةا في للعما میاأ ددع صافي. 

 ساعة. 1605=  0×  255=  یاًوسن لللعام لفعلیةا للعما تساعا ددع  

 عامالً. 145=  1605÷  200,555=  لعاملةا وىلقا ملحج وبلطلما ددلعا 

 عامل. 14=  120 – 145=  ةطلخا نم لىوالا لسنةا في ضافتھإ وبلطلما ددلعا 

 یة: رلبشا تالحتیاجاا ریدتق بسالیأ

 یةرلبشا واردلما على قعولمتا بلطلا لتحلی: الأو. 

 ًیةرلبشا واردلما نم قعولمتا رضلعا لتحلی: ثانیا. 

 ًبلطلا و رضلعا نبی فیقولتا: ثالثا. 

 :بلطلا لتحلی: الأو

 : مھاوأھ لكمیةا رغی بألسالیـ ا1

 .نقیرللمش لشخصيا ریدلتقا یقةطرـ                               .للعما زكرام یقةطرـ 

 .لفيد یقةطرـ                           .أطلخوا بةرلتجا یقةطرـ 

 : مھاوأھ لكمیةا بألسالیا ـ2

 .طتبارالا لتحلی یقةطر ـ               .تالدلمعا لتحلی یقةطر ـ              .هالتجاا لتحلی یقةطر ـ 
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 )التقدیریة(لكمیة ا رغی بألسالیاـ 1

 :للعما زكرام سساأ على ریدلتقا یقةطر ـ أ

 زاھت()بیت معطلم نفیرلمشا و تناوسرلجا و نباخیطلا نم نلعاملیا ددع نادرق ذافإ، معملیاتھ محجو ةلمنشآا بیعةط على داً ستناا ناھ ارھیدتق میت

 .ریدلتقا سبنف لمشابھا ملحجا ذات رىألخا ماعطلما سلسلة تحتیاجاا درنق سلقیاا سنف على فإننا رداً،ف ٥١ ددبع

 :نفیرلمشا ریدتق یقةطر - ب

 عاطلقا ریدم أو ملقسا سئیر ریدتق على دتعتمو للمستقبا في یةرلبشا تالحتیاجاا ریدتق في مةدلمستخا طرقلا دمقأ نم یقةطرلا ھذه رتعتب 

 .لماضیةا تھراخبو لسابقةا بھرتجا على ءبنا تھرئدا تحتیاجاا ریدبتق ومیق ذيلا

 تلبیاناا رفوت دمع حالھ فيو لألجا رلقصیا طیطلتخا حالة في دةمفیو یعةرس و سھلة یقةطرلا ھذه رتعتبو. 

 بھاوعی رزبا نم أن رغی:  

 ریدلتقا عملیة في رفلمشا یقضیھ ذيلا تقولا طول . 

 تلالحتیاجا ملسلیا ریدلتقا رفلمشا بیجان ال دق كلذكو. 

 :أطلخوا بةرلتجا یقةطر - ج

 أطلخوا بةرلتجا دةقاع لىإ داً ستناا نماوإ علمي سساأ دونب معینة ظروف في یقةطرلا ھذه دمتستخو. 

 ظروفلا رتغی تحتماالا لىإ تخضع ال لمستقبلیةا یةرلبشا تالحتیاجاا ریدتق أن بھوعی أھم أن الإ وبالسلا ھذا ةطبساو لةوسھ مغور 

 .ظروفلا ھذه تثبا رضیفت لب مةظبالمن ةطلمحیا ددةلمتعا رىألخا

 :لفيد یقةطر - د

 تالحتیاجاا ریدتق بلغالا في یعالجو دةكؤلما رغیو دةلمعقا ظروفلا في للمستقبا في یةرلبشا تالحتیاجاا ریدتق في لفيد وبسلأ دمیستخ 

 .لیطولا لألجا في

 لفيد وبسلأ طواتخ: 

 .سةدرالا وعضوم لمشكلةا فیرتع (1

 .جابتھاا مكانیةوا السئلةا وحضو ةظمالح مع ءالستقصاا أو السئلةا دیدتح (2

 .ثلبحا وعضوم نع سعةوا خلفیة مائھطعوا نكیرلمشاا راءلخبا نم عةومجم دیدتح (3

 .ءالستقصاا نم لىوألا لقائمةا دارصإ (4

 .تلخیصھا و تحلیلھاو تإلجاباا لباستقبا لمنسقا ومیق (0

 .راءلخبا نم عةومجم لىإ لیةوالا تالجاباا معھاو صیاغتھا و تصمیمھا دةعاإ دبع رىخأ رةم السئلةا قائمة لساربإ لمنسقا ومیق (0

 .ظرلنا تجھاو في قالتفاا أو فالختالا جةدر ریرتقو تحلیلھاو لثانیةا لةولجا تجاباإ لباستقبا رىخأ رةم لمنسقا ومیق (0
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 :لكمیةا بالسالیا ـ2

 :هالتجاا لتحلی یقةطر ـ أ

 : یعني بأنھ یةرلبشا واردبالم یتعلق فیما ةالتجاا لتحلی رفنُع أن نیمك

 .مةدلقاا یةرلبشا حتیاجاتھاا ریدلتق سكأسا اذھخوأ مثال( واتسن س)خم لماضیةا واتلسنا في یةرلبشا واردلما تحتیاجاا لىإ ظرلنا

 :تالدلمعا لتحلی یقةطر - ب

 تالحتیاجاوا مثال ت(لمبیعاا محجر)متغی و لعام نبی وللتحا دلمع دامستخا سساأ على یةرلبشا وىلقا تباحتیاجا ؤلتنبا في یقةطرلا ھذه ومتق

 .  للمستقبا في یةرلبشا وىلقا نم لكمیةا

 : لمثاـ 

 خمسة إلجمالیةا مبیعاتھا تبلغ دقو دحوالا لبیعا دوبلمن ٠١١٬١١١ھو لیةزلمنا دواتلأل رةیزلجا كةرش في تللمبیعا ويلسنا دللمعا نكا

 .للبیع نبیدومن رةعش لخال نملایر  ونملی

 : لتاليا ولنحا على نلتالیتیا نلسنتیا في مبیعاتھا دیزت أن كةرلشا إدارة رأت دقو 

 لایر. ونملی  ٥ لىوألا لسنةا 

 لایر. ونملی  ٠١ لثانیةا لسنةا 

 : لتاليا ولنحا على ونستك لبیعا بيدولمن كةرلشا تحتیاجاا نفإ تالدلمعا لتحلی یقةطر دامباستخو ـ

  = السنة األولى
𝟑,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
=  

𝟓,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎−𝟖,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
 مندوبي بيع جدد. 0=  

 

  = السنة الثانية
𝟐,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
=  

𝟖,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
 مندوبي بيع جدد. 4=  

 :رضلعا لتحلی: ثانیاً 

 :راتلمھاا زونمخ یقةطر (1

 تماولمعلا وءض على رىخأ یفةوظ لىإ وظفم لنق أو قیةرت مكانیةإ نع ضحاًوا وراً تص نیططللمخ راتلمھاا زونمخ قائمة يطتع

 .تھدراقو التھؤھم ولح لسابقةا

 :لإلحالا طئراخ (2

 فیھا محاللھا قعولمتا نفیوظلموا مةظلمنا في لمھمةا فائوظلا ضلبع ملقائا ضعولا نیططللمخ ضحوت بیانیة شكاالًا لإلحالا طئراخ لتمث

 ادادھعوإ تماولمعلا جمع في ذلیب ذيلا رلكبیا ودلمجھا ھو لالحالا طئراخ في بعی أھم للعو .حالیاً علیھا نلقائمیا رةفت ءنتھاا دعن

 .منھا وةجرلما دةلفائا تحقق لتيا بةولطلما یقةطربال

 :آللیةا تماولمعلا ظمن یقةطر (3

 .للعما في لمتاحةا یةرلبشا واردلما نم خليدالا رضلعا لتحلی في وبالسلا ھذا دامستخا لىإ رةلكبیا تكارلشا ضبع تلجأ

 .فائوظلا نم ددةمتع تتصنفیا أو نفیوظلما نم رةكبی دادعا كناھ ونتك حینما لعملیةا ھذه ألليا بلحاسا دامستخا لیسھو
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 رض:لعب والطلن افیق بیولتالثاً: ثا

 .منھا رضلعوا لعمالةا نم بةولطلما تلكمیاا نبی فقوات ودجو (1

 .(زعج حالة) رضبالع قیاساً بلطلا في دةیاز كناھ (2

 .(ضفائ حالة) لعمالةا نم رضلعا في دةیاوز بلطلا في صنق كناھ (3

 :عالجھا كیفیة

 :ز(عج )حالة رضلعا نع بلطلا دةیاز: لىوألا لحالةا

 .فیوظللت دةیدج درمصا لىإ وءللجا نیمك ناوھ .1

 .راءالغا لسائو دامستخوا فائوظبال نمیدبالمتق ةطلنشا تالتصاالا .2

 .یفةوظبال قاللتحاا روطش ضتخفی .3

 .قتةؤم عمالة دامستخا .4

 .شلمعاا لىا إلحالةا أو دلتقاعا نس الةاط أي مةدلخا رةفت دةیاز .0

 .دواملا تقو رجخا للعما تساعا دةیاز .0

 .النتاجیةا نم دیزم لىإ ؤديست تكان إذا زفوالحوا ورألجا مجراب نتحسی .0

 :ض(فائ )حالة بلطلا نع رضلعا دةیاز: لثانیةا لحالةا

 .إلضافیةا للعما تساعا ضتخفی أو ل،لعما تساعا ضتخفی .1

 .رلمبكا دلتقاعا تشجیع .2

 .تقولا رورم مع دةیازلا صالمتصا فیوظلتا تعملیا ضتخفی .3

 .فائوظلا ضبع في رألجا خیصةرلا قتةؤلما لعملةا دامستخا .4

 .مةدلخا ءنھاإ سیاسة لىإ مةظلمنا تلجأ دق راً خیوأ .0

 :ض(فائ )حالة رضلعا في دةیاوز بلطلا في صنق: لثالثةا لحالةا

 نھایتھ في یفيو قیقاًد ریدلتقا ونیك دفق تاعاطلقا دتستن حینما رخآ فتصنی في زلعجا جلعال یفيوظ فتصنی في ضلفائا جیھوت

 .مةظللمن لفعلیةا تباالحتیاجا
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 :لتاليا ولنحا علي سبق ما لجماا نیمكو

 : طیطلتخا فیرتع

 :منھا فیرتعا دةع طیطللتخ

 داً غ دیرن ذاماو وملیا ننح نیا یعني طیطلتخا. 

 للمستقبا راطخا تالفي على للعما ھو طیطلتخا. 

 

 المنظمات. ارستمرا مع ةمستمر عملية لتخطيطا* 

 یة: رلبشا واردلما طیطتخ وممفھ

 لعاملة(ا وىلقا طیط)تخ لحطمص لمح لح یة(رلبشا واردلما طیط)تخ لحطمص Manpower Planning. 

 في عیةولنا تالحتیاجاا دیدتح طفق ولتتنا ال یةرلبشا واردلما طیطتخ عملیة ان دكؤلت یةرلبشا واردلما إدارة في یثةدلحا تاھالتجاا رتھظ 

 .بنواج دةع في یةرلبشا واردلما تاطنشا في ددةمتع بنواج طیطتخ یضاًا تقتضي لیةوشم عملیة لكنھاو ،عاًونو كماً رادالفا

 معینة منیةز رةفت لخال لمناسبةا تعیاوبالن رادألفا نم زملالا ددلعا ربیدت مث نمو ریدتق لىا دفتھ عملیة يھ :یةرلبشا واردلما طیطتخ. 

 مةظلمنا تیجیةراستا في رللتغی تابع رمتغی يھ :یةرلبشا واردلما تیجیةراستا. 

 یة: رلبشا واردلما طیطتخ میةأھ

 یةرلبشا واردلما دارةإل رىالخا تاطلنشاا ططخ معو ،مةظللمن لشاملةا ةطلخا مع یةرلبشا واردلما طیطتخ فقوایت ان دالب. 

 ( طنقا ٠) لتاليا ولنحا على تماظلمنا في یةرلبشا واردلما طیطتخ میةأھ لجماا نیمك: 

 للعما وقس نم یةرلبشا ءاتلكفاا نحسأ على وللحصا : الًأو. 

 ًلقا بتكلفة ركثأ جنتاا"  سیاسھ تتبنى ان على مةظلمنا دتساع یةرلبشا تلالحتیاجا لمسبقا طیطلتخا عملیھ ان : ثانیا ". 

 ًمیةولحكا مةظألنا فمختل مع للتعاما على درةلقا مةظلمنا يطیع لمسبقا طیطلتخا : ثالثا. 

 یةرلبشا واردلما فمختل نبی طبرالتوا للتكاما سیاسة ذتخاا تعني مةظلمنا في یةرلبشا واردلما طیطلتخا عملیھ ان : بعاًرا. 

 ًلمستقبلیةا یةرلبشا ھاططخ مسری راً مباش تماماًاھ يطتع أن علیھا میحت ھذا نفإ ذال رة،متغی بیئة ظل في لتعم تماظلمنا إن:  خامسا 

 .راتلمتغیا فقاًو
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 یة: رلبشا واردلما طیطتخ أھداف

 : في ھدافألا ھذه دیدتح نیمكو

 النتاجیةوا لفعالیةا نم دیزلما : مةظلمنا أھدف. 

 ملھ ددةلمتعا تالحتیاجاا عشباوإ للعما نع ضارلا : رادألفا أھدف. 

 : یلي فیما لعملیةا ھذه أھداف رحص نیمكو

 .بلمناسا تقولوا بلمناسا نلمكاوا بلمناسا ددبالع یةدارإلا داتلقیاوا رادالفا نم تالحتیاجاا جمع (1

 .(لقأ بتكلفة ركبا نتاجیةا) فھاأھدا تحقیق في دارةإلا دةمساع (2

 .اقتھاط على ةظلمحافا یضاًا نماوإ ، یةرلبشا تالحتیاجاا رفیوت طفق یعني ال یةرلبشا واردلما طیطتخ ان (3

 .تمادلخا ءنھاا أو تمادلخا أو بیدرلتا أو فیوظلتا لمجا في واءس یةرلبشا واردلما نیةزامی دادعإ (4

 .یةرلبشا واردلما إدارة تیجیةراستا نبیو مةظللمن تیجیةراالستا ططلخا نبی للتكاما تحقیق (0

 .بیدرلتوا نلتعییوا رالختیاوا باطالستقا لألعما دلجیا دادإلعا (0

 تیجي: راالستا طیطلتخوا یةرلبشا واردلما طیطتخ

 تیجيراالستا طیطلتخا وممفھ : 

 .ھدافألا ھذه تحقیق وبسلوا دىلما دةلبعیا فھاوأھدا سالتھار دیدبتح تماظلمنا اھبمقتضا ومتق لتيا لعملیةا ھو

 یةرلبشا واردلما دور میةأھ نع ساساًا ناتج طبرالتا ھذا وان ،یةرلبشا واردلما طیطتخ نبیو مةظللمن تیجيراالستا طیطلتخا نبی طبرات كناھ 

 .نلعاملیوا نفیوظلما تغباور وأھداف مةظلمنا أھداف تحقیق في

 تیجيراالستا طیطلتخا لحرام

 

 یة: رلبشا واردلما طیطتخ في رةثؤلما لموالعا

 النتاجيا ارھعمو عملیاتھا لمجاو ةلمنشأا بیعةط. 

 وقلسا في لمنافسةا حالةو مةظللمن لتنافسيا زكرلما. 

 مةدلمستخا جیاولولتكنا وىمست. 

 مةظللمن لماليا فقولما. 

 فيرالجغا قعولما. 

 میةولحكا مةظألنوا تیعارلتشا. 

 لعمالةا وقس. 

 رالخا ضلبعوا مةظلمنا لخدا نم علیھ وللحصا نیمك بعضھا تبیاناو تماومعل لتحلیو سةودرا جمع ینبغي لموالعا ھذه سةدرا وءض علىو

 .جھآرخا نم
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 یلي ما خلیةدالا تلبیاناوا تماولمعلا ولتتنا:  

 .(دةلمسانا رىالخا تاطلنشاا ـ لیولتما ـ یقولتسا ـ جالنتاا)

 یلي:  ما لفتشم جیةرلخاا ظروفلا نع تماولمعلا ماا 

 (.مةظلمنا تعملیا لمجا في دةلسائا جیاولولتكنا تیاومست ـ للعما وقس ظروف ـ نلمنافسیا عضاأو ـ لعامةا یةدالقتصاا عضاوالا)

 یة: رلبشا تالحتیاجاا دیدتح طواتخ

 ويسن سساا على كلذ میت ان نیمكو ةطللخ ددةلمحا راتللفت (یةدلنقا لقیمةا أو بالكمیة) قعولمتا طلنشاا محج ریدتق : الًأو. 

 ًحالیاً دةلسائا رلمعاییا فقو (یةدلنقا لقیمةا او بالكمیة) قعھومت لعم تساعا لىا قعولمتا طلنشاا ملحج لسابقةا راتیدلتقا لیوتح : ثانیا. 

 ًوادثلحوا تالصاباا ، للعما دوران ، بلغیاا نتیجة تبالساعا لضائعا تقولا رتأثی بحسا : ثالثا. 

 جالحتیا فقاًو لعمالةا نم وبلطلما ددلعا یعوزت مث (میاوی لعم تساعا سبع مثال) بةولطلما لعمالةا نم دادعا لىا تلساعاا لیوتح : بعاًرا 

 .مةظلمنا

 یة: رلبشا تالحتیاجاا ریدتق بسالیأ

 : بلطلا لتحلی: الًأو

 نم وبلطلما للعما كلذكو ،مةظلمنا لك في للعما میحتاجھ نیذلا رادفا ددع للمستقبا في یةرلبشا واردلما على قعولمتا بلطلا لتحلی لنا ضحوی

 .رادفأ ءالھؤ

 (: یةریدتق ) كمیة رلغیا بالسالیاـ 1

 :للعما زكرام سساا على ریدلتقا یقھطر 

 .لسلسلةا رمتاج، ماعطلم،ا دقلفناا ، رانیطلا تكارش لمث لمتخصصةا تسساؤلموا تكارلشا ضبع ریدلتقا نم وعلنا ھذا بیتناس

 :نفیرلمشا ریدتق یقةطر 

 .للمستقبا في یةرلبشا تالحتیاجاا ریدتق في مةدلمستخا طرقلا دمقا نم یقةطرلا ھذه رتعتب

 : أطلخوا بةرلتجا یقةطر 

 .أطلخوا بةرلتجا دةقاع لىا داً ستناا نماوإ علمي سساا دونبو معینة ظروف في یقةطرلا ھذه دمتستخ

 : لفيد یقةطر 

 رأيلا میةأھ على لفيد دأمب ومیقو دة٬كؤلما رغیو دةلمعقا ظروفلا في للمستقبا في یةرلبشا تالحتیاجاا ریدتق في لفيد وبسلا دمیستخ

 .جیاًرخاو خلیاًدا مةظلمنا على كلذ رتأثی دىمو للمستقبا في دثیح ان نیمك ما ریدتق ولح نلمتخصصیا أو راءلخبا نم عةولمجم لجماعيا
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 لكمیة: ا بالسالیا -2

 :هالتجاا لتحلی یقةطر 

 .( ؟ للمستقبا في بحجمھ ؤلتنبا رادی ذيلا رلعنصوا تقولا قائمة نبی عالقة كناھ )ھل ؤاللسا الجابة علىا للتحلیا ھذا نم دفلھا

 :تالدلمعا لتحلی یقھطر 

 یةرلبشا وىلقا نم لكمیةا تالحتیاجاوا مثالً رمتغیو لعام نبی وللتحا دلمع دامستخا سساا على یةرلبشا وىلقا تباحتیاجا تتنبأ یقةطرلا ھذه

 .للمستقبا في

 :طتبارالا لمعام لتحلی یقةطر 

 وأي یةرلبشا وىلقا رمتغی ماھ نیرمتغی نبی حصائیاًا طبرلا على یقةطرلا ھذه فقو للمستقبا في یةرلبشا تالحتیاجاا ریدتق وبسلا ومیق

 .رخأ رمتغی

 : رضلعا لتحلی: ثانیا

 مةظلمنا لخدا نم رضلعا. 

 مةظلمنا رجخا نم قعولمتا رضلعا. 

  : راتلمھاا زونمخ یقھطر (1

 تكارلشا في یقةطرلا ھذه دمتستخو وظفم لك نع تفصیلیھ تماومعل ويتح مةظلمنا في نلحالییا نفیوظلما ءبأسما قائمھ نم ونیتك

 .ملحجا رةلصغیا تسساؤلموا

  : لالحالا طئراخ (2

 .مةظلمنا في لمھمةا فائوظلا ضلبع ملقائا ضعولا نیططللمخ ضحوت بیانیة شكاالًا لتمث

 :   آللیةا تماولمعلا ظمن یقةطر (3

 دامستخا لیسھو للعما في لمتاحةا یةرلبشا واردلما نم خليدالا رضلعا لتحلی في وبالسلا ھذا دامستخا لىا رةلكبیا تكارلشا ضبع تلجأ

 .لعملیةا ھذه آلليا بلحاسا

 :   بلطلوا رضلعا نبی فیقولتا: ثالثاً

 ملیت جیاًرخاو خلیاًدا تالحتیاجاا ھذه نم قعولمتا رضلعوا ل،لمستقبا في یةرلبشا تالحتیاجاا على قعولمتا بلطلا بنواج لتحلی دبع كلذ ونیكو

 .لفعا لبشك فیقولتا

 

 

So0onA 
 

 



 So0onA                                                                                                                                                                  دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل   

[12] 
 

 [ 6إدارة املوارد البشرية ]

 (تلمقابالوا راتالختباوا رالختیاوا باطالستقا)الخامس  للفصا

 ب: اطالستقا

 :ھو باطالستقا إن

 كلذ دبع ممنھ لألفضا رختیاا مث لمختلفةا طرقبال مبھذجو مستمالتھوا لللعم نلصالحیا رادألفا نع ثلبحا. 

 يھ ورما ٠ دیدتح نم دالب باطالستقا بعملیة ومنق لكي: 

 .قعھاومو یفةوظلا مسمي (1

 .لیاتھاؤومسو یفةوظلا تجباوا (2

 .یفةوظلا لىوسیت نم في بةولطلما دراتلقوا ، راتلخبا ، تالؤھلما  یفةوظلا لشغ روطش (3

 ب: اطالستقا میةأھ

 :ب(سباأ ٠منھا ) ركذنو باطالستقا میةأھ نتبی لتيا بالسباا ددتتعو

 .مةظلمنا مماأ لمتاحةا للعما درمصاو واببا جمیع یفتح ذيلا للعما ھو دلجیا باطالستقا (1

 رختیاا نمكأ كلماو ءات،لكفاا رختیاا في سعةوا راتلخیاا تصبحأ كلما لللعم نمیدلمتقا دةقاع في ثلبحا بسالیأ ددتتع كلما (2

 .عاًونو كماً لللعم نمیدلمتقا نبی نم لألفضوا ألكفأا

 ءلبناو لللعم ملھ بلمناسا نلمكاا بأنھا لللعم نلمحتملیا نشحیرلما ليإ سالتھار لصیوت مةظلمنا یعطتست ب،اطالستقا لخال نم (3

 .  یفیةوظلا محیاتھ ریطوتو

 رزف نم یستتبعھا بما لعملیةا ھذه أن كلذ ، لمنتجةوا لفعالةا للعما وةق ءبنا في لىوألا طوةلخا ھو باطالستقا عملیة حنجا أن (4

 .لفعالةا ءاتلكفاا على وللحصا لىا لنھایةا في ودتق لفعليا رالختیاا عملیة كلذكو رب،ألقوا لألفضا درلمصاا

 ت،لجامعاوا ھدلمعاا ، لشخصيا لالتصاا ، نإلعالا) ءاتلكفاا نع ثلبحا عملیة في لفضأ لسائولا أي باطالستقا عملیة لنا ددتح (0

 ،ىطسو یةإدار ، مھنیة ، فنیة ، كتابیة: مثال) لمعینةا ءاتلكفاا نع ثلبحا في دمتستخ ان بیج لسائولا وھذه ،(لشخصیةا بلمكاتا

 (.علیا فیعةور

 ب: اطالستقا دعواق

 :باطالستقا سیاسة یةزكرم أوال:

 :ورمأ دةع تحقیق على مةظلمنا دتساع لسیاسةا ھذه لمث أن

 .لیھاا لحاجةا دعن لممكنةا عةربالس جاعھارستوا ،ظممنو زيكرم لبشك تماولمعلوا تلبیاناا ظحف (1

 ، فائوظلا فصیوت على تیالدتع)رألما ھذا لمث عيدتست لتيا ظروفلا دتستج مادعن یلھادتع أو ارھیطوتو تماولمعلا جعةرام (2

 (.رالختیاا بسالیأ أو ، تالحتیاجاا ریدتق أو ، یمیةظلتنا للھیاكا

 لالتصاا أو العالنیةا تلمساحاا ثحی نم واءس یةدالقتصاا لمنفعةا یحقق ذيلا لبالشك سالیبھوأ باطالستقا تیجیةراستا دحیوت (3

 .لمتخصصةا فیوظلتا ببمكات
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 :لمختلفةا نبھواج في للعما وقس عضاأو سةدرا: ثانیاً

 .دةلسائا یةدالقتصاا ظروفلاــ                      .شحھا أو بةولطلما راتلخبوا راتلمھاا رفوت دىمــ 

 .ونلمنافسا مھادیق لتيا راءاتالغا.                            ــ ليدو أو/ قلیميإ/ محلي/للعما وقس و دودحــ 

 :باطالستقا درلمصا ظملمنتا للتحلیا: ثالثاً

 .مةظلمنا تحتیاجاا تلبیة في نجاحاً ركثأ درلمصاا ھذه نم أي فةرمع لخال نم كلوذ

 ب: اطالستقا طرق

 جيرلخاا باطالستقاــ                    خليدالا باطالستقاــ            :ماوھ ءاتلكفاا نع ثللبح نساسیتاأ نیقتیطر كناھ

 خلي: دالا باطالستقا: الأو

 :لكتابیةا فائوظلل خليدالا باطالستقا طواتخ

                        خلیةدالا للتنقا كةرح صفحــ                           لمتاحةا یفیةوظلا رصلفا دیدتحــ 

                    فائوظلا نع خليدالا نالعالاــ                                   راتلمھاا زونمخ صفحــ 

 رةلمختاا باطالستقا تعملیا ذتنفیــ                       جیةرلخاا باطالستقا لسائو دیدتحــ 

 :فیعةرلا یةدلقیاا فائوظلل خليدالا باطالستقا طواتخ

o رة            لشاغا فائوظلا دیدتح 

o نیریدلما نم علیا لجنة لخال نم لخدالا نم نمیدلمتقا تلباط جعةرام 

o لالحالا مئواقو راتلمھاا زونمخ صفح 

o جیةرلخاا باطالستقا لسائو دیدتح 

o ذلتنفیا 

 : خليدالا باطالستقا یازام

 .مةظبالمن مثقتھو مخالصھا دیزی مما وھو رجلخاا نم سلیو للعما دركا لخدا نم قیةرلتا متت حینما نفیوظلما دىل یةولمعنا روحلا عتفاار .1

 .رجلخاا نم نبالمعینی قیاساً لخدالا فيوظلم بیدرلتوا ئیةدلمبا لتھیئةوا باطالستقا تكلفة ضنخفاا .2

 .منھا روجللخ میالً لقوا مستقبلھاو قعھاوال وراً تصو فةرمع ركثوا مةظلمنا وأھداف بفلسفة فةرمع ركثا وننویك ما غالباً لخدالا وفوظم .3

 .علىا بمناص في مضعھوو قیةرللت تقولا نیحی مادعن بھا نلعاملیا رةمھاو ءةكفا میوتقو ریدتق على درةق ركثا مةظلمنا تصبح .4

 خلي: دالا باطالستقا وبعی

 .مةظبالمن رالما ھذا ررتك اذا ركثأ ءیسيو طباإلحبا رجلخاا نم فائوظلل نمیدلمتقا بیصی دق خلیةدالا تلتعییناا على بلباا لقف أن .1

 رالبتكاوا ریطولتا رصف منھا تضیع مث نمو لألفضا نھاأ دةمعتق دحوا كفل في دورت یجعلھاو دةیدج ءماد نم مةظلمنا وبالسلا ھذا رمیح .2

 .لمحتملةا

 .لھاوح نلملتحقیا أو( دارةالا لجار) نم بأنھ مصوی دقو نلمعیا صلشخا هتجا ءمالزلا حساسیة خليدالا نلتعییا ریثی دق .3
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 جي: رلخاا باطالستقثانياً: ا

 :  جيرلخاا باطالستقا لسائو أھم

   فیوظلتا بمكاتـ                                                      تالعالنااـ 

           یةرالستشاا باطالستقا بمكاتـ                                           تلجامعاوا ھدلمعااـ 

         مةظبالمن نلحالییا نفیوظلماـ                                            لعمالیةا داتالتحااـ 

 نفسھا تماظبالمن فیوظلتا بمكاتـ                     تیةولعنكبا لشبكةا على مةظلمنا قعومـ 

 ت: العالناا ـ 1

 فائوظلا نع تالعالناا في عىرای أن بفیج كلذ معو لللعم نشحیرلما ذبلج جيرلخاا باطالستقا درمصا نم داً جی درمص تالعالناا لتمث

   :ماھ نجانبی

 .تصمیمھاو تالعالناا ءبناـ 2                                     .نإلعالا سیلةوـ 1

 ف: یوظلتا بمكات ـ2

 : بلمكاتا ھذه نم واعنأ ثالثة ورةلصا في رھظتو لللعم بةولطلما یةرلبشا ءاتلكفاا على ولللحص لسائوك لمتاحةا فیوظلتا بمكات وعتتن

 .لصناعیةوا یةرلتجاا رفلغا لمث بحیةرلا رغی تسساؤبالم للعما بمكات .1

 .رىألخا دولبال لمماثلةا بلمكاتا أو بالمملكة للعماوا للعما بمكاتو نیةدلما  مةدلخا وزارة لمث میةولحكا بلمكاتا .2

 .لخاصةا للعما بمكات .3

 یة: رالستشاا باطالستقا بمكات ـ3

o وىلمستا فیعةرلا یةرلبشا ءاتلكفاا نع تماظلمنا نع نیابة ثلبحا لىا دفتھو مةدلمتقا دوللا ضبع في بلمكاتا ھذه دجواتت. 

o تسساؤللم عمالھاأ نتائج كلذ دبع دمتق مث تلمقابالوا فیوظلتا تلباط لتحلیو باطالستقا تبعملیا تماظلمنا ھذه نع نیابة ومتقو 

 .نشحیرللم البةطلا

o نیذلتنفیا نیریدلما أو نلعاملیا نیریدلما لمث فیعةر یةدقیا زكرام لءبم لمتعلقةا تسساؤلمامع طلبات  بلمكاتا ھذه لتتعامو. 

 ت: لجامعاوا ھدلمعاا ـ 4

 تلجامعاا نم كلذكو  (فنیة أو مھنیة أو ، یةرتجا ، صناعیة) لمتخصصةا ھدلمعاا لخال نم باطالستقا بعملیة ملقیاا نیمك ثحی

 .یةرلبشا باحتیاجاتھا تماظلمنا دیزوت في لخصبةا درلمصاا نم دراً مص لتمث لتيا

 مة:ظبالمن نلعاملیا نفیوظلما ـ 0

o یةرلبشا تالحتیاجاا باطالستق ناجحةو شائعة سیلةو وھذه. 

o نمم ءبارألقا أو ءقادألصا نم ونفریع نمو مةظبالمن حالیاً نلعاملیا نفیوظلما نبی رلمباشا لالتصاا على یقةطرلا ھذه ومتقو 

 .لفنیةا أو لمھنیةا أو لكتابیةا فائوظلا خاصةو رةلشاغا فائوظلا روطشو تصفاوام معلیھ بقطتن
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 ت: ماظبالمن فیوظلتا بمكات  ـ 0

o لھا دتجو أن مكاتبھا في أو مةظلمنا لخدم على تالعالناا حةول في رةلشاغا فائوظلا نع نتعل مةظلمنا نفأ: وبألسلا ذالھ تبعاًو 

 .فعالً لعم نع ثیبح مبعضھ ونیك دق نیذلا نیرلعابا صلألشخا ظرللن ملفتة سیلةو وھذه روعف

o وىلمستا فیعةرلا فائوظلا نع نلإلعال دمتستخ الو ٬لمھنیةا أو لكتابیةا أو نیادلا یةدارإلا فائوظلل الا یصلح ال وبألسلا ھذا أن على. 

 ت(: نرالنت)ا تماولمعلا شبكة دامستخا ـ0

o ١٥ رنلقا نم دیدلجا دلعقا في مھاداستخا عشا لتيا باطالستقا طسائو نم ھو آلليا بلحاسا . 

o عالمیة أو قلیمیةا ونلتك دتمت لب محلیة طفق تلیس طسائولا وھذه فیوظلتا تلباط في نيروإللكتا دیرلبا دامستخا میت كلذك. 

 لعمالیة: ا داتالتحاا ـ 5

o نع ثلبحا في لیةوألا يطتع أن على لعماليا دالتحاا أو مةظلمنا لخدا لعمالیةا لنقابةا رتص دق رةلكبیا مألحجاا ذات تماظلمنا في 

 .نفسھا مةظلمنا لخدا نم لللعم نلیؤھلما رادألفا

o باطالستقا عملیة في مھاداستخا نم دتح تسلبیا أو تیجابیاا یقةطرلا ھذه على بتریت دقو. 

 ر: الختیاا

 .رةلشاغا یفةوظلا تجباووا لللعم نمیدلمتقا رادألفا تصفاوام نبی وافقوی أن خاللھا نم راءلخبا یعطیست لتيا لعملیةا ھو

 ر: الختیاا لحرام

 :لكتابیةا فائوظلل رالختیاا طواتخ

 تیة(.ذا رةسی أو تاباط)خ فیوظلتا تلباط لستقباا 

 لیة(.أو مقابلة أو ف )یوظلتا تلباطل لىوألا صلفحا 

 مةظلمنا لخدا شحرلما بھا لسیعم لتيا تلجھاا مع تلمقابالا. 

 لشخصیةوا جعیةرلما تكیازلتا نم دلتأكوا رادألفا راءخب مع تلمقابالا. 

 رالختیاا بحج أو رالختیاا رارق. 

 :لمھنیةا فائوظلا رختیاا طواتخ

 فیوظلتا تلباط لستقباا. 

 لشخصیةوا جعیةرلما تكیازلتا نم دلتأكوا رادألفا راءخب مع تلمقابالا. 

 مةظلمنا لخدا شحرلما بھا لسیعم لتيا تلجھاا مع تلمقابالا. 

 رالختیاا بحج أو رالختیاا رارق. 

 :یةدلقیاا فائوظلا رختیاا طواتخ

 نشحیرلما خلفیة ضحوت لتيا یةرالستشاوا لمتخصصةا بلمكاتا نم فیوظلتا تلباط لستقباا. 

 لعلیاا دارةالا بيدومن مع تمقابال. 

 رىألخا یازالموا رألجا ولح شحرلما مع وضیتفا لعلیاا دارةإلا نم دوبمن. 

 ملعاا ریدلما أو بنائ أو/  سئیرلا مع مقابلة. 

 رالختیاا بحج أو/  رالختیاا رارق. 
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 ف: یوظلتا بلط رةستماا

 نألماكا نع كلذكو دملمتقا نع تماومعل نم فیھ مما دللتأك لمقابلةا دعن لیھا جعریو یفةوظلا بلطل نمیدلمتقا ؤهیمل سمير لسج يھ 

 .  لللعم دملمتقا كىزت أن نیمك لتيا جعیةرلما تلجھاوا ل،للعم لسابقةا

 لیھاا دملمتقا فائوظلا عةولمجم فقاًوو رى،خأ لىا سسةؤم نم فیوظلتا بلط راتستماا لشك فیختلو. 

 ئیسیة: ر زاءجأ لىا یفةوظلا بلط راتستماا وذجنم متقسی نیمكو 

 لشخصیةا لعامةا تماولمعلا  

 یبيدرلتوا لتعلیميا وىلمستا نع تماومعل 

 لصحیةا لحالةا نع تماومعل 

 لسابقا یفيوظلا یخرلتاا 

 كیة     زلتوا رلالستفسا بھا لالتصاا نیمك لتيا تلجھاا أو رادألفا 

 تیة: ذالا رةلسیا

 فائوظلوا ، لسابقةا تھرخب ، لعلمیةا تھداشھاو ، لتعلیميا واهمست ، لشخصیةا تماولمعلا ضبع للعما بالط فیھ ضحوی سمير رغی لسج وھو 

 لشخصیةا تیاولھا كلذ بجان لىوا ، دملمتقا عنھ ثیبح ذيلا لبالعم لعالقةا ذات تماولمعلا ضبعو ، جباتھاووا لیتھاومسئو فیھا لنتقا لتيا

  .الجتماعیةا لحالةوا

 ريلمشتا عقناا في ركبأ كصترف تكان كلما لھ یجرولتوا رضلعا یقةطر تحسنا كلماو تمادخ بیع( رض)ع يھ تیةذالا رةلسیا إن: ركذت 

   .راءبالش

 ي: ھ شكالھاا ددتتع مھما تیةذالا رةلسیا بنواج رزبا إن 

 إلقامة(.ا نلمكاا ، لجنسیةا  ، الجتماعیةا لحالةا ، رلعما وانلعنا ، مالس)ا لللعم دمللمتق : لشخصیةا تلبیاناا 

 یبیة(.درلتا مجرالبا تعیاونو  ، تلجامعاوا ھدلمعاا تمسمیا  ، یخھاوارت ، لعلمیةا تجادرل)ا: یبیةدرلتوا لعلمیةا تلبیاناا 

 تھا(.دمو ، یاتھاومحتو ، ماكنھاأ ، لسابقةا فائوظل)ا :یفیةوظلوا لمھنیةا تلبیاناا 

 لخاصةا راتلمھاا  ، لصحيا ضعولا ، تیاوالھا لمث :رىخأ تبیانا. 

 رات:الختباا

 راتألختباا ماظن روطشو تساسیاأ   : 

 .فنیة أو ، مھنیة أو ، یةدقیا:  لھا دملمتقا فائوظلا تكان إذا حسبما لللعم نمیدلمتقا رختیاا لسائو نم سیلةوك راتالختباا بیعةط فتختل

  :منھا راتالختباا ھذه میظتنو دادعإ دعن رالعتباا في اذھخأ بیج ساسیةا دئمباو روطش كناھ

 شغلھا وبلطلما یفةوظلا أو للعما بیعةط على رالختباا وىمحت دیستن ان. 

 سنف على رارهتك مت ما اذا رالختباا نم علیھا للمتحصا لنتائجا في تلثباا جةدر تعني يوھ :قیةوثوبالم رالختباا یتمتع ان 

 .دحوالا صلشخا

 لللعم دملمتقا شحرلما نم فتھرمع في فعالً بغرن ما بتحقیق رالختباا فیتص ان وھو :قیةدالمصا. 

 تقنیاتھ أو للعما تلباطمت نم دیستج ما فقو یلھادتعو راتالختباا متابعة ببج. 
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 ف: یوظلتا لجأ نم رالختباا عملیة في مةدلمستخا راتالختباا أھم نم 

 : ءكاذلا  راتختباا (1

 راتلمھاوا ، لحسابیةا دراتلقا ، ملعاا ءكاذلا  ،مھاداستخوا وزمرلا مفھ لمجا في تھداداستعا و ردلفا دراتق راتالختباا ھذه ستقیو

 .یةرلفكوا یةدولیا

 :دادالستعا و دراتلقا راتختباا (2

 .  حبنجا لمتخصصةا تاطلنشاوا لألعماا نم عةومجم داءأل ردلفا دادستعوا درةق دىبم ؤلتنبا على دادالستعوا درةلقا راتباختبا دلیستو

 : لشخصیةا راتالختباا (3

 ،لنفسيا زانالتا ، طرةلسیا ، الجتماعيا فلتكیا ، سبالنف لثقةا لمث: ردلفا شخصیة دبعاا سقیا لىا لشخصیةا راتالختباا دفتھو

 .نیرألخا مع للتعاما على درةلقوا ، وجلنضا

 : لمھنیةا فةرلمعا أو زالنجاا راتختباا (4

 .للمستقبا في فاتھرتصو كھوسل ورتص في بھا لالدلالست لماضيا في تعلمھ ما بستیعاا على ردلفا درةق دىم راتالختباا ھذه ستقی

 : داءالا ذجنما رختباا (0

 رختباا ، لكاتبةا آللةا على باعةطلا راتختباا ، راتالختباا ھذه مثلةوأ ، لللعم ردلفا فةرمع دىم سقیا لىا دفتھ عملیة راتختباا يوھ

 .أللیةا مجةرلبا راتختباا  ، نللمحاسبی نیةزالمیا دادعإ

 : داريالا میولتقا زكرم (0

 للح میةوھ فقوام في مئھأدا سلقیا ثالثة أو نمیولی رتستم فائوظلل نمیدلمتقا مع مكثفة ءاتلقا دعق على زكرالما ھذه رةفك ومتق

 دىم میوبتق ونمویق نمتخصصی راءخب ودجوب میولتقا عملیة متتو ، للعما ءثناأ یفةوظلا دملمتقا جھوت ان نیمك لتيا یةدارإلا تمازالا

 .لھا وامدتق لتيا فائوظلل نمیدلمتقا صالحیة

 :يھ زكرالما ھذه لمث في مةدلمستخا یبیةدرلتا بألسالیا أھم نمـــ 

 .یةردلفا راتلمحاضا                   .لسلةا تیاومحت نیرتم

 .عیةوضولما راتالختباا              .رةلحا لجماعیةا تلمناقشاا

 .تلمقابالا                          .یةدارإلا دواتألا

 ت: لمقابالا

 :یلي ما تحقیق نیتضم ان نیمك رلالختیا سیلةوك تلمقابالا نم دفلھا أن

 ؟ فعالً یفةوظلا أداء: دملمتقا شحرلما یعطیست ھل (1

 ل؟یطو تقول للعما في رارلالستم فعیةدالا:  شحرلما دىل ھل (2

 ؟ مةظلمنا في رینصھ أن: وظفلما یعطیست ھل (3

 :آلتیةا بلألسبا كلذ جعری دقومستقبالً  نفیوظلما داءبأ ؤلتنبا في تلمقابالا صالحیة أو قیةدامص دمع بسباأ

 .رالخا طرفلا مع لمقابلةا ريیج ذيلا رلخبیا زتحی على بلتغلا مكانیةأ دمع (1

 .لمقابلةا في رةلمثاا تعاوضولما فختالا كلذكو ،لمقابلةا أطراف فختالا مع لمقابلةا طنم فختالا (2

 .(شحرلما) لقابلمُا طرفلا دادستعا دىم على لمقابلةا تقو رثؤی دق (3
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 لة: لفعاا تلمقابالا

 ي(:ھ بنواج ٧لفعالة )ا تبالمقابال متماھالا بنواج نم

 لھا صلمخصا تقولوا لمقابلةا نمكا.             

 للمقابلة مةزلالا ثائقولا زتجھی.             

 ألسئلةا جیھوت في یةطلنموا للتسلسا. 

 تجادرلا یعوزتو لمقابلةا میوتق. 

 یفةوظلا بلط رةستماا جعةرام. 

 لمقابلةا نم وىلقصا دةالستفاا كیفیة على للمقابا بیدرت. 

 وعضوبالم لعالقةا ذات ألسئلةا على زكیرلتا. 

 لمقابلة: ا بنواج

 .فةرلمعا بجانـ 2                                  .بیعيطلا ويلحیا بلجانا ـ 1

 .لخاصةا دراتلقا ـ4                                                  .ملعاا ءكاذلا ـ3

 .     لشخصیةا تلسماا ـ6                                                     .تیاوالھا ـ5

 .دمللمتق تھازاممی و یفةوظلا وفظر مالئمة دىم ـ7

 ت: لمقابالا واعنأ

                         .لمقننةا تلمقابالاـ                     جھةولما رغی تلمقابالاـ 

                       .لجماعیةا تلمقابالاـ                         .لمتالحقةا تلمقابالاـ 

 .قفیةولما تلمقابالا ـ                         .دةلمجھا تلمقابالا ـ

 ت: لمقابالا في لشائعةا ءاطألخا

 :یلي فیما ءاطألخا ھذه أھم دیدتح نیمكو

 .دملمتقا على یعرلسا ملحكا (1

 .فلضعا طنقا نع ثلبحا (2

 .بالمقابلة نلقائمیا دىل یفةوظلا نع كافیة تماومعل ودجو دمع (3

 .رةلشاغا فائوظلا لءلم لعاجلةا لحاجةا (4

 .نلمقابلیا متقیی على یةظللفا رغی بنوالجا راتتأثی (0

 



 So0onA                                                                                                                                                                  دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل   

[19] 
 

 :إن وللقا نیمك سبق مماو

 یةرتجا رغی أو یةرتجا تماظلمنا و رادألفا كلذ في ويیستو ، لھ الًاھ ھم نم لىإ رألما لكوت أن بیج مھماً عمالً ذتنف أن أردت إذا كنأ. 

 أن دفالب للعما ذبتنفی فسیكل نم درةق نم رءلما دیتأك لكيو: 

 وبلطلما للعما بیعةط ددیح. 

 وبلطلما لجرلا تصفاوام. 

 بةولطلما للعما بیئة. 

 یةدما رغیو یةدما یازامو رجأ نم لللعم مةدلمقا زفوالحا. 

 للعما ذبتنفی ومسیق نم نع ثلبحا. 

 :باطالستقا وممفھ إن

 رختیاوا م،بھذجو مستمالتھوا للعما في رةلشاغا فائوظلا لءلم نلصالحیا رادألفا نع ثلبحا یعنيو) یةرلبشا واردلما إدارة تاطنشا دحأ ھو 

 (.لللعم كلذ دبع ممنھ لألفضا

 ددنح أن دالب لعملیةا ذهبھ ومنق لكيو: 

 قعھاومو یفةوظلا مسمى. 

 لیاتھاومسئ و یفةوظلا تجباوا. 

 یفةوظلا لىوسیت نم في بةولطلما دراتلقوا رات،لخبا ت،الؤھلما أي ،یفةوظلا لشاغ روطش. 

 ب: اطالستقا میةأھ

 رجلخاا في للعما وقس بھا زیتمی لتيا لحالةا نبیو باطالستقا عملیة نبی ضحةوا عالقة كناھ. 

 راءاتإلغا في بیةذجا و روطلشا في ءخارستا ركثأ باطالستقا عملیة تكان كلما شحیحاً للعما وقس نكا كلماو. 

 راءاتإلغا ضتخفی لىإ میالً و للعما روطش في دایدتش ناظالح كلما ل،لعما وقس في فائضاً كناھ نكا كلماو. 

 لتالیةا دئوالفا في باطالستقا عملیة میةأھ رزتبو: 

 مةظلمنا مماأ لمتاحةا للعما درمصاو واببأ جمیع یفتح ذيلا للعما ھو دلجیا باطالستقا. 

 بھا لللعم نلمحتملیا نشحیرلما لىا سالتھار لصیوت مةظلمنا یعطتست ب،اطالستقا لخال نم. 

 لمنتجةوا لفعالةا للعما وةق ءبنا في لىوألا طوةلخا ھو باطالستقا عملیة حنجا أن. 

 ءاتلكفاا نع ثلبحا عملیة في لفضأ لسائولا أي باطالستقا عملیة لنا ددتح. 

 ب: اطالستقا دعواق

 :لتالیةا دىءلمباوا دعوالقا تماظلمنا دتعتم أن دالب باطالستقا لعملیة ضحةوا تسیاسا ضعو لجأ نم

 باطالستقا سیاسة یةزكرم :الأو. 

 ًللعما وقس عضاأو سةدرا :ثانیا. 

 ًباطالستقا درلمصا ظملمنتا للتحلیا :ثالثا. 
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 ب: اطالستقا طرق

 : ماوھ ءاتلكفاا نع ثلبحأوا باطلالستق نساسیتاأ نیقتاطر كنالھ

 :خليدالا باطالستقا: الأو

 بةولطلما ءاتلكفاا نع لخدالا في ثلبحا لىا تماظلمنا نم ركثی تلجأ ثحی. 

 یازالما ضبع لھا یقةطرلا وھذه: 

 .رجلخاا نم سلیو للعما دركا لخدا نم قیةرلتا متت حینما نفیوظلما دىل یةولمعنا روحلا عتفاأر (1

 .رجلخاا نم نبالمعینی قیاساً لخدالا فيوظلم بیدرلتوا ئیةدلمبا لتھئیةوا باطإلستقا تكلفة ضنخفاا (2

 بعضھا ركذنو وبلعیا ضبع نم وتخل ال لخدالا نم باطإلستقا سیاسة نفأ رىخأ ناحیة نمو: 

 .رجلخاا نم فائوظلل نمیدلمتقا طباإلحبا بیصی دق خلیةدالا تلتعیناا على بلباا لقف أن .1

 .دةیدج ءماد نم مةظلمنا وبألسلا ھذا رمیح دق .2

 :  جيرلخاا باطالستقا: ثانیا

 :مایلي لسائولا ھذه أھم رأس على یأتيو ت،ماظلمنا نبی مھاداستخا حلمتاا جيرلخاا باطإلستقا لسائووتعدد 

 .  فیوظلتا بمكات ـ                                                .  تإلعالناا ـ

 .تلجامعاوا ھدلمعاا ـ                       .  یةرالستشاا باطالستقا بمكات ـ

 .  نفسھا تماظبالمن فیوظلتا بمكات ـ                          .  مةظبالمن نلحالییا نفیوظلما ـ

 .  لعمالیةا داتالتحاا ـ                . تیةولعنكبا لشبكةا على مةظلمنا قعوم ـ

 ر: الختیاا

 :رالختیاا فیرتعــ 

 مةزلالا راتالختباا راءجإ مث ،یفةوظلا روطشو تصفاوام معلیھ بقطتن نمم دللتأك نمیدلمتقا تلباط صفح اھبمقتضا میت لتيا لعملیةا ھو

 .رألما نھایة في متعیینھو ت،لمقابالوا

 

 :بأنھا رالختیاا عملیة رفنُع ان نیمك كلذكوــ 

 .یفةوظلا تجباووا لللعم نمیدلمتقا رادألفا تصفاوام نبی وافقوی ان خاللھا نم راءلخبا یعطیست لتيا لعملیةا

 

االستقطاب

االختيار

التعيين
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 :ماھ نجانبی نبی متتت نھرلمقاا ان وللقا نیمك لسابقةا تیفارلتعا لخال نمو

 ومتطلبات الوظيفة من حيث: مواصفات الفرد من حيث:

 لعلميا لیھلتاا 

 رهلخبا 

 لسابقا بیدرلتا 

 لشخصیةا راتلمھاا 

 لخاصةا دراتلقا 

 لشخصیةا تلسماا 

 یفةوظلا تجباوا 

 

 یفةوظلا تلیاومسئ 

 

 یفةوظلا تصالحیا 

 ر: الختیاا تابع

 ملعاا ریدلما أو سئیرلا مع مقابلھـ                          شحرلما بھا لسیعم لتيا تلجھاا مع تلمقابالاـ 

 لمتخصصةا بلمكاتا نم فیوظلتا تلباط لستقبااـ                                          لعلیاا دارهإلا بيدومن مع تمقابالـ 

 شحرلما مع وضیتفا لعلیاا دارةإلا نم  دوبمنـ                                                 رادالفا راءخب مع تلمقابالاـ 

 رادألفا راءخب مع تلمقابالاـ                                           رألختیاا بحج أو رالختیاا رارقـ 

 فیوظلتا تلباطل ليوألا صلفحاـ                                                                    راتألختبااـ 

 فیوظلتا تلباط لستقبااـ 

 تیة: ذالا ـرةلسیا

 ثحی نم للعما بالط نع متماھألا رتثی عةومتن تماومعل فیوظلتا بمكات أو للعما بألصحا دمتق ان نیمك لتيوا ردلفا ةحیا رمسا تعني 

 .للعما لمجا في لسابقةا تھزانجاوإ تھراخبو لعملیةوا لتعلیمیةا خلفیتھ

 يھ شكالھاأ ددتتع مھما تیةذالا رةلسیا بنواج رزبأ أن : 

 (.إلقامةا نمكاو ، لجنسیةا ، الجتماعیةا لحالةا ر،لعم،ا وانلعنا ، مالسا) لللعم دمللمتق :لشخصیةا تلبیاناا 

 (.یبیةدرلتا مجرالبا تعیاونو ، تلجامعاوا ھدلمعاا تمسمیا  ، یخھاوارت ، لعلمیةا تجادرلا) :یبیةدرلتوا لعلمیةا تلبیاناا 

 (.تھادمو ، یاتھاومحتو ، ماكنھاأ ، لسابقھا فائوظلا) :یفیةوظلوا لمھنیةا تلبیاناا   

 لخاصةا راتلمھاا ، لصحيا ضعولا ، تیاوالھا لمث :رىخأ تبیانا. 

 : راتالختباا ماظن روطشو تساسیاأ

 فنیة أو مھنیة أو یةدقیا لھا دملمتقا فائوظلا تكان أذا حسبما لللعم نمیدلمتقا رختیاا لسائو نم سیلةوك راتالختباا بیعةط فتختل. 

 راتالختباا ھذه میظتنو دادعأ دعن رالعتباا في اذھخأ بیج ساسیةأ دئمباو اًروطش كناھ نفأ فائوظلا تتصنیفا فختالا نع ظرلنا ضبغو 

 :منھا

 .شغلھا وبلطلما یفةوظلا أو للعما بیعةط نع رالختباا وىمحت دیستن أن .1

 .تقنیاتھ أو للعما تلباطمت نم دیستج ما فقو یلھادتعو راتالختباا متابعة بیج .2
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 یلي ما فیوظلتا لجأ نم رالختیاا عملیة في مةدلمستخا راتالختباا أھم نمو: 

 داد.الستعوا دراتلقا راتختبااـ                                 ء.كاذلا راتختبااـ 

 .فةرلمعا أو زإلنجاا راتختبااـ                              .شخصیھ راتختبااـ 

 .داريإلا میولتقا زكرامـ                         .داءألا ذجنما راتختبااـ 

 ت: الـــابــلمقا

 نفیوظلما رختیاا عملیة تسبق لتيا لسائولا نم سیلةوك تلمقابالا میةأھ لىإ وثلبحوا تسادرالا رتشی. 

 یلي ما تحقیق نیتضم أن نیمك رلألختیا سیلةوك تلمقابالا نم دفلھا أن: 

 .فعالً یفةوظلا أداء دملمتقا شحرلما یعطیست ھل (1

 .لیطو تقول للعما في رارلألستم فعیةدالا شحرلما دىل ھل (2

 . .مةظلمنا في رینصھ أن وظفلما یعطیست ھل (3

 ت: لمقابالا واعنأ

 .لمتالحقةا تلمقابالاـ                 .لمقننةا تلمقابالاـ                 .جھةولما رغی تلمقابالاـ 

 .قفیةولما تلمقابالاـ               .دةلمجھا تلمقابالاـ                      .لجماعیةا تلمقابالاـ 

 : تلمقابالا في شائعة ءاطخأ 

 .دملمتقا على یعرلسا ملحكا (1

 .فلضعا طنقا نع ثلبحا (2

 .بالمقابلة نلقائمیا دىل یفةوظلا نع كافیة تماومعل ودجو دمع (3

 .رةلشاغا فائوظلا لءلم لعاجلةا لحاجةا (4

 .نلمقابلیا متقیی على یةظللفا رغی بنوالجا رتأثی (0

 :لشخصیةا تصیاولتوا تجعیارلما

 .               فیوظلتا تلباطل لىوألا صلفحا (1

                  .راتالختیاا (2

 .تلمقابالا (3

 :رالختیاا عملیة في وةلمساوا لةدالعا

 رالختیاا راءاتجإ في عیةوضولما دعتماا :الأو. 

 وازنلتوا تلثباا :ثانیا  . 

 تلمقابالوا راتلالختبا راءجا دادعإ :ثالثا. 

 رالختیاا راءجأ في رعلتسا دعو یةرلا :بعارا  . 

 لشخصیةا ءاتإلیحاا بتجن :خامسا. 

oOonAS 
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 [ 7إدارة املوارد البشرية ]

 (ئیةدلمبا التهيئةو  نلتعییا)السادس  للفصا

 ن:لتعییا

 :بأنھ نلتعییا رفیُعو

 نلتعییا را  خیوأ ءالنتقاا عملیة مثب اطالستقا نم دأتب لحرالما ددةمتع عملیة دبع رةألخیا طوةلخا.   

  نلتعییا رارق ذتخاا حلةرلم ولصولا لقب لحرالما نحلة مرم أي في ضفربال تنتھي دق رالختیاا طواتخ نبأ علما. 

 :لتالیةا رالختیاا عملیة سلسلة لحرامد حأ في دملمتقا ضفر میت دق نھأ لىا رنشی أن ودن یةداب

 .تلباطلل ليوألا صلفحاـ                                                .للعما البيوط تلباط لستقبااـ 

 .  تصیاولتوا تكیازلتا جعةرامو فیوظلتا راءخب مع تلمقابالاـ                                                                     .  راتالختبااـ 

 .  رارلقا ذتخااـ          .مةظلمنا لخدا دملمتقا بھا لسیعم لتيا تلجھاا مع تلمقابالاـ 

 .  نلتعییوا وللقباـ                                                               .  بيطلا صلفحاـ 

 .بيطلا صلفحا كلذك،و تھازاممی، قعھاوم، ارھجأ ثحی نم یفةوظلا رضلع دملمتقا فقةوام دىم على فقوتت رارلقا ذباتخا تنتھي لتيا حلةرلما إذاـ 

 یفة: وظلل دملمتقا ضفر بسباأ نم

 .ضیةرم رغی راتتباخا نتائجـ                           .ضیةرم رغی شخصیة تبیاناـ 

 .ضيرم رغی لمھنيا رضلعاـ                          .ضيرم رغی لشخصيا رلتأثیاـ 

 .ضفربال رارق: يھ لنتیجةواـ                                           .بیا ط صالح رغیـ 

 ت:ألساسیاوا/  للعما رضع تضاومفا

 یفةوظلا زاتممیرض ع میت ،لمتخصصةوا لعامةا تلمقابالوا راتالختیاا تھ فيدارج دملمتقا تیثبو لنھایةا نم رالختیاا طواتخ ربتقت حینما 

 .  نلتعییرار اق ذتخاا لقب دملمتقا على للعما وظروف

 صالح في ورألمھذه ا ونتك دقو ر،الختیاا عملیة نم لسابقةا طواتلخا في ساسا ر أھظت مل ورمأ نع نفیطرلا نبی وضلتفاا عملیة فتكش دقو 

  .  مةظلمنا أو دملمتقا

 ل: لمجاا ھذا في یةدشارإلا دعوالقا ضبع یلي فیماو 

 :یلي ما كلذ علي ألمثلةا نمو مةظلمنا مھادتق أن نیمك لتيا زاتللممی ألقصىا دلحا ما دمق ددیح أن

 .نھایتھو رألجا أو :بترالا یةداب (1

 .لخا... رىخأ تالدب وأي ، معیشة ءغال دلب ، نسك دلب ، صحي جعال :عھاونو زاتإلجاا دةم (2

 .علىأ زكرام لىإ یفيوظلا دملتقا طواتخت حتماالوا ردلفا لیھاإ دملمتقا یفةوظلل :یفيوظلا رلمساا (3

 .باطالستقا تعملیا لمتخصصة فيا بلمكاتا یقطر نع كلوذ :وضلتفاا عملیة الةإط (4

 .لسابقةا یفتھوظ نم لقأ نھأ أویفة وظلل دملمتقا قعھویت مما لقأ مةظلمنا مھدتق ذيلا :رألجا (5
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 بترالا أو رألجا علي راضالعتا: 

 .یفةوظلل دملمتقا قعھویت مما لقأ مةظلمنا مھدتق ذيلا رألجا نكا إذا  ـ

 .لسابقةا یفتھوظ نم لفضأ رضع في لیأم یفةوظلل دملمتقا ونیك مادعن أو  ـ

 .یفةوظلل دملمتقا تقعاوت تمقتضیا مع بتتناس ال ما وعم مةظلمنا مكانیةإ ونتك دق  أو  ـ

 ؟ لحالةا ھذه في مةظلمنا رفتتص فكی,, 

 :یلي ما مةظلمنا رضتع ان لحالةا ھذه في نلممكا نمو

 .صةرف ربقأ في رألجا في ظرلنا دةبإعا دعو أو زةالجاا دةم في دةیاز (1

 دعن دةحوا رةم فعدت وةعال لشك في نلممكا رألجوا وبلطلما ريلشھا رألجا نبی رقلفا مةظلمنا فعدت ان مكانیةإ قي ظرلنا (2

 .للعما دعق قیعوت

 ،فالا ٩ الإ فعدت ان یعطتست ال مةظلمنوا ريشھ بترالایر  فالا ٠١علي ریص  یفةوظلل دملمتقا نكا إذا :كلذ علي لكمثاو

 كلذ دبع بترالا ریستم ان علي ،ولألا رلشھا بترا مع فعدت نتعیی وةعاللایر  فلا ٠١ دمللمتق فعدت ان مةظللمن نیمك فھنا

 .صلشخا أداء بحس دةیازلل قابلة  فآلا ٩ دلبمع

 .رارلقا ذالتخا ددةمح رةفت دبع مةظلمنا جعةرام مث ،رللتفكی دمللمتق صةرف ءاطعأ (3

 :مةظلمنا نم رضلعا میدتق باطخ

 نفیطرلا نم دثیح دق سلتباا يأل منعا  كتابیا  لتسج وأن جھول جھا و فقةوالما ھذه متت أن بیج رضلعا على دملمتقا فقةوابم تضاولمفاا ءنتھاا دبع

 :یلي ما رضلعا میدتق باطخ نیتضم أن بیجو

 روعلفا دحأ أو ئیسيرلا زكرلما في قعھاومو یفةوظلا مسا. 

 للعما مستالا یخرتاو ،ألساسيا بترالا. 

 جلعالوا ، زاتالجاوا ، تالدلبوا ، رىألخا یةدلماا زاتلممیا. 

 لسابقةا ودللبن فقا و غاتھراف تمأل مئدا وذجنم ونیك أن أو لشك أي على باطلخا غیصا أن نیمك. 

 :دملمتقا لقب نم یفيوظلا رضلعا ضفر

 .ضةرولمعا یفةوظلل دملمتقا ضفر لىا رىألخا یفیةوظلا زاتلممیوا رألجا ولح تضاولمفاا  تنتھي  دق

 :لتالیةا بألسباا نم يأل ضفرلا ھذا ونیك دقو

 یفةوظلل دملمتقا قعھویت مما لقأ رضلعا. 

 رضلعا ولقب دون ولتح عائلیة بسباأ. 

 ا حالی بھ لیعم ذىلا نلمكاا في أو رخآ نمكا في لفضأ ضا رع دملمتقا تلقى. 

 :تالحتماالا ھذه لمث جھةوام نیمك فكی, ,

 مةظلمنا دتعتقا إذا خاصةو رتثا ان نیمك ذالماو لھ دثح ذىلا ما ،ضفرلا لیةومسئ دملمتقا لتحمی ھو مةظلمنا لقب نم لفع رد أول إن 

 .بإیجابیة ظرتن وان دوءبھ ورألما ھذه لمث لتتقب ان مةظلمنا على نفإ  دجی ضھارع ان
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 یلى بما لحالةا ھذه في ینصحو: 

 یفةوظلل دملمتقا نم بمتاع دورص مثال  نلتعییا على بتریت إذ  مةظللمن را  خی كلذ في ونیك دفق رضلعا نع ظرلنا ضغ. 

 فالھاط أو جتھزوك وظفلما عائلة صتخ  بسباأ كناھ مثال  ونتك دفق  ضفرلا وراء لخفیةا بألسباا نع ثلبحا. 

 إذا خاصةو ،رضلعا في ظرلنا دةعاإ لألفضا نم ونیك دفق بھذاجتا على مةظلمنا رصتح ذىلا وعلنا نم دملمتقا نكا اذا 

 .یلھدتع دبع رضلعا تكلفة نم ركثأ یةولمعنوا لمالیةا دملمتقا نم لةولمأما دئوالفا  تكان

 نھائیة ورةبص دلعقا قیعوت لقب غالبا ورشھ ٦ أو ٣ يوھ دمللمتق رختباا رةفت دیدبتح تماظلمنا نم ركثی تلجأو.  

 :ئیةدلمبا لتھیئةا

 :  ئیةدلمبا لتھیئةا فیرتع نیمك

 " لىوألا حلةرلما في مالنسجاوا ملفھا تحقیق دفبھ كلوذ دیدلجا وظفبالم مةظلمنا فیرتعو مةظبالمن دیدلجا وظفلما فیرتع عملیة بأنھا 

 ." للعما متسل نم

 تھاطنشوا عملیاتھا ،فلسفتھاو فھاأھدا: متھظبمن دیدلجا وظفلما فیربتع لخاصةا لعملیةا بأنھا": لتھیئةا رفتُع كما".    

 ؟ ئیةدلمبا لتھیئةا میةأھ يھ ما

 فیھا للعما بیئةو مةظلمنا ھذه نع دیدلجا وظفلما ذھن في دورت لتيا ألسئلةا جمیع على بتجی ألنھا وظفم يأل دا  ج مھمة ئیةدلمبا لتھیئةا. 

 مةظلمنا أھداف تتحقق لكي یبةط یةدالبا ونتك أن بیج كلذل ،بیط رهخآ نكا بیط لھأو نكا ما أن شائع ولق كناوھ. 

 السئلةوا رلتفكیا نم سلسلة في دأیبو ،نإلنساا ةحیا في یا وھرج را  تغی ولألا وملیا لیمث: 

 ؟ دیدلجا عملھ ونسیك فكی ريت 

 ؟ ئیسھر ونسیك فكی ريت 

 ؟ دیدلجا قعوالا مع فلتكیا یعطسیست ھل ريت 

 ؟ ءمالزلا مع دةجی تعالقا ونیك ان یعطسیست ھل 

 ؟ با ذاج أم قا رھم للعما ونسیك ھل 

 ؟یفيوظلا مھدتق رصف ونستك فكی 

 ؟ ءمالزلوا ءسارؤلا نم نا وتعا دسیج ھل 

 ؟ ال أم رةسا للعما واءجأ  ھل 

 ؟ بھا لسیعم لتيا مةظلمنا مةظنأ في داتتعقی كناھ ھل 

 ؟ یفةوظلا ھذه نم قعاتھوتو حاتھومط ستحقق ھل 

 .یةرلبشا واردلما إدارة لیةومسئ ھو كش بال وھذا ,عملھ قعواب دیدلجا وظفلما فیربتع الإ ألسئلةا ھذه تنتھي الو

 دئواف  ٣ يھ لتھیئةا عملیة بنواج أھم نفإ سبق ما علي ءبناو : 

 .مستقبال  ھطنشاو ئھأدا علي كلذ سینعك وفسو ،ئما دا ردلفا معھ سیحملھ ليوألا یتھداب في للعما نع ءسي عباطنا أي إن (1

 .جباتھووا قھوحقو عملھ ونبمضم فةرمعو معل علي ونیك حینما عملھ في ناجحا  ونسیك دیدلجا وظفلما ان نم دلتأكا (2

 .للعما في فشلھ تحتماالا ولح دیدلجا وظفلما ديل لقلقوا طرابالضا رمشاع فتخفی (3
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 :ئیةدلمبا لتھیئةا دئواف

 :يھ دئواف 7 في جمالھاا نیمكو ئیةدلمبا لتھیئةا دئواف ددتتع

 .ددلجا نفیوظلما لقب نم متھاظنوأ مةظلمنا ونح الیجابيا ورلشعا نم وعن ریطوت (1

 .  لبالعم لتحاقھا نم ولألا وملیا في ورألما حقائق سیلم حینما دیدلجا وظفلما دىل لجامحةا تحاومطلوا تقعاولتا دةح نم فلتخفیا (2

 ركثی ونسیك متھظنوأ للعما وربأم ھللجاا وظفلما نأل ظرا  ن لبالعم ئیسھور دیدلجا وظفلما بجان نم تقولا نم وىلقصا دةالستفاا (3

 .جابةإ علي وللحصوا رلالستفسا ئیسھر على رددلتا

 .ددلجا نفیوظلما دىل لقلقا رمشاع نم فلتخفیا (4

 .لھوح نم ورلألم فتھرلمع ظرا  ن دیدلجا وظفلما فاعلیةو ءةكفا دیاازد (5

 .للعما یةداب تكلفة في ضنخفاا (6

 .بلغیاا رةكث أو للعما دوران نسبة علي الحقا  سینعك ذيلا رألما ،للعما في ردلفا ءةكفا عتفاار (7

 :ئیةدلمبا لتھیئةا أھداف

 :أھداف ٥ في ئیةدلمبا لتھیئةا أھداف أھم لجماا نیمكو

 .تقو رعبأس مةظبالمن رھمنصھاا عملیة لتسھیو ددلجا نفیوظبالم بحیرلتا (1

 .اطورھتو نشأتھا یخرتاو فلسفتھاو مةظلمنا ھدافبأ ددلجا نفیوظلما فیرتع (2

 .لمختلفةا راءاتإلجوا دعوالقوا مةظباألن فیرلتعا (3

 .للعما تلیاؤومسو تجباواب فیرلتعا (4

 .لخا...    ، راتلسیاا فقوام ، بیةطلا داتلعیاا ، یارلكافتیا ، سلفاكوا دیرلبا لمث:  تمادلخا نبأماك فیرلتعا (5

 :ئیةدلمبا لتھیئةا نامجرب فعالیة میوتق

 .مجرالبا ھذه أھداف تحقیق ديم: رخوآ تقو نبی ما ستقی ان مةظلمنا علي  بیج فیرلتعوا ئیةدلمبا لتھیئةا نامجرب فعالیة نضما لجأ نم

 :لتالیةا طرقلا دألح مةظلمنا تلجأ كلذ لجأ نمو

 .للعما نم وعسبأ دبع الستبانةا لسرت أن لیفضو ،ددلجا نفیوظللم ءالستقصاا تستباناا دامستخا (1

 .ددلجا نفیوظلما لقب نم را  ستفساا بنوالجا ركثأ على رفللتع كلوذ ،داراتإلا ريیدم ءستقصاا (2

 :دئواف دةع یحقق ذيلا رألما ، ددلجا نفیوظلما مع لتھیئةا مجراب في مىدالقا نفیوظلما ضبع راكشإ نیمك (3

 یعرلسا رالنصھاوا مالنسجاا عملیة لیسھ نلسابقیا ممالئھز مع ددلجا نفیوظلما طختالا. 

 مةظلمنا تسیاساو مةظألنا نع مىدالقا نفیوظلما تماومعل دیدتج. 

 لمنافسةوا رةلخبا على دیستن دا  جی را  یطوت لخدت أن شأنھا نم لتھیئةا مجراب لىإ مىداقلا نفیوظلما نم تصیاوتو تحارمقت ضافةإ . 
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 :رةلمحاضا صملخ

 لیھاإ دمتق لتيا رةلشاغا یفةوظلا في وظفلما ضعو لىإ رالختیاوا باطالستقا عملیة تنتھي جبھاوبم لتيا طوةلخا ھو : نلتعییا إن. 

 رألجا ولح (مةظلمنوا دیدلجا وظفلما) نفیطرلا نبی یارؤلا في وحضو كناھ ونیك وأن دفالب سلیمة طرقب طوةلخا ھذه متماإ لجأ نمو 

 . للعما روطشو

 یفةوظلل دملمتقا ضفر لىإ ؤديت دق أو ،قباالتفا تنتھي لتيا تضاولمفاا لخال نم دةعا كلذ میتو. 

 متھظنوأ للعما وبج ما دمق وظفلما فیرتع لخال نم متت وأن دالب للعما سةرمما دءبو نلتعییا عملیة أن على. 

 لعملیةا حیاتھ یةداب في بةربالغ دیدلجا وظفلما ریشع ال حتى ءمالزلوا ءسارؤبال كلذكو ،اطورھتو سیاساتھاو فھاوأھدا مةظلمنا بیعةوط. 

 مةظبالمن فیرلتعا أو ئیةدلمبا لتھیئةا نامجربب تسمى طوةلخا ھذه أن. 

 تحسینھا لجأ نم ، فعالیتھاو نجاحھا نم دلتأكا بسالیوأ ، قھاوطر ادھئوافو فھاوأھدا ،میتھاوأھ لتھیئةا عملیة فیرتع لناوتنا وننك ذابھو 

 .مستقبال  ارھیطوتو

 بھا نلعاملیوا مةظلمنا على یجابیاا اردودھم ونیك وففس فعالیةو ءةبكفا كلذ مت وإذا. 

 :رةلمحاضا تلحاطمص

 :Placement نلتعییا

o یفةوظلا ھذه مع التھؤھم بتتناس وظفبم رةشاغ یفةوظ لشغاإ وصبخص ذیتخ ذيلا رارلقا ھو. 

o للعما رةمباش یخرتاو یفةوظلل ئيدلمبا رألجوا ، وظفلما مسأ كلذكو ، لیھإ تنتمي ذيلا ملقسوا قمھاور یفةوظلا مسمى رارلقا ھذا نیتضمو. 

 :Jop Offerالعمل رض ع

o رضع میدبتق وضلتفاا حلةرم معھ دأتب یفةوظلا لءلم نمیدلمتقا نم ما صشخ رختیاا على فقةوابالم رألختیاا طواتخ لك تنتھي حینما 

 .وظفللم رىألخا وقلحقوا یةدلماا رغیو یةدلماا زاتألمتیاوا ، رألجا نیتضم ذيلا للعما

o فضھار أو یفةوظلل دملمتقا ولقب رضلعا ھذا على فقویتو. 

 :Orientation ئیةدلمبا لتھیئةا

o كلذكو ،ماتھادخ أو منتجاتھاو ،فلسفتھاو فھاوأھدا ،متھظبمن یفھرتع خاللھا نم میت ،لبالعم وظفلما قاللتحا ولألا وملیا في متت عملیة يوھ 

 .للعما في مالئھوز سائھرؤب وظفلما فیرتعو ،راءاتإلجوا دعوالقوا ،لمختلفةا تلسیاساوا مةظباألن

o دیدلجا عملھ طمحیو قعھواب وظفلما رنصھاا عملیة لتسھی ھو لعملیةا ذهلھ ألساسيا دفلھوا. 
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 [ 9إدارة املوارد البشرية ]

 (داءألا میوتق) السابع للفصا

 میتھ:وأھ داء،ألا میوتق فیرتع

 :داءألا میوتق رفیُع

 رلمعاییا ذهبھ زاماللتا نم تتحقق لتيا لنتائجوا ،منھ وبلطلما للعما تكیاوسلو ربمعایی وظفلما زاملتا دىم سقیا اھبمقتضا میت لتيا لعملیةا بأنھ "

 ".میولتقا ةرفت لخال تكیاولسلوا

 لمختلفة:ا ماتھاداستخوا داءألا میوتق عملیة أھداف

 ما منھاو ،دشارإلوا جیھولتا راضألغ ھو ما منھاو ،إداري ھو ما منھا أھداف، دةع دمتخ داءألا سقیا عملیة نم تتحقق لتيا تلبیاناوا لنتائجا إن

   :لتاليا ولنحا على كلذ لتفصی نیمكو ،لعمليا ثلبحا راضألغ ھو

 :  یةدارإلا ھدافألا 

 تبةرلما ضتخفیو للنقوا قیةرلتا راراتق. 

 نھائھاإ أو ودلعقا دیدتج راراتق. 

 لتشجیعیةا تلمكافآا رفص راراتق. 

 یةریطوتو یبیةدرت مجرابب نفیوظلما قلحاإ راراتق. 

 رالختیاوا باطالستقا راءاتجإ في ظرلنا دةعاإ. 

 :دشارإلوا جیھولتا أھداف 

 نفیوظلما أداء في وةلقوا فلضعا بنواج رازبإ. 

 لیھلتأا دةعاإ أو یبیةدرلتا مجرالبا لىإ نفیوظلما دشاإر. 

 ضارلا نتحسی بسالیوأ لقائمةا زفوالحا مجراب في ظرلنا دةبإعا مةظلمنا مقیا في داءألا نع لمتجمعةا تلبیاناا دامستخا 

 .لللعم فعیةدالوا

 :لعمليا ثلبحا أھدف 

 تلمجاالا في مةظلمنا في لعلمیةا وثلبحا راضغأ دمتخ أن نیمك داءألا میوتق عملیة نع رةفولمتا تلبیاناوا تماولمعلا نفإ رخآ بجان نمو

 :لتالیةا

 رالختیاوا باطالستقا تعملیا سالمة صحة نم لتحققا. 

 یبیةدرلتا مجرالبا میوتق. 

 یفيوظلا دملتقوا ت،مادلخوا ورألجوا بتروالا ل،مث یفيوظلا ضارلوا زفوالحا مةظنوأ راءاتجإ میوتق. 
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 ؟ نفیوظلما أداء میوتق في ونفرلمشوا ءسارؤلا رددیت ذالما  ؤال [:] س

 :إلجابةا

 .روريض رغی فیعةرلا نللمھ میولتقا نبأ دالعتقااـ                   .رةسا رغی ربأخبا نفیوظلما جھةوام نم لخشیةاـ 

 .ررمب لھا سلیو عیةوضوم رغی داءألا میوتق عملیةـ                  .نیركثی داً جھو قتاًو ممنھ ذتأخ میولتقا عملیة نألـ 

 ؟ داءألا میوتق میت أن بیج متى ر [:خآ ؤالس] 

 :آلتيا ةظمالح بیج نلكو یاًوسن داءألا میوتق ونیك أن لىإ تماظلمنا نم ركثی تلجأ :إلجابةا

 میوللتق ألساسيا دفلھا أن ونفوظلما دیعتق ال حتى میولتقا دبع رةمباش بتروالوا ورألجا قائمة في تیالدتع یةأ دثتح ال أن 

 .لتشجیعیةا تلمكافآوا واتلعالا یستحق نم ریدتق ھو

 داءلأل ويلسنا میولتقا دعوم نع ظرلنا ضبغو رارباستم سیھرؤولم سئیرلا لقب نم دشارإلوا جیھولتا عملیة متت أن. 

 :داءألا میوتق طرق

 :يھ طرق(  ٨) في طرقلا ھذه أھم دیدتح نیمكو ت،ماظلمنا في داءألا میوتق طرق ددتتع

 : Graphic Rating Scale لبیانيا درجلتا یقةرطـ 1

 قیقةد تلیس نھاأ أو دلللج خاضعة رمعایی فقو ناھ وظفلما أداء سیقاو ، لةوسھو عاًوشی نفیوظلما أداء میوتق طرق ركثأ یقةطرلا ھذه رتعتب

 ددتحو...  ونلتعاا ، رھظلما، للعما ةبیعطب فةرلمعا ، داءألا كمیة ، داءألا عیةون لمث لحكمیةا رلمعاییا نم عةومجم نع رةعبا فھي ،

 .جةدر علىأ ٣أو ٥و میوللتق جةدر لقأ  ١لیمث ثحی ،  ٣لىإ ١نم أو ٥لىإ  ١نم سساأ على تجادرلا

 ت(.جادر ٥) رمعیا على لبیاني(ا درجلت)ا یقةطر نع لمثا
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 منھا:ر كذسلبیة نب نوالھ جأن ال داده إعإتكلفة ض نخفاوب واألسلھذا الة وسھم غور

 ض.بعن بعضھا عص لخصائھذه امیة ف أھختالم اغص رلخصائل الكدة حراض أوزان وافتا 

 م.یولتقابعملیة م لقائس ائیرلز اتحیل حتماا 

 یمھا.وتقراد لمایفة وظبالم یولتقوذج اضحة في نمولمص الخصائض ابعط تبرال تد ق 

 : Ranking Scaleب تیرلتا یقةطر ـ 2

 ءةكفا محسنھأ فیھا ددیح معھ نلعاملیا ءبأسما قائمة دادبإع ملقسا سئیر ومیق ثحی نفیوظلما أداء میوتق في سھلة یقةطر یضاًأ وھذه 

 .واءألسا لیمث ذيلا لقائمةا نھایة لىإ لیص حتى نلألحس  ١مقر ءاطعإ نم دءاً ب ، مقلھوأ

 یفةوظلا رمعایی لىإ داً ستناا سلیو صألشخاا نبی يھ نةرفالمقا. 

 بتیرلتا عملیة في سئیرلا لقب نم زلتحیا لحتماا في یقةطرلا ھذه سلبیة دوتبو. 

 فعالً معل على ونیك أن ةطیرش سئیرلا بجان لىإ بتیرلتا بعملیة رخآ صشخ مقا ما إذا ، لسلبیةا ھذه على بلتغلا نیمك كلذ معو 

 .معمالھأ میوتق مسیت نیذلا نفیوظلما داءبأ

 :Critical Incident Methodجة رلحا قائعولا یقـ طر3

 بحتة شخصیة سسأ على میولتقا لحتماا دستبعاا ھو یقةطرلا ھذه دامتخسا نم دفلھوا. 

 للعما ءثناأ وظفلما تكیاوسل لىإ داً ستناا یقةطرلا ھذه في داءألا میوتق میتو. 

 وظفلما فمل سیئة أو دةجی تكان واءس وظفلما لعم لخال طرأت لتيا داثألحوا قائعولا لبتسجی وظفللم رلمباشا سئیرلا ومیقو. 

 قائعولا عةومجم لخال نم وظفلما أداء على حكمھ دارصإ مث نمو فلملا اھذ جعةرابم سئیرلا ومیق یةدورلا میولتقا یةعمل دعنو 

 .داثألحوا

 رى.ألخطرق الا في رھظی دق ذيلا لشخصيا زلتحیا دمبع یقةطرلا ھذه زتتمیو 

 لمث تالشكاالا ضبع رتثی یضاًأ لكنھاو : 

 وظفلما فمل في فمكث لبشك ارھھاإظ لىإ ؤديی دق ذيلا رألما لسیئةا عقائوبال متماھلال رادألفا دعن طريلفا للمیا. 

 قائعولوا داثألحا ضبع لتسجی ننسیا. 

 وظفلما على جعةرالموا قابةرلا نم وعن وبألسلا ھذا عيدیست. 

 :Checklist Methodر الختیاا قائمة یقةطر ـ 4

 وظفلما اءأد ولح ددةمح راتعباو بأسئلة جعة"رام قائمة " یقةطرلا ھذه دتعتمو. 

 ألسئلةا ھذه علي إلجابةا لىویت ذيلا وھو دةعا رلمباشا سئیرلا میوبالتق ومیقو. 



 SoOonA                                                                                                                                                           دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل.   

[4] 
 

 لك ووزن میةھأل فقاًو (میوبالتق ملقائا معل دون) تإلجاباا ذهلھ لنسبیةا وزانألا ءاطبإع كلذ دبع یةرلبشا واردلما إدارة ومتق مث 

 .رةعبا أو ؤالس

 فائوظلا نم عةومجم لك با لتناسرھیوتح مكانیةوإ ، مھاداستخا لةوسھ یقةطرلا ھذه زاتممی نمو. 

 ؤالس أو جملةل لك ةاطلمعا وزانباأل میوبالتق ملقائا فةرمع دمع بھاوعی أھم أن رغی. 

 مختلفة راتعباو سئلةذات أ فائوظلا نم عةومجم للك منفصلة قائمة دادعإ رورةض كلذكو. 

 :   Forced Choice Methodريإلجباا رالختیاا یقةطر -5

 تثنائیا في راتلعباا كتل یعوزت میتو للعما أداء فتص لتيا راتلعباا نم عةوبمجم قائمة وظفلما سئیر ىطیع یقةطرلا ذهلھ بقاًطو 

 .صلشخا في بةوغرلما رغی أو لسلبیةا حيوالنا نع رتعب رىخأ تثنائیاو وظف،لما في إلیجابیةا حيوالنا نم نناحیتی نع رتعب منھا لك

 (: إلیجابیةا حيوالنا على مثلة)أ تالیةلا راتلعباا كلذ لمثا 

 .بلمناسا تقولا في للعما زینج (1

 .تلمشكالا لح في قطلمنوا للعقا دمیستخ (2

 .یفةوظبال تماماًاھ ديیب (1

 .ددةلمحا رلمعاییا مع أداؤه بیتناس (2

 .لعملھ ططیخ (1

 .قةدب تللتعلیما یستمع (2

 : ( لسلبیةا حيوالنا على مثلةأ) 

 .درةلمباا روح كیمل ال (1

 .ضیةرلما زاتالجاا ئماًدا دمیستخ (2

 یھة.دلبوا ةظلمالحا ئطب (1

 .ملفھا یعرس سلی  (2

 ت.مازالا تقاأو في رددمت (1

 .راراتلقا ذتخاا في رلتأخیا ليإ لیمی  (2

 یةرلبشا واردلما إدارة في نلیؤولمسا لىا لقائمةا لتحا وظفلما قعوا یھرأ في لتمث لتيا راتلعباا رباختیا سئیرلا ومیق أن دبعو . 

 رةفق للك سلفاً ددتح لتيا وزانألوا تجادرلا رةلمختاا تالإلجاب ىطتع ثحی. 

 وظفم للك داءألا نتیجة ددتح مث نمو. 

 ىطلمعا وزنلا شخصیاً رفیع ال رةعبا رختیاا على میوبالتق ملقائا رجباإ لخال نم زلتحیا ءاطخأ نم دتح نھاإ یقةطرلا ھذه یازام نمو 

 .میولتقا في میتھاھأل

 ملمقیا وظفللم ملفھا صعبة نھاا كما تلإلجابا ةاطلمعا وزانباأل میوبالتق ملقائا لجھ وھ یقةطرلا ھذه وبعی نم ان رغی. 
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 :Method  Essayوب لمكتا ریرلتقا یقةطر ـ 6

 وظفلما أداء بھا فیص لتيا ألساسیةا میولتقا طنقا نم عةومجم متضمناً وظفلما نع وبمكت ریرتق دادبإع سئیرلا أو رفلمشا ومیق ناوھ 

 .وظفلما ذالھ قیةرلتوا یفيوظلا دملتقا مكانیةوإ فلضعوا وةلقا بنواجو میولتقا ةرفت لخال كھوسلو

 یقةطرلا ھذه یازام نمو  : 

 ذالھ نفسھ رفلمشا كتابة یقةوطر وبسلوأ رفكاأ على وءلضا تلقي نھاا كما ، وظفللم كامالً صفاًو يطتع واردةلا تماولمعلا كمیة ان

 .ملفھوا راءةلقا سھلة یقةطرلا ھذه رونیعتب منفسھا نفیوظلما ان كما ، ریرلتقا عیةون علي ملحكا في دیساع ذيلا رالما ریرلتقا

 منھا ركذن تسلبیا یضاأ یقةطرلا ذهلھ ان رغی: 

 عكسیة نتائجھ ونتك دقو ر،یرلتقا ظلفاا كتابةو صیاغة دادبإع ملقائا رةمھا علي دیعتم ریرلتقا عیةون ان (1

 .لكتابةوا لصیاغةا سیئ ریرلتقا دادعا ونیك حینما وظفلما علي

 نفیوظلما نبی نةرلمقاا رعنص دیفتق مث نمو داً ج رقصی رألخا ضلبعوا یلةطو ریرلتقاا ھذه حیاناًأ ونتك دق (2

 .نمختلفی نفیرمش نم ریرلتقاا ھذه دادعإ دعن

 أو تھرافق جمیع في ریرلتقا بإیجابیة ینتھي دق ذيلا رألما " لھالةا رتأثی"  لحتماا كناھ زال فال راً خیوأ (3

 .راتلفقا جمیع في سلبیتھ

 :ريالجباا یعوزلتا یقةطر  ـ 7

 میولتقا نع نلیولمسئا زتحی نم فلتخفیا ھو یقةطرلا ھذه نم دفلھوا. 

 يوھ داءألا میولتق تحتماالا ثالثة ناھ  ظیالحو: 

 .عالیة راتیدبتق نسیرؤولما لك ىظیح مث نمو :لقطلما ھللتساا (1

 .نیةدمت راتیدتق نسیرؤولما لك ىطیع مث نمو :لقطلما ددلتشا (2

 .ممنھ أي في فلضعا أو وةلقا بنوالج رعتباا دون طسو تبةرم في نسیرؤولما لك رفلمشا یضع ثحی :یةطسولا (3

 ثحی ظواھرلل دلسائا یعوزلتا منحنى أو بیعيطلا یعوزلتا وممفھ على ومتق یقةطرلا نفا ثھادولح تالفیاًو تالحتماالا ھذه نم القاًطنوا 

 :لتاليا ولنحا علي لعملیةا ھذه متتو یعوزلتا نم نیادلوا لعلیاا طرافألا في لتقو طسولا قةطمن في میولتقا نتائج زكرتت

 .رتك لك علي سماًا لتحم رةصغی روتك أو تاقاطب علي مئھأدا میوتق وبلطلما رادالفا ءسماأ كتابة متت (1

 : كاالتي تعاومجم سخم علي روتلكا وزعی ان رفلمشا نم بلطی (2

 .ضيرم – لثانیةا عةولمجماـ                      .ضيرم رغی أو فضعی – لىوألا عةولمجماـ 

 .داً ج دجی – بعةرالا عةولمجماـ                                                .دجی – لثالثةا عةولمجماـ 

 .زمتمی – لخامسةا عةولمجماـ 
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 :لتاليا لنسقا بحس راتیدلتقا ءاطبإع كلذ دبع رفلمشا ومیق (3

 (فضعی) روتلكا جماليا نم %  ٠١ـ  ليوالا عةولمجما. 

  (ضيرم) %  ٠١ ـ  لثانیةا عةولمجما. 

 (دجی) %  ٠١ ـ  لثالثةا عةولمجما. 

 (داج دجی) %  ٠١-  بعةرالا عةولمجما. 

 (زمتمی) %  ٠١ـ لخامسةا عةولمجما. 

 نفیوظلما تیاومست مع فعالً یتفق ال دق ذيلا رالما ، ئجلنتاا علیة ونتك ان بیج لما دودح ضعو علیھا بیعا نلكو لةوبالسھ یقةطرلا ھذه زتتمیو

 .(١١ نم لقأ مثالً) یعوزلتا رمعیا علیھ بقطین ما نع نسیرؤولما ددع لق إذا بیقطلتا صعبة تصبح لعملیةا ھذه ان كما ، میوللتق نلخاضعیا

 : ني(دالمی)ا لحقليا ریرلتقا یقةطر ـ 8

 یةرلبشا واردلما إدارة نم باًدومن نماوإ وظفللم رلمباشا سئیرلا سلی میولتقا بعملیة ملقائا ونك في لسابقةا طرقلا نع یقةطرلا ھذه فتختل 

 .رجلخاا نم نییرالستشاا راءلخبا دحأ أو

 نیرألخا ءسارؤلا أو مالئھز نم للعما في أداؤه وىمست ونفریع نمم أو وظفللم رلمباشا سئیرلا نم ددةمح تماومعل جمع رلخبیا ھذا لىویتو. 

 جةدر ءاطعإ في دأیب وظفلما یھؤدی ذيلا للعما بیعةط ولح مةزلالا داتلمستنا بجمیع زودلتوا تماولمعلا ھذه ثیقوبت رلخبیا ومیق أن دبعو 

 : في لیتمث  طمنبس ونح علىو وظفلما داءأل میولتقا

 .زمتمی أداء .1

 .ضيرم أداء .2

 .ضيرم رغی أداء .3

 وظفلما نع رىخأ تماومعل جمع لخال نم ألنھ وظفللم رلمباشا سئیرلا رهھظی دق ذيلا زلتحیا لعام على بلتغلا یقةطرلا ھذه یازام نمو 

 .وظفلما داءأل ديحیا میوتق لىإ رلخبیا لیص تماولمعلا ھذه نم لتحققا مث سئیرلا رغی صشخاأ نم

 نیرآلخا ءسارؤلا أو وظفللم رلمباشا سئیرلا مع لھاوح شلنقاوا تماولمعلا جمع دعن یبیاًدرت باًوسلأ یقةطرلا ھذه رتعتب كلذك. 

 رجلخاا نم راءخب دامستخا إذا خاصةو تكلفتھا عتفاار كلذكو. ئھاأدا في  كلمستھلا تقولا ھو یقةطرلا ھذه وبعی أھم أن رغی. 

 : ( لمحتملةا میولتقا ءاطخ)أ داءألا میوتق عملیة تمشكال

 تحتماالا نفإ ربش ھم میولتقا بعملیة ونمویق نیذلا نفیرلمشا أن ثحیو ل،ألفعاوا لألعماا في وابلصوا أطللخ ئماًدا ونضرمع رلبشا أن ثحی 

 .میولتقا عملیة في واردة ظلت ءاطألخا

 ءاطألخا ھذه أھم یلي فیما رضسنعو : 
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 :میولتقا رمعایی وحضو دمع (1

 " لبیانيا درجلتا مسل"  یقةطر لىإ جعنار ول للمثاا لسبی علىو ، راتلعباوا ظلأللفا رھمتفسیو میمھھمفا في سلناا فیختل

Graphic Rating Scale، نمو م،یوبالتق نلقائمیا دألح بالنسبة مشابھة ونتك دق"  دجی"  "ضيرم" تلحاطمص أن نادجول 

 .ءلشيا سنف لھ للتمث ماداھحإ ریختا دفق مث

 :Halo Effect لھالة ا رتأثی (2

 ونتك حینما ورةلصا ھذه رھظتو ، رلعناصا بقیة على بالتالي بسینسح داءألا رعناص دحأل لعملیةا ذهبھ ملقائا میوتق أن یعنيو 

 في میولتقا رعناص جمیع على سستنعك دةلجیا تفالعالقا"  سیئة"  أو"  دةجی"  رؤوسلما مع سئیرلا أو رفلمشا تعالقا

 اً.صحیح یضاًأ ونیك دق سلعكوا ، وظفللم تفعرم میوتق لشك

 میولتقا طرق ضبع نم راسالحتوا ذرلحا نم دارةإلا نیمك لحا أي على لحالةا ھذه أداراك أن  . 

 لمشكلةا ھذه دةح نم فلتخفیا نیمك ءسارؤلوا نفیرللمش دلجیا بیدرلتا لخال نمو. 

 :Central Tendency یةطسولل للمیا (3

 تجادر قصىا كلذب نمتجنبی یقطرلا طسو في مسیھرؤوم داءأل میمھوتق نتائج زكیرت على نیریدلموا ءسارؤلا ضبع لیمی 

 .  (٣) على ونسیك ذئدعن زكیرلتا نفا (٥) لىا (١) نبی راوحتت میولتقا تجادر تكان إذا فمثالً ، اھناواد میولتقا

 للمیا وھذا ذاكھ ضيرم جةدر رختیاا علي ونسیك زكیرلتا نفا زمتمیو ضيرمو ضيرم رغی نبی میولتقا سمقایی تكان واذا 

 بیعيطلا یعوزلتا دةقاع ینافي للحاا بیعةطب وھذا" ضيرم"  أو"  طسو"  جةدر ھم نمیولمقا نفیوظلما جمیع ان یعني یةطسولل

 .لتشجیعیةا واتلعالا منح أو تقیارلتا ورمأ في ظرلنا دعن بصع فقوم في یضاًأ دارةإلا لتجعو ظواھر،لل

 للمیا رثأ لیزت أن نیمك درجلتا أو بتیرلتا یقةطر نفإ ، میولتقا طرق ضبع في"  یةطسولا"  ھذه على بلتغلا لجأ نمو 

 .ركثأ أو نثنیأ ددھمع نكا واءس وألألس نألحسا نم معینة سقیا ةطنق في ضعوی أن بیج وظفم لك نأل یةطسولل

  :Personal Bias لشخصي ا زلتحیا (4

 ثعواب ونتك دقو ، نفیوظللم لفعلیةا داءألا نتائج نع ظرلنا ضبغ میوبالتق نلقائمیا ضبع دعن لشخصيا زلتحیا صفة رھظت دق

 .رلعما أو سلجنا هتجا ونتك دقو ، سیاسیة أو ، قیةرع أو ینیةد أو جتماعیةا أو ، نفسیة زلتحیا ھذا

 :Strictness or Leniencyنة وللیوا ددلتشا (5

 ددةمتش رىخوأ ، تجادرلا في ةرطمف نتائج كناھ أن دنج تلجامعاا في  ذةألساتا ضبع مع دثیح كما  . 

 لةوقبم رغیو نةوازمت رغی نلناحیتیا كلتا نلكو ، داءلأل یمھوتق وطرق فلسفتھ ءالھؤ نم للكو .       

 لةدابع راتیدلتقا نم نىدألا دلحا لىإ نتائجھا ركثأ لتمیو رخآ ذستاأ مع دةلماا سنف ذتأخ لبةطلا نم عةومجم نقنع مثالً ففكی 

 .ممنھ لقأ أو دلجھا سبنفو رخآ ذستاأ مع لنتائجا علىأ ونیحقق ممالئھز رونی ذيلا تقولا في ذألستاا ھذا
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 : Managerial Influence داريإلا رلتأثیا (6

 بیدرلتا أو ،قیةرلتا أو ،لتشجیعیةا ةلمكافأا أو وة،لعالا منح دفبھ میولتقا ضمنھا نم وأن: ددةمتع میولتقا أھداف نفإ لقب نم فنارع كما. 

 رغی راتیدتق ءاطعإ لىإ ، ةلمكافأا قیةرلتا أو وةلعالا منح ھو میولتقا عملیة نم دفلھا نكا إذا نفیرلمشوا ءسارؤلا نم ركثی لیمیو 

 مما عالیة رىألخا مألقساا راتیدتق تكان إذا بھ رونیشع دق ذيلا رجللح تجنباًو ، ممعھ تلعالقاا دیوطت على صاًرح مسیھرؤولم نیةدتم

 .یةومعنو مالیة ردوداتم على مألقساا ذهبھ نفیوظلما ولحص علیھ بتریت

 نفیوظلما بیدرتو ریطوت ھو ، میولتقا عملیة نم فدلھا نكا إذا ةطسومت أو ضعةوامت راتیدتق ءاطعإ لىإ ءسارؤلا ضبع لیمی دق كلذك. 

 ؟ داءألا میوتق تمشكال بتجن نیمك فكی

 یةولمعنوا ضارلا في رادألفا وأھداف ،إلنتاجیةوا داءألا في مةظلمنا أھداف تحقیق: ھو تماظبالمن یةرلبشا واردللم إدارة ودجو في سألساا 

 .لةدالعوا یفيوظلا دملتقا رصفو لعالیةا

 دالب نتائجھ ریدتق في أطخ أي أو ستھرمما في ءاطخأ یةأ نفإ مث نمو نفیدلھا نیھذ لتحقیق لةومحا ھو لمختلفةا قھطرب ینارأ ماك داءألا میوتقو 

  .رادألفوا مةظلمنا: نفیطرلا كال على  سلبیاً سینعك وأن

 لعملیةا ذهبھ طتحی لتيا تلمشكالا للیذلت ھدةجا تسعى أن تماظلمنا على نفإ ناھ نمو. 

 یلي ما في رهحص نیمك نلشأا ھذا في تماظلمنا تفعلھ أن بیج ام أھم للعو  : 

 مستقبالً ثھادوح بلتجن حلمفتاا ھو ادھیدتحو لمشكلةا فةرمع نأل ، سابقاً حةطرولما تبالمشكال لفعليا رافالعتا :الًأو. 

 ًوعضوم یفةوظلا ، دفلھوا ، فقولما بتناس لتيا یقةطرلا رتختا أن مةظلمنا على نفإ ذال بھاوعیو اھیازام یقةطر للك أن بما :ثانیا 

 .تھزانجاإ میوتق مسیت ذيلا وظفلموا ، میولتقا

 ًمیولتقا ھذا نتائج تكان إذا خاصةو سئیرلا سئیر نم جعتھارام نم دب ال لب ، وظفللم رلمباشا سئیرلا على لقطلما دالعتماا دمع :ثالثا 

 نع ءالستغناا أو ، رخآ نمكا لىإ نقلھ أو قیتھرت ، تشجیعیة ةفأمكا أو وةعال منحھ :لمث وظفللم بالنسبة یةرمصی راراتق ولستنا

 .عملھ دعق دیدتح أو ماتھدخ

 ھذا في ويشك دمیقو ملظیت ان وظفلما حق نم نفإ وظفلما أداء میوتق في ارھكذ سبق لتيا لشخصیةا لموالعا تخلدت إذا :بعاًرا 

 .لسابقةا میولتقا ریرتقا بماور داتلمستنوا ثائقولا وءض في ملظلتا اھذ درسی ان سئیرلا سئیر علىو لمھظت بسباأ فیھا ضحاًوم راطالا

 نھائي رارق ذتخاا نم دالب لحاكل  علىو دةمحای لجنة لىا أو ستھدرال رادالفا دارةإل میولتقا وعضوم رلمباشا سئیرلا سئیر لیحی دقو

 .رارلقا ذیتخ ال ان نم لفضأ ذافھ رارلقا وعن نكا مھما نلشأا ھذا في

 ركذنت ان بیج سبق مماو:  

 ان نسیرؤوللم دتأك ما متىو م،یوبالتق ملقائا بجان نم هللا نم وفلخا رعنص رفیوت لىا جتحتا سالميإ مجتمع في داءألا میوتق عملیة ةزاھن ان

 .ذئدعن ملظللت حاجة ال فانھ دألمبا ھذا نم ونلقطین  میولتقا بعملیة نلقائمیا
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 ؟ میولتقا ةبعملی ومیق ذيلا نمو:  داءألا میوتق تلیاومسئ

 كلذ فخال رالما نلك ، داءلأل دوريلا میولتقا بعملیة دةعا ومیق ذىلا دحیولا ھو وظفللم رلمباشا سئیرلا ان لىوألا لةوھلل ظنی دق. 

 كلذك ظلسیو لعملیةا ھذه في ئیسيرلا دورلا ھو تماظلمنا نم ركثی في رلمباشا سئیرلا دور ان مغر. 

 وھم ( أطراف ٥ ) نفیوظلما أداء میوتق بعملیة ومتق ان نیمك لتيا طرافألا أھم یلى فیما رضسنعو: 

 :رلمباشا سئیرلا:  الًأو 

 تھزانجاوا تھدراق میوتق ثحی نمو تلیاولمسئوا تجباوالا ثحی نم وظفلما لبعم فةرمع صألشخاا ركثأ ھو وظفللم رلمباشا سئیرلا. 

 ىوھ لعملیةا ذهلھ بنواج بعةأر نم دلتأكا وھ داءألا میوتق رااط في رلمباشا سئیرلا نم مةظلمنا إدارة لبھطت ما ان : 

 وظف؟لما أداء وىمست ھو ما .1

 ؟ مستقبالًو حالیاً تھدرابق ءتقارالا لجأ نم وظفلما یحتاجھا لتيا یةریطولتا أو یبیةدرلتا مجرالبا يھما .2

 ؟ ركبأ دراتق لىا جیحتا أو علىأ تلیاوبمسئ بمنص لىا قیةرللت ھزجا وظفلما ھل .3

 ؟علیھا ھو لتيا یفیةوظلا تبةرلا ضتخفی نیمك ھل أو منھا ؤوسمی حالتھ ان أو وظفبالم  ظفالالحت  داع  كناھ ھل .4

 : رلمباشا سئیرلا سئیر: ثانیاً 

 دالعتقاا ان كلذ رلمباشا سئیرلا سئیر حیاناًأ میولتقا بعملیة حتى أو داءألا میوتق جعةرابم ومیق ان تماظلمنا ضبع بلطتت 

 مع یتفق كلذ نكا واءس تحقیقھا كیفیةو وظفلما نم بةولطلما  ھدافألا دداً مح جھوب رفیع رلمباشا سئیرلا ان ھو دلسائا

 .كلذ رغی أم دارةإلا غبةر

 تغبار ءضاإر ھدف نم نابعة سألساا في يھ میولتقوا جعةرالما بعملیة رلمباشا سئیرلا سئیر ومیق ان رةفك نفا كناھ نمو 

 وان لعلیاا دارةإلا أھداف مع رضیتعا ال ليوشمو تكاملي رااط في دافھألا یحقق وظفلما ان نم دتتأك ان ودت لتيا دارةإلا

 .لعم نم منھ بلطی ما داءأل لكافیةا فةرلمعا یھدل وان لھاوقبو لیةولمسئا لتحم على درقا وظفلما

 :نللجاا: ثالثاً 

 مسبقة فةرمعو صلة ملھو میولتقا وعضوم وظفلما لیةومسئ ونفریع مقساا ءسارؤ نم نھومك لجنة میولتقا بعملیة ومتق دقو 

 .میولتقا رةفت لقب وظفبالم

 تھزانجاوا عملھ بیعةوط وظفبالم فةرمعو صلة على لكنھاو مختلفة یةإدار تیاومست نم للجنةا ھذه ونتك دق كلذكو. 

 ضبع نم لشخصيا زلتحیا تحتماالا نفا میولتقا في دلحیاوا لةدالعا تحقیق على رصلحا ھو للجنةا نیوتك نم دفلھا نكا واذا 

 .مھاداستخا وبعی نم عیباً لتشك نللجاا ھذه لعماأ قھرتستغ ذىلا تقولا ان كما قائماً ظلی للجنةا رادفا
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 :رؤوسلا ددلمتعا رافالشا: بعاًرا 

 روعمش زنجاإل لعم یقرف لىا ملینض نمعی مقس في نفیوظلما دحأ رختیا إذا فمثالً ، سئیر نم ركثأ فیھا وظفللم ونیك ثحی 

 للعما یقرف سئیر رألخوا قتاًؤم عنھ دلبعیا ألساسيا ئیسھر مادھحا نئیسار وظفلما ذالھ ونسیك لةلحاا ھذه ففي تقؤم

 ملقسا في مالئھز وىبمست وظفلما ھذا أداء وىمست رنیقا فكیو م؟یولتقا بعملیة ومیق نم في ناھ لمشكلةا ونتكو منھ بیرلقا

 ؟ معنھ دبعی وھو

 نم دملمقا داءألا ریرتق ھلتجا دمع مع لیھا ینتمى ذىلا ملقسا سئیر نم وظفلما أداء میوتق على دتعتم تماظلمنا نم رلكثیا 

 .رلمباشا سئیرلا ظلی جعرلما نفا فالختالا دثح إذا نلكو روعلمشا لعم یقرف سئیر

 :رجلخاا نم راءخب أو ، یةرلبشا واردلموا رادألفا إدارة راءخب: خامساً 

 دةمساع فيو ، نفیوظلما أداء میوتق في رجلخاا نم راءخب أو یةرلبشا اردولموا رادألفا إدارة راءبخب نألحیاا ضبع في نیستعا 

 .ئھاراجأ یقةوطر فھاوأھدا لعملیةا دبعاأ رحش في میوبالتق نلقائمیا

 ملقائا زنجاإ میوتق وبلطلما یفةوظلا بیعةطب فةرمعو معل على منفسھأ ھم وانویك أن للحاا بیعةطب راءلخبا ءالھؤ في رطیشتو 

  .  علیھا

 بةولطلما یقةطرلوا ، وبلطلما میولتقا رعناصو یاوزوا دبعاأ رحش مث میوبالتق نلقائمیا مقابلة في راءلخبا ءالھؤ دور ددتحیو 

 دمیستخ ما غالباًو ، میولتقا ھذا راءإلج یةذلتنفیا طواتلخا ذوایتخ أن ممنھ ذئدبع بلطیو ، ریدلتقوا سلقیاا وبسلوأ میولتقا في

 .داءلأل لحقليا میولتقا یقةطر في وبألسلا ھذا

 

 میولتقا تلیاؤومس دیدتح في یثةدلحا تاھالتجاا: 

 نم لك لعملیةا ذهبھ ومیق أن على دتستن میولتقا عملیة في یثةدح تاھتجاا كناھ نفإ میولتقا لیةومسئ دیدتح في لسابقةا طرقلا لىإ باإلضافةو

 : لتالیةا طرافألا

 .( ئھأدا میوتق بعملیة نفسھ ھو ومیق ) نفسھ وظفلما (1

 .مسائھرؤ أداء میوبتق ونفوظلما ومیق (2

 .ممیلھز أداء میوبتق ءمالزلا ومیق (3

 .نفیوظلما أداء میوبتق ءلعمالا ومیق (4
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 داء:ألا میوتق تقیوت

 ؟ وظفلما أداء میوتق میت أن بیج متى ھو [: ؤاللسا] 

 للك میولتقا رةفت دحوت أن مةظللمن یسمح تقیولتا ذاھ لمثو ، رشھأ ستة لك أو ، مثالً سنة لك مةظمنت یةدور رةفت على میولتقا میت بلغالا في 

 .نفیوظلما

 كلذ لمثو یةدورلا ماظالنتا رةبفت فتتص ال میولتقا لعملیة رىخأ راتفت دنج دق رخآ بجان نم نھأ على: 

 .بةرلتجا رةفت تتح نفیوظلما أداء میوتق راتفت (1

 .فیھ تلفةمخ لحرام نم أو ، نمعی روعمش نم ءالنتھاا تلي لتيا میولتقا راتفت (2

 .ضعولا تصحیح مث نمو..  داءألا میوتق لخال نم تلمسبباا ثبح على رفلمشا فقویت دق ذئدعن وظفلما نتاجیةإ ضتنخف حینما (3

 في میولتقا ونیك أن رألما بلطیت ذئدعن"  ھدافباأل دارةإلا"  یقةطر ھو ھدافألا  تحقیق في لمتبعا وبألسلا ونیك حینما (4

 .زلإلنجا ددةلمحا دةلما نھایة في أو ، جعةراللم سلفاً ددةلمحا راتلفتا

 نحیاأ فيو ر،لمباشا ئیسھر نم وراً ف كلذب ریخبو سیئاً أو داً جی عمالً وظفلما دمیق مادعن میتو ،سمير رغی میولتقا ونیك حینما (5

 نع دةترم تماوبمعل ولبأ الًأو وظفلما زودی نھأ ثحی ، سميرلا میولتقا نع سميرلا رغی میولتقا نم وعلنا ھذا لیفض رةكثی

 .ظملمنتا دوريلا میولتقا دعن قلقھ دةح نم فیخف ذيلا رألما ئھأدا

 داء:ألا میوتق عملیة في آلليا بلحاسا تماداستخا

 فةرغ لخال نم آلليا بلحاسا ومیق ثحی ، نتائجھ لتحلی أو ، داءألا متابعة عملیة في آلليا بلحاسا تمادبخ نتستعی تماظلمنا ضبع 

 ،تحلیلھا كلذ دبع نلیمك تسجیلھاو ائھطخوأ عمالھأ دصور ، للعاما تكارح للك لمتابعةوا قابةرلا ملیةبع ویدلفیا زةجھأ دمتستخ یةزكرم

 .لنتائجا حیضاوإ

 نھاووز لنتائجا لتحلی عملیة على طفق ریقتص أن نیمك للعما ھذا أن داءألا میوتق عملیة في آلليا بلحاسا دامالستخ نیدیؤلما ضبع رىیو، 

 رادألفا أن على كلذ في محجتھ دتستنو ، رباألم نلمعنییا رادلألف میولتقا عملیة نع تماولمعلا جمع ركیت أن  ىعل ، لنھائیةا تھارایدتقو

 .میولتقا نتائج رھاظبإ رألما یتعلق حینما ، رارلقا ذتخاا في وابلصا متجنبھ أن نیمك لتيا إلنسانیةا ءاطألخا بتكارإل نضیرمع

 لتالیة:ا بلألسبا ھذه ظرلنا جھةو فلؤلما دیؤیو میولتقا نتائج میوتق عملیة في یاًرورض سلی نھإ آلليا بلحاسا دامالستخ نیدیؤلما رغی ريیو  

 .  ورألما ریدتق في إلنسانیةا لحكمةا نع تغني ال آللیةا تلحاسباا أن (1

 .إلنسانیةا ءاطألخا رتأثی نم دتح أن نیمك ما لسائولا نم كناھ (2

 .دةقاع تلیسء وستثناا يفھ میولتقا عملیة في تثدح وإن حتى یةرلبشا ءاطألخا أن (3

 ركنت مث(  ونفرلمشا وھم ) میولتقا بعملیة نلقائمیا نم تصنیفھاو تماولمعلا جمع عملیة متت أن راضفتا مع حتىو (4

 ءاطألخا نفإ كلذ راضفتا مع حتى ، لنتائجا رھاوإظ سلقیاوا للتحلیا بعملیة وملیق آلليا بللحاس كلذ دبع رألما

 .آلليا بللحاس لحسابیةوا لتحلیلیةا درةلمقوا دواتألا امدستخا مع حتى واردة ظلت یةرلبشا
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 داء: ألا میوتق تمقابال

 جماالًإ لعملیةا في حلةرم بصعأ لتمث قعوالا في وھذه میولتقا بنتائج مإلعالا حلةرم يھ رىخأ حلةرم دأتب میولتقا عملیة تنتھي أن دبع، 

 .وبلطلما داءألا فسق تتح ھم نم خاصةو مسیھرؤوم مع جاًرمحو عصیباً قفاًوم ملھ لتمث ألنھا نھاویحب ال ءسارؤلوا ونفرفالمش

 نكا أن واهمست وظفلما رفیع أن درألجا لب مسلی رغی رمأ وھذا ، وظفلما بھا ریخب ال أن بیج میولتقا نتائج أن ءسارؤلا ضبع ظنی 

 .تھرامھاو تھرادق ریطوت في الحقاً كلذ نم دلیستفی ، ئھأدا في فلضعوا وةلقا واطنم رفیع وأن ، سیئاً أو داً جی

 داء:ألا میوتق تلمقابال ألساسیةا دئلمباا

 :آلتیةا ألساسیةا دئلمباا یتبع أن میولتقا تبمقابال ملقائا على بیج

 یعجبني ال" أو "للعما في ولكس تنأ" بالمقابلة ملقائا ولیق أن نم الًدب فمثالً :لمقابلةا ءثناأ لشخصیةا تلصفاا لىإ رةإلشاا بتجن (1

 ." للعما في كیقتطر أو كبوسلأ یعجبني ال " ولیق أن نیمك "للعما في ككوسل

 .سیئة عماالًأ واتكبار دق منھأ مبیعتھطب ونكدری سفالنا،كھوسلو صلشخا نبی للمقابا زیمی أن دالب إذا: لشخصيا دالنتقاا بتجن (2

 .وازنمت لبشك میولتقا وعضوم :وظفللم لسیئةوا دةلجیا بنوالجا رضع نم دالب (3

 داً یدتح منھ وبلطلما ھو ما وظفلما رفیع أن نم دالب لب تمیاوبعم لمقابلةا تنتھي ال أن بیج :لةلمقابا نم ضحةوا أھداف دیدتح (4

 .لمقابلةا ھذه دبع

 .ضببع مبعضھ صألشخاا نةرمقا دمع على بالمقابلة ملقائا رصیح أن بیج :لمقابلةا دعن للعما في ءمالزلا نةرمقا دمع (5

 داء:ألا میوتق تمقابال طرق

 في داءألا نتحسی ولح رأيلا دللتبا أو ؟ عفادلوا علالستما صةرلفا ائھطعإ أم ؟ میولتقا بنتائج ردلفا عقناإ تاباللمقا ھذه نم وبلطلما ھل 

 ؟للمستقبا

 میولتقا تلمقابال محتملة فاًأھدا لتشك لثالثةا تاھالتجاا لك أن قعوالا. 

 ":  قنعوأ رخبأ"  تمقابال:  الًأو 

o سالمتھاو بصحتھا قناعھوإ ئھأدا میوتق بنتائج وظفلما رخباأ ھو نھاواعن نم دویب كما لمقابلةا ھذه نم دفلھا. 

o ونقعویت نیذلوا للعما لمجا في لقلیلةا رةلخبا ذوي أو ددلجا نفیوظلما نتائج میولتق بالنسبة دةعا وبألسلا ھذا ینجحو 

 .منفسھأ طوروای أن نیمك فكیو مئھأدا نع مفھرمش نم دةترم تماومعل

 ": ستمعوا رخبأ"  تمقابال:  ثانیاً 

 وبسلأ على اتھظمالحو یھرأ ديیب أن وظفلما نم بلطی ثحی ، لىوألا یقةطرلا سبعك فھي نفیطر نم مقابلة ھذه

 ومیق مث نم ، فیھا ورد بما بالمقابلة ملقائا یقتنع أن وظفلما ظرن جھةول عالستماا على بتریت دقو ، نتائجھ أو میولتقا

 تماولمعلا رفولتو متھرلخب ظران ددلجا رغی نفیوظلما مقابلة في یقةطرلا ھذه تصلحو ، كلذل تبعاً میولتقا نتائج لیدبتع

 . فھوظرو للعما بیعةط نع ركثأ بصفة میھدل



 SoOonA                                                                                                                                                           دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل.   

[13] 
 

 :  تلمشكالا لح تمقابال:  ثالثاً 

 تلمقابالا نم وعلنا ھذا رتأثی نفإ للحاا بیعةطبو مةزلالا وللحلا دیجاوإ مناقشتھاو داءألا تمشكال طرح میت وبألسلا ھذا في

 .نفسھ نع عفادلل جیحتا ال وفھ یاًدحیا ونسیك فوظلما على

 لىإ"  قنعوأ ربخأ"  یقةطر نم لینتق دفق دةحوا مقابلة في لسابقةا ثلثالا ورلصا دمیستخ دقو حبإلحا بةولطم بالمقابلة ملقائا رةمھا إن،، 

 ". تلمشكالا لح یقةطرب"  لمقابلةا ینھيو"  ستمعوا رخبأ"  یقةطر

 :رةلمحاضا تلحاطمص أھم

 :  Performance Appraisal داءألا میوتق 

 .میولتقا رةفت لخال تتحقق لتيا لنتائجوا وبلطلما للعما تكیاوبسل وظفلما زاملتا دىم سقیا اھبمقتضا میت لتيا لعملیةا

 :   Graphic Rating Scale:  لبیانيا درجلتا یقةطر 

 دأتب خاصیة لك على تجادر ءاطعا مث نمو یفةوظلا بیعةطب قةلعالا ذات صلخصائا ضبع رختیاا على داءألا میوتق في یقةطرلا ھذه ومتق

 .فضعی ( ١ )  ـب تنتھيو زمتمی ( ٥ ) نم

 :   Ranking Scale: بتیرلتا یقةطر 

 ینتھيو نباألحس دأیب لمتسلس لشك في داءألا في وأھمسأ و محسنھأ فیھا ددیح معھ نلعاملیا ءبأسما قائمة دادبإع یقةطرلا ھذه في رفلمشا ومیق

 .وأألسبا

 : Critical Incedent Method جةرلحا قائعولا یقةطر 

 جعری میولتقا بعملیة ملقیاا دعنو میولتقا رةفت لخال وظفلما نم رھظت لتيا لسیئةوا دةلجیا داثألحا لبتسجی وظفلما على رفلمشا ومیق

 .داءألا نتیجة سلقیا قائعولا ھذه للسج

 :  Checlist Method رالختیاا قائمة یقةطر 

 لقائمةا ھذه على إلجابةا رفلمشا نم بلطتو (راتعبا ونتك دقو) ، وظفلما أداء بیعةط ولح ددةمح بأسئلة قائمة دادبإع رادألفا دارةإ ومتق

 . رةعبا أو ؤالس لك میةھأل سلفاً ددهمح وزانأل فقاًو لنتیجةا سبقیا رادألفا إدارة ومتق مث..  رهیدتق بحس منع أو ال ـب

 :  Choice Method –d Force ريإلجباا رالختیاا یقةطر 

 لتيا تلثنائیاا رختیاا رفلمشا نم بلطیو لسلبیةوا إلیجابیةا داءألا بنواج فتص تثنائیا لشك على راتلعباا نم قائمة رادألفا إدارة دتع

 .رفلمشا فھاریع الو ادھیدتح سبق میةأھ أوزان لىإ داً ستناا لنتائجا سبقیا رادألفا إدارة ومتقو وظفلما أداء تكیاوسل یھرأ في لتمث
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 :   Essay Method وبلمكتا ریرلتقا یقةطر 

 كھوسلو وظفلما أداء بھا فیص لتيا ألساسیةا میولتقا طنقا نم عةومجم متضمناً لمفص كتابي ریرتق دادبإع وظفلما على رفلمشا ومیق

 .یفيوظلا دملتقا مكانیةوإ ، فلضعوا وةلقا بنواجو ، میولتقا رةفت لخال

 :  thod Forced DistributionMeريإلجباا یعوزلتا یقةطر 

 ، زمتمی ریدتق %١١ ءاطعإ لخال نم كلوذ ظواھرلل بیعيطلا یعوزلتا سساأ على فیھوظلم میولتقا نتائج یعوزبت ومیق أن رفلمشا نم بلطی

 .فضعی %١١و ـــ ضيرم % ٠١ــ  دجی  %٠١ ــ داً ج دجی  %٠١

 :   Field Review Method لحقليا ریرلتقا یقةطر 

 أو ، رلمباشا ئیسھر نم وظفلما أداء نع تماومعل بجمع ومیق ثحی ، جيرخا رخبی أو ، یةرلبشا  إدارة نم رخبی لخال نم ناھ میولتقا میت

 رغی ، ضيرم ریدبتق ماأ ، میولتقا نتیجة حكمھ دریص تماولمعلا ھذه ثیقوت دبعو ، لللعم ئھأدا وىمست ونفریعو نھوفریع نم مالئھز نم

 .  زمتمی  أو ، ضيرم

 :   Behaviorally Anchored Rating Scaleكيولسلا لبیانيا درجلتا یقةطر 

 بجان في واءس للعما في وظفلما تكیاوسل ضلبع ( ١١ ) أو ( ٧ ) لىإ ( ١ )نم راوحتت تجادر ءاطعإ على میولتقا في یقةطرلا ھذه ومتقو

 تعاومجم لنتائجا سقیاو میدتقو ضعو على وبیتناو ، راراتلقا ذتخاا على درةلقا أو فقوالموا داثألحا مع للتعاما  أو ، داءألا على درةلقا

 .راءلخبا نم متباینة

 :  Management By Objectives: ھدافباأل دارةإلا یقةطر 

 ، ھدافألا ضعو في رؤوسلموا سئیرلا نبی كةرلمشاا فلسفة على ومتقو فیعةرلا نلمھا ذوي أو نیریدلما أداء سلقیا یقةطرلا ھذه دمتستخو

 ، تیاولوألا دیدتح ، للعما ةطخ دیدتحو واردلما صتخصی ، ھدافألا دیدتح نتتضم ددةمح لحرام فقو تھاطواخ ددتحو ، لنتائجا حقیقتو

 .  لنتائجا میوتق مث ، ذلتنفیا مجرابو

 :   Halo Effect لھالةا رتأثی 

 وظفلما ولحص علیھ بترسیت كلذ نفإ سیئاً أو ، داً جی نكا واءس وظفلما أداء في نمعی وكسل أو معینة بخاصیة میوبالتق ملقائا ریتأث حینما

 طتبارالا ذات رىألخا رلعناصا بقیة في وظفللم لحقیقيا وكلسلا أو داءألا نع ظرلنا ضبغو رلتأثیا ھذا علیھا بیغل داءلأل میوتق نتیجة على

 .  یفتھوظب
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 [ 01إدارة املوارد البشرية ]

 ( نیریدلما ریطوتو یةدارإلا لتنمیةا ) 

 :فھاوأھدا یةدارإلا لتنمیةا فیرتع 

 داريإلا ریطولتا أو یةدارإلا لتنمیةا رفتُع:  

 راتلمھاوا فةرلمعا نم بحصیلة للمستقبا ريیدم ،أومةظبالمن نلحالییا نیریدلما دیزوت خاللھا نم میت لتيوا رةلمستموا مةظلمنا لعملیةا بأنھا"

 ".حبنجا مستقبالًو حالیاً مةظلمنا وإدارة دةقیا مث نمو مةظلمنا بحیةر دةیاوز مئھأدا وىمست فعر نم متمكنھ لتيا مةزلالا دراتلقوا

 یضاًأ فیھا یميظلتنا خلمناوا مةظلمنا صتخ داريإلا بیدركالت لكنھاو طفق نیریدلما صتخ ال يوھ ددةمتع یةدارإلا لتنمیةا أھداف إن. 

 یلي فیما رهحص نیمك لتنمیةا أھداف أھم للعو: 

  :ريداإلا دملتقاا بتجن (1

 طرق في دیدلتجوا رلتغییا تحتیاجاا مقابلة على رھمیطوت دیساع ثبحی ، نیریدلما وكسلو تعقلیا في ودلجما بتجن أي

 .مةدلمستخا للعما جیةولوتكنو ل،لعما وأدوات ل،لعما

  :لإلحالا عملیة طیطتخ (2

 دةع على رم دق ونیك أن نیمك ةمظلمنا معا ریدفم ، رةلمھاوا فةرلمعا نم لباتھاطمت لھا یةإدار یفةوظ أو بمنص لفك

 دراتلقوا راتلمھاا نم یضاًأ لباتھطمتو لیاتھومسئو ؤهعباأ زكرم للك نفإ للحاا بیعةطبو ز،كرلما ذالھ لھوصو لقب فائوظ

 یفیةوظلا زكرالما لىإ قيرلتوا لإلحالا عملیة لتسھی كلذك للحاوا دمتخ لتنمیةوا ریطولتا عملیة إن ، لشخصیةوا یةدارإلا

 .مةظللمن یميظلتنا للھیكا يف ألعلىا

  :رادلألف تيذالا ولنما بلطم ءضاإر (3

 نفیدلھا نیھذ كالو ،زباإلنجا ورلشعوا،ألعلىا زكرالما لىإ ولصولا: ماھ نفیھد تحقیق على نیریدلما یةدارإلا لتنمیةا دتساع

 .دةیدلجا تلیاولمسئا لتحم على دارةلجا تثباوإ تیادلتحا جھةوام نیریدلما نم نلباطیت

 :یةدارإلا لتنمیةوا بیدرلتا نبی رقلفا

 دراتلقوا راتلمھاا دةیازل خالًدم ماھ نلعملیتیا كال أن دونیعتق،ویةدارإلا لتنمیةوا بیدرلتا نبی زونیمی ال نلباحثیا نم راً كثی أن لحقیقةا 

 لك بیعةط ثحی نم نعملیتیلا نبی زیمی نلباحثیا نم رخآ یقاًرف كناھ أن رغی ،فیھ دلللج لمجا الو صحیحاً كلذ ونیك دقراد، وألفا دىل

 .مسلی رأي یضاًأ وھذا بھ نلمعنییوا ، عاتھوضوم،ونامجرب

 نھأ رغی..  منھما لك تجھاوتو أھداف ثحی نم لتنمیةوا بیدرلتا نبی ونلباحثا زیمی مل یخیاًرتا نھأ ولنقو ، نفیطرلا مع نتفق ننحو 

 میدتق على بینھا فیما سلتنافوا ، تماظلمنا واردم في لھائلةا راتلتغیوا ، لمجتمعا في تماظلمنا تلیاومسئ دةیاوز ، داريإلا رلفكا طوربت

 .بینھما كةرمشت مسواق كناھ تلظ وإن حتى نمیولمفھا نیھذ نبی لفاصلةا طوطلخا ضعوت وأن دالب نكا ، تمادلخوا تلمنتجاا لفضأ

 يھ ب(نواج  ٦) یلي فیما ةیدارإلا لتنمیةوا بیدرلتا نبی فالختالوا لتشابھا تمجاال ددنح أن یعطنست كلذ علىو: 
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 دةیاز لجأ نم راد،ألفا دىل دراتلقوا فةرلمعوا رةلمھاا دةیازل یسعى ماھكال أن إذ لتنمیةوا بیدرلتا أھداف دحوتت :ھدافألا (1

 .حبارألوا إلنتاجیةوا داءألا وىمست فعور

 أو میظلتنا في نىدألا وىلمستا نم نییدارإلا یضاًوأ ؟؟؟ لمھنیةا أو لفنیةا لباألعما طتبری بیدرلتا نفإ نلباحثیا ضبع رأي في

 .مألعمالھ لفنیةا بنوالجا راإط في خاصةو ط،سوألا

 على دةلعاا في زكرفی بیدرلتا ماأ ، راتلمھاا في بلتشعوا سعوبالت داريإلا ریطولتوا لتنمیةا تعاوضوم متتس :تعاوضولما (2

 خاصةو علیھا نلعاملیا راتمھا دةیاز باعةطلا داتمع مشغلي بیدرت بلطیت فمثالً ،یةدارإلا أو لفنیةا راتلمھاا نم دودمح قاطن

 رفمعا تنمیة على زكری أن نیمك یةرلبشا واردلما :ريیدلم یةدارإلا للتنمیة نامجاًرب نفإ للمقابا فيو ، قةدلا أو عةرلسا لمجا في

 ، زلتحفیوا تالتصاالا راتمھا، راراتلقا ذتخاا ، لصناعیةوا إلنسانیةا تلعالقاا ، میظلتنوا طیطلتخ،ا تمجاال في نیریدلما

 .لبیئیةا راتلمتغیوا دةلقیاا راتمھاو

 بینما..  فقوتت ال ان بیجو جیاًرخا أو خلیاًدا ریطولتا نكا واءس رةمستم عملیة يھ نیریدللم لتنمیةا عملیة إن :یةرارالستما (3

 .نمعی ھدف لتحقیقو عةطمتق راتلفت ونتك دق بیدرلتا عملیة

 باإلضافة ملكنھو ، جھارخا أو خلھادا مةظلمنا ملھ مھادتق لتيا مجرالبا على فقوتت ال متنمیتھو نیریدلما ریطوت إن :تیةذالا لتنمیةا (4

 على لشخصيا زلحافوا ، لللعم رةلمتغیا لبیئیةا مبھرتجا لخال نم لشخصیةا متھدراق تنمیة نع منفسھأ ھم ونلؤومس كلذ لىإ

 .طفق لحاجةا روزب دعن رادألفل دمیق ذيلا بیدرلتا وممفھ نع لتنمیةا فتختل ذاكوھ ، للعما

 .داريإلا ریطوللت لمخصصةا راتبالفت قیاساً رلقصا لىإ بیدرلتا دةم لتمی :لتنمیةوا بیدرلتا دةم (5

 في مةدلمستخا طرقلا أن الإ ، رادألفا راتمھاو دراتق دةیاز في نلعملیتیا نم دفلھا ددیتح بینما :ریطولتوا بیدرلتا طرق (6

 یةرلفكا راتلمھاا دةیاز على لتنمیةوا ریطولتا طرق زكرت بینما ، نبیدرللمت لفنیةا رةلمھاا مكراتو دةیاز على زكرت بیدرلتا

:  لمث مةظللمن رىلكبا للقضایا خاصاً جیھاًوت يطیع ذيلوا ، نھوسریما ذيلا یفيوظلا دورلا بیعةط نم القاًطنا ، نییدارلإل

 .لخا. .. جیةرلخاا تلعالقاوا ، راراتلقا ذتخاوا ، تیجيراالستا طیطلتخا

 ؟ نیریدلما ھم نم

 میظلتنا في سھریما ذيلا دورلا فیرتع نم یتأتى ریدلما فیرتع أن ولنق أن یعطنست. 

 یضاًأ وھو میظلتنا في یفيوظلا قعھوم لخال نم مةظلمنا لمستقب طیطتخ نع وللمسئا صلشخا " ھو ریدلما نفإ لقطلمنا ھذا نمو 

   تحقیقھا". وبلطلما ھدافألا مع یتفق نھأ نم دلتأكوا ، مئھأدا قبةرامو معلیھ رافإلشوا سیھرؤوم جیھوت نع ولمسئ

 ملیاتھومسئ دیدتحو سیھرؤوم نبی تلعملیاا یعوزبت تتعلق یمیةظتن یفةوظ رسیما ذيلا " ھو یضاًأ ریدلما نفإ ، تلیاولمسئا ھذه لخال نمو 

 أو ، لعلیاا دارةإلا وىمست في نكا واءسو ، یاًرتجا أو ، ھنیاًم أو ، فنیاً قسماً أو اعاًطق ریدی ریدلما ھذا نكا واءس ممحاسبتھو ماتھطسلو

 ". یةذلتنفیا دارةإلا أو ،ىطسولا

  ًرللحاض لیعم ال لعملیةا ذهلھ ستھرمما لخال نم وھو ، ددةلمتعا نبھاوابج یةدارإلا لعملیةا رسیما ذيلا ھو: فیرلتعا ھذا في ریدفالم ، إذا 

 على درةلقوا ، رأيلا ثقابةو ظرلنا دببع سیھرؤوم نع زیتمی وأن دب ال رضیفت أن بیج كما وھو ، لللمستقب یضاًأ ططیخ لكنھو طفق

 .راراتلقا ذتخاوا درةلمباا
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 ؟ نیریدللم ددةمح تصفا كناھ ھل  

 زیتمی أن بیج لتيا تلصفاا دیدتح في دارةإلا معل في نلمختصیا لك علیھا یتفق ددةمح دعواق أو علمیة یةظرن كناھ تلیس نھأ قعوالا في

 مث نمو ریدلما سھریما أن بیج ذيلا دورلا بیعةطل رأيلا بصاح ریدتق على مبنیة كلھاو ددةمتع آراء كناھ نماوإ ، رهغی نع ریدلما بھا

 سئیرلا أي ألعلىا دارةباإل یسمیھ ماو ،لعلیاا دارةإلوا ىطسولا دارةإلا نبی  David Edwin زیمی فمثالً دور،لا ذالھ بةولطلما تلصفاا

 .  معالا ریدلما أو

 وھذا ، لنتائجا دیحص ذيلا وفھ ملعاا ریدلما ماأ ، رةلمباشا یةذلتنفیا فائوظلا لىویت ذيلا ریدلما ھو لعلیاوا ىطسولا دارةإلا في ریدفالم 

 ھاجھتوامو جیةرلخاوا خلیةدالا طرلخا ربعناص سإلحساا على درةبالقو ، إلنسانیةوا یةرلفكا فةرلمعا نم ركبی دربق زیتمی أن بیج ریدلما

 .فاعیةدلا أو میةولھجا بباألسالی

 ؟ نیریدلما تنمیة ذالما

 راراتق ذتخاا لىإ لتص أن یعطتست ال كلذك للحاوا دارةإلا نفإ دودةمح درةق يھ للمستقبا لىإ ظرلنا على درةلقا نأل ظراً ن "ركدر"  ولیق 

  وھم ، للمستقبوا رلحاضا لخال مةظلمنا إدارة نوسیتحمل نیذلا رادألفا م(یوتقر)ختباوا ر،یطوتو ر،ختیاا لخال نم الإ لةومعقو لةومسئ

 : منھا بألسباا نم ددلع حتمیة نتیجة یةدارإلا لتنمیةا نفإ لبالمستقب متماھالا ھذا لقطمن نمو"  رونیدلم"ا

  :یةدارإلا لعملیةا دتعق (1

 رةثؤلما جیةرخالا طرافألا نم ددع مع لتتعام أن دارةإلا على نفإ یعرلسوا لمتالحقا جيولولتكنا رلتغیا لىإ فباإلضافة

 مةظلمنا لخدا نفیوظلما معو ، نلمنافسیا مع ، ءلعمالا مع ، نعیوزلموا نیوردلما مع ، مةولحكا مع تلعالقاا في لتتمث

 .لعمالیةا تماظلمنوا تلنقاباا مممثلیھو

  :نییدارإلا على دیزالمتا بلطلا (2

 .تماظلمنا ورھظ دةیاوز الجتماعيا طورللت نتیجة

  :تیاظرلنوا رفلمعاا مداالستخ دیزالمتا هالتجاا (3

 .للعما في یةدولیا بألسالیا لمح حاللھاوإ

 .لمجتمعوا تماظلمنا نشأ كلذ في مشأنھ ریطوللت یضاًأ ونیحتاج نیریدلما نفإ رىخأ ناحیة نمو

 منھا ركذن رأي في ریطولتا ھذا رضتف بألسباا نم ددع كناوھ : 

    .ذھنلا رحاضو اًظمتیق ریدلما ونیك أن دالب (1

             .ديلتحوا جھةوالما على دراً قا ریدلما ونیك أن دالب (2

 .للمستقبا في راً ثؤمو فعاالً یصبح لكي وملیا فةرلمعا نم دیزیست وأن دبال (3

 .ریدكم ال صكشخ ریدللم ساسيأ رعنص ریطولتا أن (4

 یة:دارإلا لتنمیةا راءاتجإ

 لفعليا ذلتنفیا عملیة تسبق یةرورض راءاتجإ ذتخاا نم دالب ، مةدلمستخا طرقلا دیدتحو ، ریطولتوا لتنمیةا تعاوضوم رختیاا لقب  . 

 يھ ( راءاتجإ ٠یلي ) ما راءاتإلجا ھذه وأھم: 
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 :نیریدلما نم مةظلمنا تحتیاجاا ریدتق:  الًأو 

 ھذا نفإ وللنم  ططتخ مةظلمنا تكان ذافإ ، شالنكماا أو ولنما ثحی نم واءس للمستقبا في مةظلمنا ططخ فةرمع لعملیةا ھذه بلطتت

 نلحسباا في ذألخا بلطیت كلذ نفإ ریدم أو سئیر نسیرؤوم رةعش للك أن راضبافتو ، ريلبشا رلعنصا دةیاز لىإ غالباً جیحتا ولنما

 .  مةدلمستخا یةرلبشا رلعناصا دةیاز فقھرای ونم أو سعوت لك دعن ددلجا نیریدلما لىإ مةظلمنا حاجة

 :راتلمھاا زونمخ جعةرام:  ثانیاً 

 تلیاومسئ لىإ قیةرللت لقابلةوا مةظلمنا دعن نآلا ودةجولما لةؤھلما یةرلبشا راتلمھاا نم دصیر نع رةعبا وھ راتلمھاا زونمخ إن

 ، یفیةوظلا متھراخب ، لتعلیمیةا میاتھومست لتشم رادألفا نع تماومعل على ويتحت تسجال نع رةعبا ھو زونلمخا وھذا ، علىأ

 یحتاجھا لتيا داريإلا ریطولتا تمجاال على رفللتع زونلمخا ھذا جعةرام نیمكو ، داءألا نتائجو ، محاتھوموط یفيوظلا رلمساا

 .دةیدج یةدقیا زكرابم متكلیفھ في ظرلنا دعن رادألفا

 :داريإلا لإلحالا طئراخ ریطوتو جعةرام:  ثالثاً 

 ءالؤلھ ریطوتلا تحتیاجاا كلذكو ،مةظلمنا لخدا رآلخ زكرم نم رادلألف قیةرللت لمتاحةا یفیةوظلا رصلفا لإلحالا طئراخ ضحوت

   .لإلحالا طئرالخ جاًوذنم لتاليا للشكا لنا وریصو .رادألفا

 

 متنمیتھو رھمیطوت وبلطلما صألشخاا دیدتح:  بعاًرا: 

 .  لتنمیةوا ریطولتا نامجرب مسیشملھ نیذلا رادألفا دیدتح لإلحالا طئراخو راتلمھاا زونمخ جعةرام دبع نیمك

 .بیدرلتوا ریطولتا نمكاو ریطولتا یشملھاس لتيا تعاوضولما دیدتح یضاًأ میت كلذ دبعو
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 یة:دارإلا لتنمیةا تمجاال

 داريإلا بیدرلتوا ریطوللت مختلفة تحتیاجاا دسنج فإننا ، قیةراإلشوا ، ىطسولوا ، لعلیاا : لثالثةا دارةإلا تیاولمست ناظرن إذا. 

 تالتصاالا ھداف،ألا دیدتح ، داءألا میوتق:  لمث ةلفنیا بنوالجا على طسوألاو فيراإلشا داريإلا وىلمستا في بیدرلتا مجراب زكرت بینماو 

 .طالنضباوا

 مع مةظلمنا عالقةو راراتلقا ذتخاوا ، طیطلتخا: لمث مةظللمن لعامةا بنوالجا على زكرت فإنھا ألعلىا داريإلا وىلمستا ریطولتا مجراب ماأ 

 .مةظلمنا لخدا لفعالةا للعما رقف ءبناو رجلخاا

 يھ تمجاال ٦ یلي كما تعاوضوللم ئیسیةرلا نیولعناا بحس یةدارإلا للتنمیة لمختلفةا تللمجاال رخآ وذجنم لنا دمفیق ( شبیت ) ماأ: 

  :مةظلمنا (1

 .یمیةظلتنا تلعالقاوا یميظلتنا للھیكا ، لماليا ضعولا ، تمادلخوا تلمنتجاا ، راءاتإلجوا تلسیاسا،ا لفلسفةوا ھدافألا لتشمو

  :اتھاطنشاو دارةإلا دىمبا (2

 إدارة ، تیجيراالستا طیطلتخا ج،إلنتاا قبةرامو طیطلتخا ، یةدارإلا تماولمعلا ظمن ، لماليا طیطلتخا ، دارةإلا فائوظ لتشمو

 .طرلمخاا إدارة ، بتروالوا ورألجا إدارة ، یةرلبشا واردلما

  :نتتضمو إلنسانیةا تلعالقاا (3

 .رلتأثیوا ةطلسلوا وةلق،ا دةلقیاا میھمفا ر،لتغییا إدارة ، تعارالصا لح ، تعاولمجما لتفاع ، زفوالحا ، إلنسانيا وكلسلا تساسیاأ

  :لفنیةا راتلمھاوا فةرلمعا (4

 .وىمست لك في میةھألا بحس نلكو ، نیریدلما تیاومست لك نم بةولطم لخاصیةا وھذه

  :لسیاسیةوا الجتماعیةوا یةدالقتصاا لبیئیةا ظروفلا (5

 لبیئیةا لقضایاا ، الجتماعیةا تلیاؤولمسا ، لةدولا ةزجھأ مع تلعالقاا ، ديالقتصاا ماظلنا ، للعما في ألخالقیةا دعوالقا لتشمو

 .( لخا...  رلفقا ، ملتعلیا ، لصحةا ، وثلتل)ا

 : لشخصیةا راتلمھاا (6

 .  لخإ...  تالجتماعاا دعقو ، ریرلتقاا دادعوإ كتابة رةمھا ، ابةطلخوا ثیدلحا رةمھا لتشمو

 یة:دارإلا لتنمیةا بسالیأ

 ركذنو .للعما راإط رجخا أو للعما رأس علي كلذ نكا واءس ددةمتع شكاالًا ذتأخ نیریدللم لتنمیةوا ریطولتا طرق نفا بیدرلتا في للحاا ھو كما

 .للعما رااط رجخاو للعما راس علي ریطولتا طرق أھم یلي فیما

 للعما رأس علي لتنمیةا بسالیأ: 

 یفةوظلا سةرلمما مةزلالا راتلمھاوا فةرمعلا في دملتقاا مشكلة علي بلتغلا ھو خليدالا ریطولتا مجراب نم ألساسيا دفلھا. 

 لعملیةا ھذه علي نیریدلما ءسارؤ رافشا لخال نمو یفةوظلا رأس علي ریطوبالت یسمى ما لخال نم دةعا خليدالا ریطولتا میتو. 

 لتالیةا بألسالیا للتشم للمجاا ھذا في یةریطولتا بألسالیا ددتتعو: 
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 :ةططلمخا قیةرلتا  ـ1

 قیةرلتا طخ ان للعماا سئیرل لیقا فمثالً ، مامھا لمستقبلیةا قیةرلتا رصبف داريإلا للھیكا لخدا ردلفا فیرتع علي انھ ریطولتا دامب ومیقو 

 .جإلنتاا ریدم ، جإلنتاا ریدم دمساع ، مقس سئیر ، للعماا علي معا رفمش :كالتالي ھو ودجولما داريإلا للھیكا بحس مامھا وحلمفتا

 رةلخبا ھذه بكتساا كیفیةو إداري زكرم للك رةلخبا تالبطبمت قیةرللت شحرلما ریخب كلذك. 

 للعما رأس على وھم لعملیةا بةرلتجوا رةلخبا نم دیزلما بكتساوا منفسھا ریطوت ليا مفعھدیو نلعاملیا ممھ زتحفی لیكف نامجرلبا ھذا لمث ان. 

 :دوارألا دلتبا ـ 2

 لیص حتي جإلنتاا لبأعما اًطتبرم ظلی للعماا سئیرف دحوا لمجا في یفيوظلا ریطولتا طخ دتمھی على ةططلمخا قیةرلتا وبسلأ دیعتمو 

 .یقولتسا ریدم یفةوظ ليا لیص حتي یقولتسا لبأعما اًطتبرم ظلی یقولتسا إدارة في ملقسا سئیور جإلنتاا ریدم بمنص ليا

 رةخب رادلألف يطیع الو یتیح ال نھا كما ، قةدب بیقھطت بیصع نھا علي وةعال: داتلالنتقا رضیتع وبألسلا ھذا لمث نفا للحاا بیعةطبو 

 داراتإلا في نلیولمسئا نبا مةظلمنا إدارات نبی لةدلمتباوا یمةدلمستا وىلشكا تتعمق مث نمو لكك مةظلمنا تاطنشاو لعماأ في سعةوا

 .معملیاتھ بیعةط ونیفھم الو  ونبویتجا ال رىألخا

 مھاأھ یجابیةإ لنتائجا ليا ودیق ان نیمك نیریدلما نبی دوارألا دلتبا نبا كلذ ليا فیضاو: 

 مةظبالمن یةإدار فائوظ دةلع ستھرمما لخال نم یكتسبھا لتيوا ریدللم یةدارإلوا لفنیةا رةلمھاوا رةلخبا سیعوت. 

 لمختلفةا داتحولا ھذه نبی لتنسیقا عملیة ملھ لیسھو لمختلفةا یةدارإلا داتحولا نم ركبأ ددلع فیةراإلشا نیریدلما درةق نم دیزی. 

 متھرامھاو متھراخب یعمق مث نمو مختلفة رألفكا مضھریع مما ءسارؤلا نم عةومجم رافشا تتح لللعم نسیرؤوللم صةرلفا یتیح 

 .ءسارؤلا ءالھؤ مع لمستقبليةا معالقاتھ نیحسو یةدارإلوا لفنیةا

 لتيا دارةإلا في نییدارإلا ققل :يھ ارھیثی ان نیمك لتيا وبلعیا نمو بھوعی یضاًأ لھ نفا هیازام داريإلا ریطولتا نم وعلنا ذالھ ان كماو 

 دونیج دق منفسھا ءسارؤلا نفا كلذكو ، للمستقبا في مقیتھرت بحسا على ونیك دق للنقا ھذا نلكو ،ریطوللت  شحرلما ریدلما لیھاا لینتق

 .للعما لمجا في رةلمھاوا رةلخبا  مكتسابھا دبع خاصةو مسیھرؤوم نع لتخليا في بةوصع

 :لجانبیةا تعارولمشا ـ3

 لخال نم فیھا نییدارإلا طورت ان نیمك دارةإلا نفا بیقھطت نم دةالستفاا دون ولتح تباوصع رتھظ أو دوارألا دلتبا وبسلأ بیقطت لستحاا اذا

 درةلمباا رصف نییدارلإل يطیع وبألسلا ھذا لمثو لفنیةوا یةدارإلا رةلخبا بكتساا ملھ نیمك حتي لجانبیةا تعارولمشا ضبع في لبالعم متكلیفھ

 .روعلمشا إدارة في سعةوالا یةرلحوا رالبتكاوا

 :قتةؤم تجباواب فلتكلیـ ا4

 في ما إدارة ریدم بغا ان مثالً دثح ذافإ ، بالنیابة یةإدار بمناص لبشغ فلتكلیا ھو للعما سةرمما ءثناا ریطوللت دةلمعتما بألسالیا نم 

 .غیابة رةفت لخال ریدملا ھذا لبأعما مبالقیا نییدارإلا دحأ فیكل دق ریدلما ھذا سئیر نفإ مةظلمنا
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 ریدلما سئیر مع رةالستشاا  لھ یتیح تقولا سنف فيو لعملیةا رةلخبا نم دیزم بالكتسا صةرلفا بالنیابة ریدلما يطیع فلتكلیا ھذا لمث ان 

 .لھامةا راراتلقا ذتخاا لقب للعما نم لمھمةا بنوالجا ضبع في بلغائا

 نتائجھا رھظت ان نیمك ال لتيوا لھامةا فقوالما معالجة في دودةلمحا یةربالح فللمكا ریدلما ورشع : وبألسلا ھذا على ذخؤی نھا رغی 

 سئیر مع ورلتشاا أو دةلمستجا ورألما معالجة في بلغائا ریدللم لسابقةا ىطلخا سنف عتباا على رهیجب ذيلا رالما ، لیطو تقو دبع الا

 .راراتق یةا ذتخاا على دامالقا لقب بلغائا ریدلما

 رشؤكم رةلفتا ھذه لخال فلمكلا ریدلما نتائجو لعماأ ومقت ان قيطلمنا رغی نم فانھ وبألسلا ھذا لمث في رزلباا بیلعا ذالھ نتیجةو 

 .للمستقبا في قیةرللت

 : دةمساع یةإدار بمناص دیجاإ  ـ5

 ونللشئ ریدلما دمساع لمث یةإدار فائوظل  دةیدج تمسمیا دبإیجا دارةإلا مقیا على راطالا ھذا في نیریدلما ریطوت ةطخ ومتقو. 

 ذتخاا في بةرلتجوا رةلخبا نم دیزم بكتساا للمستقبا في یةإدار زكرام ليولت نشحیرلما نییدارلإل صةرلفا تتیح بلمناصا ھذه لمث ان 

 .تاطلنشاا وإدارة راراتلقا

 نم فاًوخ میبھدرتو متعلیمھ مدع في ممثالً نیدلمساعا ءالھؤ مع ءسارؤلا وبتجا دمع مكانیةإ ھو وبألسلا ھذا رتأثی نم  دیح مما ان رغی 

 .   مستقبالً زھمكرام وایحتل ان

 وبلطلما بیدرلتا نیدلمساعا ءالھؤ يطتع ال دق نیدلمساعا ءالؤلھ لفعلیةا یبیةدرلتا تلالحتیاجا ءسارؤلا فةرمعو ریدتق دمع نفا كلذك 

 .ارھیطوتو یتھاوتق ليا ونیحتاج لتيا لفعلیةا فلضعا قعوام في

 ذتخاوا یةدارإلا لعملیةا سةرمما في نیدللمساع صةرلفا یتیح ال دق ةطبالسل ثلتشبوا ءسارؤلل داديالستبا فقوملا نفا رىخأ ناحیة نمو 

 .ملھ لفعلیةا لحاجةا دون نیدلمساعا ءالھؤ ولقب على رونمجب منھا ءسارؤلا سحا إذا خاصةو راراتلقا

 یفیةوظلا نیدلمساعا ءالھؤ زكرم مع بتتناس ال ضئیلة راتخب علي وللحصا او ریطولتا نم دفلھا ءنتقاا يھ لنھائیةا لنتیجةا ونتك مث نمو. 

 ل:لعما قاطن رجخا لتنمیةا بسالیأ 

 جھارخا أو مةظلمنا لخدا كلذ مث واءسو  جھارخا ماوأ ، یفةوظلا رمق نع داً بعی أو نفسھا مةظلمنا لخدا ماأ نیریدلما ریطوتو تنمیة میت 

 .فةمختل شكاالًا ذتأخ دق مةدلمستخا بألسالیا نفا

 بألسالیا ھذه نم بعضاً دمنق یلى فیماو : 

 :Management  Gamesیة دارإلا تیارلمباـ ا1

 ةلمحاكاا وبسلوأ ونلتعاا أو لمنافسةا ثحی نم لبیئةوا للعما لمجا في دةعا دلسائا ولجا في نبیدرلمتا ضعو علي وبألسلا ھذا ومیق 

 بلطیو كةرش منھا لك لتمث تعاومجم خمسة أو بعةأر لىا بةدرمتلا عةولمجما متقس ان نیمكو یبيدرلتا وبألسلا ھذا نم زءج ھو

 وق(.لسا في مبیعاتھا نسبة دةیاز مثالً ) فھاأھدا دیدتح عةومجم لك نم

 لمث دفلھا ھذا تحقیق ونح راراتلقا نم عةومجم ذتخاا: 

 یجرولتوا نإلعالا علي فھارص وبلطلما لمبالغا محج. 
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 وبلطلما جإلنتاا محج. 

 نى(.دألا دلحا ) ئماًدا بھ ظالحتفاا بجوالا زونلمخا محج 

 تلمنتجاا نم وعن لك نم زونلمخا محج. 

 دامستخا ریثی ما  دةعاو راراتلقا لالفض ولصوللم لمتص دجھو لصوامت لعم في ركثأ أو عاًوسبأ أو ماًوی نامجرلبا ھذا ریستم دقو 

 .تلمشكالا لحو طیطلتخا تمجاال في ةدجی یبیةدرت سیلةو نھا كما رالبتكاوا سلحماا روح نبیدرلمتا في وبألسلا ھذا

 نبیدرلمتا أو نبیدرلما لقب نم واءس ذلتنفیوا لھ دادالعا في ذلیب ذىلا رلكبیا دلجھوا تكلفتھ ھو وبألسلا ھذا على ذخؤی ما ان رغی. 

 :سیةدرالا تلحلقاا  ـ2

 یةدارإلا تلجمعیاا أو داريإلا ریطولتا زكرام أو ھدلمعاوا تلجامعاا:  لمث متخصصة یةریطوت زكرام في تلحلقاا ھذه متت دق 

 ھذه يطتغو ثبح تحلقا أو دواتن لشك على ماأ دارةإلا لجارل لمختلفةا یبیةدرلتا مجرالبا نم دیدبالع تلجھاا ھذه بلغالا في ومتقو

 .لمختلفةا تعاوضولما نم تمئا أو راتعش مجرالبا

 بیدرلتا لمجا في نلمتخصصیا راءلخبا ودجوب وبألسلا ھذا زتایمو ركثأ أو لقأ أو وعسبأ دةم سیةدرالا لحلقةا دةم دتمت ان نیمكو 

 .تماظلمنا في يطسولا دارةإلا لجارل داً مفی ونیك نھا كما لتكلفةا ركثی نھا رغی

 :دوارألا لتمثیـ 3

 بالغیا ركثی أو للعما نلمكا راً متأخ ریحض ذيلا وظفلما لمث إلنسانيا للتعاما لمجا في تلمشكالا نم رلكثیا رونیدلما جھوای 

 ھذه لمث علي وءلضا طیسل یبیةدرت سیلةوك دوارألا لتمثیو ر،مواالوا تلتعلیماا نم ئماًدا فلمتأفا أو مالئھز مع ونلمتعاا رغی أو

 .للعما لمجا في واكان ول كما معینة دوارأل متقمصھو رادالفا كةرمشا لخال نم تلمشكالا

 نبی وارلحا میتو بلغیاا رلكثیا وظفلما دور بیلع رخا دربمت نم بلطیو ریدلما دور بیلع ان نبیدرلمتا دحا نم بلطی دق فمثال 

 ریدلما ذهیتخ ان نیمك ذيلا رفلتصوا معالجتھا یقةوطر لمشكلةا دیدتح ضحوی لشك في نبیدرلمتا بقیةو دربلما مماا نفیطرلا

 .ءاطألخا تمجاال دیدتحو وارلحا میوتق نكیرلمشتا نم ادھبع بلطی دودةمع قائقدل للتمثیا ھذا ونیك ما غالباًو وظفلما مع

 لعالجھا مةزالا راتلمھاا ریطوتو للعما لمجا في إلنسانیةا تلمشكالا لتحلی ھو یبيدرلتا وبألسلا ذالھ ألساسيا دفلھا ان. 

 نعطمص رغیو داً جا وارلحا نكا كلماو قعیةوا وارلحا وعضوم لمشكلةا تكان كلما یبيدرلتا وبألسلا ھذا حنجا نسبة زدادتو. 

 ءاطألخا علي رفلتعوا فعلیة قعیةوا تمشكال على بیدرلتوا لجمیعا ديل كةرلمشاا روح ءضفاإ ھو وبألسلا اھذ یازام أھم للعو 

 .ضةرولمعا تلمشكالا في بتكرت ان نیمك لتيا

 عضیا نم وعن نھا على لیھا ظرونین ذيلا نبیدرلمتا ضبع نم الًوقب یلقي ال دق بیدرلتا نم وعلنا ھذا نفا رىخأ ناحیة نمو 

 .دربلما لقب نم فائقة رةمھا ليا جیحتا نھا كما تقولا

 :وكلسلا لتمثی ـ 4

 دوارألا لتمثی یقةطر لخداتتو تلمشكالا لح على دارةإلا نم فیةراالشا تیاولمستا راتمھا تنمیة في ريیطولتا وبألسلا ھذا دمیستخو

 نیتضمو لماھإلا أو طالنضباوا بلغیاا لمث ونفرلمشا جھھاوای لتيا تلمشكالا ضبع جعال على زكیرلتا لةومحا في وبألسلا ھذا مع

 :یلى ما ريیطولتا وبألسلا ھذا
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a) سةدرالا لمح لمشكلةا وعضوم ونبدرلما دمیق. 

b) لمشكلةا لح في للفعاا وبألسلا وریص مفیل رضیع. 

c) ملفیلا في ألساسیةا طلنقاا ونبدرلمتا شیناق. 

d) تفارلتصوا وكللسل لألمثا وبألسلا  یضاأ ونبدرلمتا شیناق. 

e) ونمویق مث  مكیاتھوسل تاظبمالح  ممالئھز ومیقو دوارألا صتقم ممنھ بلطیو  مشابھة  لكمشا نبیدرلمتا ضبع يطیع 

 .لمشكلةا معالجة في میقتھوطر وبألسلا ھذا فعالیة  میوبتق كلذ وءض على

f) تماوبالمعل نالعبیا دیزوت مث دلجیا رضبالع دةإلشاا مع اتھظمالحو ئیاتھربم دوارألا العبي دیزوبت كلذ دبع دربلما ومیق 

 .مماثلة فقوالم ةمزلالا

g) نيدالمیا معملھ قعوام ليا بةرلتجا ھذه نم دوهستقاا ما لنق نبیدرلمتا نم بلطی. 

 :ظرةلمتناا تعاولمجما أو رلمشاعا رةثاإ بیدرتـ 5

 دةم بعضھا ریستم دق اذ دةمتباع او بةرمتقا یةدور تجتماعاا دتعق رةصغی تعاومجم لىا ونبدرلمتا میقس  یبيدرلتا وعلنا ھذا فىو 

 أو وعسبأ لك لخال ثالثة أو نلساعتی تالجتماعاا ھذه ضبع ونتك دقو مألیاا نم ددمح ددلع میاًوی ساعة رعش خمسة لىا لتص دق

 رلمشاعوا راءآلوا رلألفكا رادألفا دلتبا ھو تالجتماعیاا ھذه أھداف ان رىی ضفالبع ، تالجتماعاا ھذه أھداف فتختلو رشھ

 رىیو ،فاتھرتصو كھوسل في رلتغییا عملیة داثحا مث نمو ، نیرالخا مع رهمشاعو رهفكاأل ولعضا نةرمقا یةزاو نم علیھا لتعلیقوا

 ال لتيا رھممشاع نع حباإلفصا فیھا ءألعضاا ومیق ان لىا دفتھ مغلقة جتماعیةا خلیة الا يھ ما تالجتماعاا ھذه ان رونخا

 .تالجتماعاا ھذه رااط رجخا بھا ھرةلمجاا دةعا ونیعطیست

 رتغیی ليا دفتھ یبیةدرت عملیة بانھا صفھاو نیمك بیدرلتا ھذا بیعةط نفا یبيدرلتا وعلنا ذالھ لسابقةا تفایرلتعا نع ظرلنا ضبغو 

 نبی مالنسجاوا قفاولا تحقیق مث نمو حةرلمصاوا دللمتباا لشخصيا رلتأثیا لخال نم لجماعةوا ردلفا نبی للتفاعا كیرتحو وكلسلا

 .مةظلمنا في إلجماليا مئھأدا على مستقبالً سنعكی مما یبیةدرلتا عةولمجما  ءعضاأ نیریدلما

 نھوك في لجماعيا بیدرللت نلخاضعیوا مختلفة تماظمن نم نیریدلما نبی دةجی زةمی یحقق ان نیمك بیدرلتا نم وعلنا ھذا لمث ان 

 .رالخا رأيلا  رامحتوا  حةرلمصاوا رفلتعاوا قفاولا رعنص لیمث

 بنواج دةع نم دیدلشا  دلنقا لىا رضیتع بیدرلتا نم وعلنا ھذا ان رغی: 

 لالعماا تماظمن نم رللكثی رفویت ال دق ما وھذا  رفمحت  دربم لىا جیحتا نھا :الأو. 

 ًنتائج ليا ؤديت دق یةدارإلا عةولمجما ءعضاأ نبی بیدرلتا لخدا متت لتيا حةولمفتا حةرلمصاا ان :ثانیا 

 بیدربالت بیدرلتا نم وعلنا ھذا فصو في بلسبا ھو ھذا للعو بیدرلتا رةفت ءنتھاا دبعو لخال عكسیة

 .رلمشاعا رةثاا بیدرت أو سلحساا

 ًدةالستفاا نم دیح ذيلا رالما لفعلیةا  سةرلمماا نبیو  لمناقشةا تعاوضوم نبی عالقة كناھ ونتك ال دق :ثالثا  

 .لللعم ودةلعا دعن بیدرلتا نم
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 ذىلا رالما نبیدرلمتا تفارتصو وكسل رتغیی علي فعال لیعم بیدرلتا نم وعلنا ھذا ان "وساھ رتبرو"  رىی  راطالا ھذا فىو 

 .معاً مةظلمنا علىو معلیھ دةبالفائ ودیع ان نیمك

 سألسا نامجرلبا ھذا فقو ییھاإدار بیدرت علي دامالقا لقب مةظلمنا عيرات ان لسالفةا وبلعیا بتجن نیمك حتيو لألفضا نم نھا رغی 

 :لتالیةا

 زانالتا دمبع فیتص یخرتا ملھ نمم أو لالنفعاوا رلتأثیا یعيرس رادألفا ضبع رختیاا بتجنو نبیدرلمتا رختیاا في قةدلا (1

 .ئةطخا تكان وأن حتي ظرھمن تجھاو علي رارإلصا أو

 وان دالب نبیدرلما تفارتصو وكسل في وبلطلما رلتغییا ان دارةإلا نتضم حتي متابعتھو بیدرلتا نامجرب جعةرام (2

 .ھدم لعام ال نتحسی لعام بیدرلتا ونیك وان ابھ ونمویق لتيا تجباوالا بیعةط مع فقوایت

  نبیدرلمتا دةقیاو دارةإل بلمناسا لخلفیةوا بیدرلتا یھدل ان نم دلتأكوا یبیةدرلتا بالعملیة مللقائ قیقدلا رالختیاا رورةض (3

 .تالنفعاالا تقاأو دشا في

 رادالفا بالنسحا صةرلفا تاحةوإ لفعليا بیدرلتا دءب لقب بیدرللت نشحیرللم فھاوأھدا یبیةدرلتا لعملیةا بیعةط رحش (4

 .نیرالخا رمشاع رحج دون ودلصما او رةالثاا فقوالم رضلتعا ونیعطیست ال ذىلا

 لمھنیةا راتتمؤلما في كةرلمشاا نللجاا في كةرلمشاا لخال نم نیریدللم یةدارإلا لتنمیةا متت دفق لسابقةا بألسالیا ليا باإلضافةو،، 

 .معینة رةلفت رةخب مةزمال أو  ( یةذلتنفیا ) لالعماا إدارة رماجستی في دةشھا علي ولللحص  یمیةدكاا مجراب في سةدرالا لمث

 یة:دارإلا لتنمیةا نتائج فعالیة میوتق

 جھةوام علي تھادرقو تھاءكفاو مةظلمنا وةق في بمكاس عنھ ینتج ريلبشا رلعنصا في رستثماا نھاأ علي یةدارإلا للتنمیة ظرین ان بیج 

 دالب كلذ لجا نمو نیركبی  دجھو تقوو رةكبی مالیة تنفقا تماظلمنا فیكل ركاستثما لتنمیةا ان في كش نم كانھ سلیو ثھداحوا رلتغییا

 .وةجرلما لنتائجا تحقیق في فعالً رستثم ودلجھوا والألما ھذه ان نم تماظلمنا دتتأك وان

 یلي ما مھاوأھ بیدرلتا عالیةف میوتق في دمتستخ لتيا كتل نع نیریدلما تنمیة فعالیة میوتق تیجیةراستا فتختل الو: 

 نبیدرلمتا لفع ردود سقیا :الأو            . 

 ًملتعلا جةدر سقیا :ثانیا. 

 ًوك.لسلا في رلتغیا جةدر سقیا :ثالثا    

 لكك مةظلمنا ءةكفا سقیا :بعاًرا. 

 ماھ نیقتیطرب سلقیاا عملیة متت ان نیمكو: 

 .رةمباش یبيدرلتا نامجرلبا نھایة دبع نبیدرلمتا ةطسواب ءتمال لتيا میولتقا راتستماا (1

 دةعا كلذ میتو وبلطلما رلتأثیا تثدحأ دق یةدارإلا لتنمیةا عملیة تكان إذا عما دللتأك نبیدرللمت نیرلمباشا ءسارؤلا متابعة (2

 .  بیدرلتا نھایة نم قلیلة سابیعأ رةفت دبع
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 :رةلمحاضا صملخ

 بیدرلتا عملیة في دءلبا لقب اذھتخاا وبلطلما راءاتإلج،وا فھاداوأھ یةدارإلا لتنمیةا وممفھ رةلمحاضا ھذه في ضنارستعا. 

 يھ طواتخ بعةأر في راءاتإلجا ھذه ناددح دقو : 

 نیریدلما نم مةظلمنا تحتیاجاا ریدتق.  

 مةظلمنا في راتلمھاا زونمخ جعةرام.  

 لإلحالا طئراخ ریطوتو جعةرام.  

 متنمیتھو رھمیطوت وبلطلما صألشخاا دیدتحو. 

 كلذكو ، متھرامھا ریطوتو مبتنمیتھ متماھالا لىإ تماظلمنا وعدت لتيا بألسباا ضحناوأو نیریدبالم ودلمقصا رةلمحاضا ھذه في فنارع دقو 

 .فیةراإلشا أو يطسولا أو لعلیاا دارةإلا في واءس نیریدلما راتمھا فعر فیھا نیمك لتيا تلمجاالا ناددح

 دلتبا، ةططلمخا قیةرلتا: لمث للعما رأس على لتنمیةا في مةدلمستخا طرقلا ضبع ضنارستعوا ، ریطولتوا لتنمیةا بسالیأ لناوتنا فيو 

 .دةمساع یةإدار بمناص دیجاوإ ، قتةؤم تجباواب فلتكلیا ، لخاصةا یعرلمشاا دوار،ألا

 لتمثی، سیةدرالا تلحلقاا ، یةدارإلا تیارلمباا:  يوھ طرقلا ھذه أھم لناوتنا دفق للعما راإط رجخا ریطولتوا بیدرلتا طرق ثحی نم ماأ 

 .لحساسیةا أو رلمشاعا رةثاإ ، دوارألا

 میولتقا میت فكیو ، میولتقا تمجاالو یةدارإلا لتنمیةا مجراب فعالیة میوتق كیفیة ضحناأو رةلمحاضا مختا فيو. 

 رة:لمحاضا تلحاطمص

 :  Case Study تلحاالا سةدرا 

 أن نیمك لھا ابقةطم مشكلة رضبع كلوذ ، جالستنتاوا للتحلیا على دربلمتا درةق تنمیة ھو یبيدرلتا وبألسلا ھذا دامستخا نم دفلھا

 .للمشكلة لممكنةا وللحلا راحقتوا عةومجم في ماوإ ، رديف ماإ مناقشتھا نبیدرلمتا نم بلطیو ل،لعما بیئة في دثتح

 :  Management Gamesیة دارإلا تیارلمباا 

 بلطیو تعاومجم لىإ وایقسمو ، جھةوالما تتیجیاراالستا مسور نلمنافسیا جھةوام ثحی نم للعما في دلسائا ولجا في ونبدرلمتا ضعوی

 .رىألخا تعاولمجما نم للفعا ردود تحتماالا نلحسباا في نیذخآ نلكو ، راراتق ذتخاا عةومجم لك نم

 :Role Playingدوار ألا لتمثی 

 وارلحا وبسلأ میوبتق ونبدرلمتوا دربلما ومیقو ، للعما لمجا في دثیح أن نیمك لما مشابھ اً أدوار ونبدرلمتا فیھ صیتقم یبيدرت وبسلأ

 .وارلحا ضعوم لمشكلةا لح في مكھوسلو مفھرتص ديمو ، دوارألا العبي نبی

 :Sensitivity Trainingلحساسیة ا أو رلمشاعا رةثاإ بیدرت 

 لتقبو ،حةرلمصاوا ، لشخصيا رلتأثیا لخال نم نبیدرلمتا نبی للتفاعا كیرتحو وكلسلا رتغیی لىإ دفتھ نیریدللم یبیةدرت عملیة وھذه

 .رآلخا رأيلا رامحتوا

SoOonA 
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 ( بیدرلتا ) ـــــ[ 11إدارة املوارد البشرية ]

 ب:یدرلتا فیرتع

 رمشاعو تكیاوسل يوھ: ةطنق أھم رتغیی خاللھا نم میت لتيوا ، ةطبرامت تعملیا سلسلةو یمیةظتن وربأم ةطتبرلما أي مةظلمنا لعملیةا " :ھو 

 ." مئھوأدا مفعالیتھ نتحسیو دةیاز لجأ نم نفیوظلما

 عامة سلیو ددةمح أھداف تحقیق على دھمتساع دةیدج فةرمع أو رةمھا بكتساا رادألفا خاللھ نم یعطیست ظممن راءجإ " :ھو أو ". 

 یفيوظلا داءألا نتحسیو دةیاز لجأ نم تصمیمھ میت بقرامو ططمخو ظممن طنشا ھو " :أو." 

 تیاولمستا فمختل في نلعاملیا حاجة ریرتق على لیعم ذيلا لعاملةا وىلقا إدارة ةطنشأ نم طنشا أو لعم نع رةعبا ھو" :وللقا نیمكو 

 ".للعما لخال مكھوسلو مئھأدا في ودةجولما وةلقوا فلضعا طنقا وءض على ن،لعاملیا داءأل لیھلتأوا ریطولتا دفبھ كلوذ یةدارإلا

 ملتعلیوا بیدرلتا نبی رقلفا

 بیدرلتا ملتعلیا

 يتناول تنمية مهارة الفرد املرتبطة بآداء وظيفة معينة. املعرفة إلانسانية في شتى الحقول.يتناول زيادة 

 يتم عادة في خالل مدة قصيرة. يتم عادة من خالل البرامج الدراسية الطويلة ألاجل.

 ب:یدرلتا میةأھ

 یةرلبشا وةلقا ریطوبت كلوذ دارةإلا أو جیاولولتكنا تماداستخا لمجا في رتغی لك كبةوام على تماظلمنا بیدرلتا دیساع. 

 یفيوظلا نألماا جةدر نم دیزیو ديالقتصاا ردلفا وىمست نتحسی في ھمیسا مما تھرامھا ینميو ردلفا دراتق نم بیدرلتا نیحس. 

 رلمستما بیدرلتا لىإ جیحتا میدلقوا دیدلجا وظففالم ، رىخأ دون فئة على ریقتص ال وفھ بیدرللت  نلعاملیا لك جیحتا  . 

 ب:یدرلتا أھداف

 :تاعاطق ثثال في ارھحص نیمك ددةمتع دئواف لھ عھوانأ بشتى بیدرلتا

 

 بیدرلتدئ امبا

 :يھ ( دئمبا ٩)  في دئلمباا ھذه أھم دیدتح نیمكو

 .  منھ دیستفاو داً ج ممھ بیدرلتا إن لعلیاا دارةإلا متفھ أن بیجو یاًومعنویاً دما لعلیاا دارةإلا دتأییو معد (1

 راتلمھاا في ورلقصا جھأو معالجة علىو مةظلمنا جھوات لتيا تلمشكالا لح على بیدرلتا ودجھ زكرت أن بیج (2

 .إلنتاجیةا دةیاز أھداف طفق سلی،و تكیاولسلوا

المنظمة

العالقات اإلنسانية 
والمناخ التنظيمي

الفرد
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 .یبيدرت نامجرلب وظفم أي یخضع أن بیجو نفیوظلما تفئا لك لیشم وأن ،مةظلمنوا وظفللم لفعلیةا تالحتیاجاا تلبیة (3

 .بیدرلتا تعاوضوم رختیاا في ملسلیا لمنھجا عتباإ (4

 .لیطولا لألجا في خاصةو بیدرلتا على قإلنفاا فعلیاً يطسیغ بیدرللت ديالقتصاا دلعائا أن نم دلتأكا (5

 .یبیةدرلتا دراتلقا رفوبت یتعلق ما خاصة اذھلتنفی مةزلالا تإلمكانیاا رفوت (6

 .بیدرلتا بسالیأ ریطولت دةترلما تماولمعلا نم بحصیلة بیدربالت نلقائمیا دیزوت (7

 ن(.بیدرلمتا/  نبیدرلما/ دارةإل)ا بیدرلتا في كةرلمشاا طرافألا كافة نبی ونلتعاا (8

 .یبیةدرلتا مجرابالب قاللتحاا نم معلیھ ودتع رةمباش دئواف ودجوب نبیدرلمتا عقتناا (9

 ب:یدرلتا لحرام

 :في بیدرلتا ماظن لحرام أھم دیدتح نیمكو

 .یبیةدرلتا ھدافألا ریطوت حلةرم : ثانیاًـ                          .یبیةدرلتا تالحتیاجاا دیدتح حلةرم : الًأوـ 

 .بیدرلتا مجرالبا فعالیة میوتق حلةرم : بعاًراـ                            .یبیةدرلتا بالسالیا دیدتح حلةرم : ثالثاًـ 

 یبیة:درلتا تالحتیاجاا دیدتح حلةرم:  الًأو 

 ونیحتاج ذيلا بیدرلتا عیةونو ، بیدرلتا ونیحتاج نیذلا رادألفوا ، بیدرت لىإ جتحتا لتيا قعوالما أو نألماكا فةرمع میت حلةرلما ھذه في 

 :یلي ما لتحلی لخال نم كلذ ددیتحو لیھإ

a) یميظلتنا للتحلیا  : 

 ،مةظألنا لتحلی ولیتناو بیدرللت للحاجة راً شؤم دارةإلا يطتع لتيا تللمشكال لمحتملةا قطلمناا فكتشاا منھ دفلھا

 .  یةولمعنا روحلوا وادث،لحا تالدمع ل،لعما دوران ، بلغیاا  ، لعاملةا وىلقا بكیرت ، فلتكالیا ، تلسیاساا

b) فائوظلا لتحلی : 

 .بةولطلما دراتلقوا راتلمھاوا داءألا میت فكیو داءألا نم وبلطلما وىلمستا دیدتح منھ دفلھا

c) رادألفا لتحلی : 

 .  ارھیطوت أو كتسابھاا ینبغي لتيا راتلمھاوا دراتلقا فةرمعو بیدرللت ونیحتاج نیذلا رادألفا دیدتح منھ دفلھا

 رادلألف یبیةدرلتا تالحتیاجاا دیدتح نع تلبیاناا جمع طرق: 

 وللمسئا سئیرلا نم أو دارةإلا نم بلط. 

 راتلمھاا راتختباا. 

 ءالستقصاا مئواق. 

 وظفللم فلضعوا وةلقا جھأو سیعك ألنھ داً ج ممھ داءألا میوتق. 

 ماأ ، مستقبلیة یةإدار بمناص لتبني یفيوظلا رلمساا طیطتخ في ریطوللت صةرف يھ وةلقا جھوأو 

 .  یھدل فلضعا بنواج يطلیغ بیدرت لىإ جیحتاو وظفللم ورقص جھأو نع رةعبا يھ فلضعا جھأو
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 ءلعمالا لستقباا في جھولا رتعابی ةظكمالح :تفارلتصوا وكلسلا تاظمالح. 

 مةدلخا نم نجیرلخاا تمقابال. 

 نفیوظلما تمقابال . 

 لجماعیةا تلمناقشاا . 

 معینة ورمأ ضفور فقةوالما دىم دفتستھو : تاھالتجاا تستبیاناا. 

 للعما فقوای بیدرلتا ھل دللتأك :داريإلا میولتقا زكرام. 

 جیةرخا أم خلیةدا واءس : یةرالستشاا نللجاا  . 

 یبیة:درلتا مجرالبا نم ھدافألا دیدتح حلةرم:  انیاًث 

 دیدتح حلةرم يوھ لثانیةا حلةرلما دأتب ،غبةر دمع سلیو داءألا على درةق دمع كناھ أن یتضحو ب،یدرللت لفعلیةا لحاجةا دیدتح دبع 

 .  معینة رمعایی ادھیدتح في عىرای أن دالبو ،اذھتنفی معزلما یبیةدرلتا مجرالبا نم ھدافألا

 ھدافألا دیدتح رمعایی: 

 لمستقبلیةا راراتلقا تصحیح في ھمتسا وأن دالب. 

 وبلطلما داءألا علیھ سیقا راً معیا ونتك وأن دالب. 

 ودةلجا أو لتكلفةا أو تقولا ثحی نم واءس عاًون و كماً سللقیا قابلة ونتك وأن دالب. 

 یبیة: درلتا بألسالیا دیدتح حلةرم:  ثالثاً 

 : يوھ ةطبرامت بنواج ثثال حلةرلما ھذه نتتضم

 

 بیدرللت دادإلعوا خلمناا تھیئة: 

 .  بیدرللت لتھیئةوا دادباإلع بیدرلتا نع نلیولمسئا ومیق ان دالب ، بیدرللت لفعليا ذلتنفیا دأیب أن لقب ـ

 :لتالیةا راءاتإلجا ذتخاا لعملیةا ھذه بلطتتو ـ

 .دربللمت نیةذھلا داداتالستعوا دراتلقا نم دلتأكا (1

 .  دربلمتا دىل زلحافوا فعیةدالا ودجو نم دلتأكا (2

 .بیدرلتا نتائج فةرمع (3

 .بیدرلتا ببمكاس ظالحتفاا (4

 .یبيدرلتا وبألسلا متصمی (5

 .دادالستعا (6

 .    ملتعلا عملیة یعرتس (7

خ لمنااتھیئة 
بیدرللتداد إلعوا

مج  رالبر اختیاا
یبیةدرلتا

مة  دلمستخطرق الد ایدتح
ب یدرلتافي 



 SoOonA                                                                                                                                                            دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل      

[4] 
 

 یبیة:درلتا مجرالبا رختیاا 

 :كناھ فمثالً ده،ح على یفیةوظ فئة لك تحتیاجاا نامجرب لك طبیخاو ن،فیوظلما فلتصنی فقاو تماظلمنا في یبیةدرلتا مجرالبا واعنأ ددتتع

 لعلیاا دارةإلا بقةط بیدرت مجراب. 

 مألقساا دراءم: طسوألا داريإلا وىلمستا في نییدارإلا بیدرت مجراب. 

 نفیوظلما:  نىدألا داريإلا وىلمستا نفیرلمشا بیدرت مجراب. 

 فیةرلحا لألعماا في نلعاملیا راتمھا لتنمیة لفنيا بیدرلتا مجراب. 

 لكتابیةا فائوظلا في نلعاملیا راتمھا لتنمیة لكتابيا بیدرلتا مجراب   . 

 ب:یدرلتا طرق دیدتح 

 

 یفةوظ لكو فئة لك تلیاؤومسو تجباوال لمختلفةا بیعةطلا ببسب كلوذ سسةؤلما في نلعاملیا بیدرت في تباعھا نیمك دحوا وبسلأ دجوی الـ 

 سسةؤلما في

 :یلي ما لىإ لتنمیةوا بیدرلتا بسالیأ فتصنی نیمك ـ

 :للعما نمكا في بیدرلتا بسالیـ أ1

 .یبيدرلتا نامجرلبا ذتنفی على رةمباش سسةؤلما رفتشو ،نفسھ للعما نمكا في نلعاملیا بیدرت وبألسلا ھذا نیتضمـ 

 :للعما نمكا في لتنمیةوا بیدرلتا وبسلأ زاتممی ـ

a) لللعم لفعليا قعوالا فيو رمباش لبشك رةلخبوا ملتعلا تلقي رفوی . 

b) بیدرلتا رةفت ءثناأ للعما طلیُع ال. 

c) بیدرللت ضافیةإ مكنةأ أو تمساحا بلطیت ال. 
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 :للعما لخدا لتنمیةوا بیدرلتا وبسلأ على ذخؤت لتيا ذلمأخا ـ

a) دربلمتا لقب نم زاتلتجھیوا وادلما في یةدما رارضأ دوثلح لحتماا كناھ إن. 

b) بیدرلتا عملیة ءثناأ دثتح لتيا ءاطألخا تكلفة. 

 یفيوظلا ریدولتا : 

 ریستم أو لكتابیة(ا أو لمھنیةا للألعما ) دحوا ومی أو دودةمح تساعا یفةوظ لك في ریستم ثبحی فائوظ دةع نبی وظفلما لبانتقا میت

 .علیھا دربت لتيا لألعماا نم لعم يأل وظفلما دةجاإ وءض على مئدالا للعما قعوم كلذ دبع ددیحو ،یة(دارإلا للألعما ) رشھأ أو سابیعأ

 یفيوظلا سعولتا : 

 غالباو ، عملھ لمجا في ركبأ رةخب كسابھإ لجأ نم راراتلقا ذتخاا في ركبأ یةرحو یفتھوظ في وظفللم ضافیةإ تجباوا دبإسنا كلوذ

 .رةلمھا نفیوظلما أو ، فیعةرلا نلمھا ذوي أو ، نیریدلما نم ناھ ونبدرلمتا ونیك ما

 مجرلمبا یفيوظلا بیدرلتا : 

 دربلمتا مماأ طواتلخا ذهبھ مبالقیا رفلمشا ومیق كلذل تللعملیا قيطمن بتیربتو متالحقة طواتخ عتباإ لىإ جتحتا فائوظلا ضبع

 .دةمساع دونب لمھمةا أداء یمكنھ حتى ءاطألخا تصحیح مع ،ئھادابأ كلذ دبع ومیق ذيلا

 ل: لعما رجخا بیدرلتا ـ طرق2

 :نتیورص على ونیكو ، وظفلما لعم نمكا رجخا دتعق لتيا یبیةدرلتا مجرالبا للعما رجخا بیدرلتا لیشموـ 

 مةظلمنا رمق في  . 

 متخصصة یبیةدرت زكرام أو ھدلمعاا أو تلجامعاا في مةظلمنا رجخا أو. 

 أو ألصليا للعما قعوم نع داً بعی ذتنف لتيا یبیةدرلتا بألسالیا عةولمجما ھذه نتتضمو للعما نمكا رجخا لتنمیةوا بیدرلتا بسالیأ ددتتع ـ

 ھدكالمعا جھارخا أو سسةؤلما لخدا یقع نلمكاا كلذ نكا واءس ، یبيدرلتا لللعم مخصصة نماكأ في بلغالا في بیدرلتا میت ثحی ، لفعليا

 .لخا... رىألخا تسساؤلموا تلجامعاوا

 :ركذن للعما نمكا رجخا لتنمیةوا بیدرلتا لمجا في بألسالیا ھذه نمو  ـ

 :رةلمحاضا /1

o نبیدرلمتا كةرمشا جةدر أن ثحی ، دربلما ھو دحوا طرف نم لالتصاا علي دتعتمو ،عاًوشی جيرلخاا بیدرلتا واعنأ ركثأ يوھ 

 .للغایة دودةمح

o تكلفتھا ضنخفاوا لتھاوسھ : سیلةولا ھذه یازام نم. 

o صةرلفا دربلمتا يطتع ال نھاأ كما ر،العتباا في یةردلفا روقلفا ذخأ دمعو ط،إلحباوا لبالمل نبیدرلمتا سحساإ :بھاوعی رزبأ نلك 

 .یسمع ما بیقطت أو بةرتج في
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 : للعما تحلقاو دواتلنا /2

o ددةمتع سیلةو إذاً  فھي) منفسھأ نبیدرلمتا نبیو نبیدرلمتوا دربلما نبی بیدرلتا قاعة لخدا للتفاعوا كةربالح تسمح یقةطرلا وھذه 

 .لخا...   لعامةا تلعالقاا ، یةدارإلا تلسیاساا ، یمیةظلتنا تلمشكالا:  نع تعاوضوم دواتلنا ھذه في طرحت ما غالباًو (تالتصاالا

o درةلمباا ممازب كلممسا ھو ئمادا ونیك وأن ءةبنا یقةطرب دوةلنا إدارة دربلما على ینبغيو. 

 :  یةرلبصوا لسمعیةا لسائولا  /3

o ئحرالشا رضع زةجھوأ ورةلسبوا مألقالا لمث یةدلتقلیا لسائولوا ، لمغلقةا ونیزلتلیفا رئودوا ویدلفیا لمث یثةدلحا لسائولا دمتستخو. 

o للعما تحلقا أو رةلمحاضا لمث رىخأ یبیةدرت لسائو مع بجن لىإ جنباً مھداباستخ وبألسلا ھذا حنجا دیتأكو. 

 : ةلمحاكاا /4

o مھادیستخ لتيا دواتألا سنف دربلما دمیستخو وظفللم لفعليا للعما نلمكا مشابھا بیدرلتا نمكا ونیك أن ناھ رألما بلطیتو 

 .فعلیاً دربلمتا كةرمشا نم دب الو عملھ نمكا في دربلمتا

o لیةآ أو نیةذھ دراتق تنمیة ليإ ؤديی بما ، وكلبنا في رفلصا كشبا فيوظمو تلمضیفاوا نیریاطلا بیدرت في وبألسلا ھذا دیفیو 

 .كیةوسل حتي أو

 : تیةذالا لتنمیةا  /5

o آلليا بلحاسا لخال نم أو بةولمكتا وادلموا تماولمعلا نم زمح دربللمت ىطتع ثحی دربم دونب یبيدرلتا وبألسلا ھذا میتو. 

o نم لثانيا زءلجا لىإ لینتق صحیحة جابتھإ تكان وإذا بھا لملحقةا ألسئلةا على إلجابةا مث تماولمعلا ھذه راءةق دربلمتا علىو 

 .لتصحیحیةا لسائولا دربللمت ىطتع ئةطخا جاباتھإ تكان إذا ماأ ، تماولمعلا

 :لحالةا سةدرا /6

o ةطسولمتوا لعلیاا تیاولمستا في خاصةو یةدارإلا داتللقیا یقةطرلا ھذه دمتستخو. 

o تلمشكالا لحو قيطلمنا جالستنتاوا للتحلیا على درةلقا دربلمتا في یقةطرلا ھذه تنميو. 

o یقةطرلا رضع نماوإ لألمثا لللح ولصولا نبیدرلمتا نم باًولطم سلیو درب،لمتا لعم بیعةطب سیةدرالا لحالةا طتبرت ما غالباًو 

 ورألما في قيطلمنا رلتفكیوا ثلبحا على دربلمتا درةق تنمي نھاأ: یقةطرلا ھذه یازام نم و لمشكلةا للح فیھا واصلوت لتيا قیةطلمنا

 .حةطرولما تلمشكالوا

 :بیدرلتا یقةطر رختیاا في علیھا دیعتم لتيا لموالعـ ا

 .لتكلفةا (1

 .یقةطرلا في ذلمستنفا تقولا (2

 .   ددھمعو نبیدرلمتا عیھون (3

 .بةولطلما تماولمعلا عمق دىم (4

 .لثقافیةوا لتعلیمیةا نلمتعلمیا خلفیة (5



 SoOonA                                                                                                                                                            دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل      

[7] 
 

 ب:یدرلتا فعالیة میوتق حلةرم  رابعاً: 

 :  یلي ما مھاوأھ راءاتإلجا ضببع ملقیاا ینبغي یبیةدرلتا مجرالبا حنجاو فعالیة میوتق لجأ نمـ 

a) نبیدرلمتا میوتق. 

b) نفیرلمشا أو ءسارؤلا متابعة  . 

 :رهكذ سبق لما زجوم رحش یلي ما فيو ـ

 : نبیدرلمتا میوتق  ـ أ

o یبيدرلتا نامجرلبا لفاعلیة میوتق راتستماا بتعبئة ونبدرلمتا ومیق نامجرلبا نم رةمباش ءالنتھاا دبع. 

o بما رارهتك حالة في نامجرلبا على بةولطلما تیالدلتعا لخاإد میتو نبیدرلمتا میوتق في واردةلا لنتائجا لتحلی كلذ دبع میتو 

 .مةظلمنا أھداف یحقق

 :  نفیرلمشا أو ءسارؤلا متابعة ـ ب

 : فھاھداأل بیدرلتا تحقیق دىم میولتق نتیورص ذتأخ أن نیمك نلشأا ھذا في نیریدلما ودجھ أن ثحی

 :  لقیاسیةوا یبیةرلتجا تعاولمجما لخال نم لنتائجا سقیا ـ 1

 رثاآ على رفللتع یبیةدرلتا عةوللمجم بیدرلتا دبعو لقب عاًونو كما لقیاسیةا عةولمجموا یبیةرلتجا عةولمجما نتاجیةإ ستقا ناوھ

 (.مثالً ورألجا دةیازك إلنتاجیةا على رثؤت أن نممك لتيا راتلمتغیا تتثبی ةعارام مع) بیدرلتا نتائجو

 : یلي ما رختباا نیمك ناوھ :وبلطلما رلتأثیا میوتق  ـ2

o راً مثمو مھماً نكا ھل ، عجبھأ ھل ، نامجرلبا هتجاا دربلمتا لفع رد میوتق. 

o بةولطلما لحقائقوا دئلمباوا راتللمھا دربلمتا متعل دىم میوتق. 

o لسلبیةا وكلسلا ھراظم تلزا وھل بیدرلتا دبع دربلمتا وكسل میوتق  . 

o نفیرللمش آلتیةا ألسئلةا جیھوبت بیدرلتا نتائج میوتق راً خیوأ: 

 ؟ لصنعا عملیة ءثناأ فلتآلا نسبة تتحسن ھلـ          ؟ نفیوظلما نم ءلعمالا وىشكا نسبة ضنخفا ھلـ 

 ؟ جإلنتاا نم بةولطلما تالدلمعا تتحقق ھلـ                                     ؟ بلغیاا دلمع ضنخفا ھلـ 

 :آلتيا ولنحا علي بیدرلتا میوتق حلةرم صتلخی نیمكـ و

 نبیدرلمتا میوتق  : 

 بتعبئتھا ونبدرلمتا ومیقو یبيدرلتا نامجرلبا لفعالیة میوتق راتستماا نبیدرلمتا على وزعت نامجرلبا نم ءالنتھاا دبعـ 

 .نامجرلبا في مئھآرا فةرلمع

 .مشابھ نامجرب أي في أو راره،تك حالة في نامجرلبا ھذا في بةولطلما تیالدلتعا لخاإد نیمك راتالستماا نتائج لبتحلیوـ 

 نفیرلمشا أو ءسارؤلا متابعة: 

 قیمة نأل كلوذ ل،لعما في مكھوسلو مئھأدا على بیدرلتا رثأ فةرلمع نبیدرللمت نیرلمباشا ءسارؤلا لىإ وعجربال كلوذ

 .   بیدرلتا تلقیھ دبع لعملھ وظفلما أداء نم تتضح بیدرلتا
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 رة:لمحاضا صملخ

 یتعلق ماو مةظبالمن یتعلق ما ، ھدافألا ذهلھ دبعاا ثالثة لناوتناو ، فھوأھدا ، میتھوأھ ، یفھرتع ثحی نم ، بیدرلتا وممفھ:  سبق فیما فنارع 

 .مةظبالمن ملعاا خبالمنا یتعلق ماو ردبالف

 یاًومعنو مالیاً بیدرلتا دتأییو مةظللمن لعلیاا دارةإلا عقتناا ھو بیدرلتا یةرارستموا حنجا لتحقیق رطش أول نكاو ب،یدرلتا روطشو دئمبا ناددحو 

 لعملیةا ھذه في رعناص بعأر فنارعو بیدرلتا ظمن متصمی ناقشنا كما: 

 .بیدرلتا أھداف ریطوتـ 2             .بیدرلتا ونیحتاج نیذلا ھم نم أو بیدرلتا تحتیاجاا دیدتحـ 1

 .یبیةدرلتا مجرالبا حنجاو فعالیة میوتقـ 4                                                            .بیدرلتا طرق دیدتحـ 3

 للعما راإط رجخا أو ، للعما رأس على واءس بألسالیوا طرقلا رزبأ رةلمحاضا ھذه في لناوتنا ، بیدرلتا طرق نع ثیدلحا لمجا فيو. 

 رلتغیا جةودر ، ملتعلا جةودر ، للفعا ردود سقیا لخال نم میت كلذ أن ناددحو بیدرلتا فعالیة میوتق لكیفیة ضاًرع رةلمحاضا ھذه نتضم كلذك 

 أیضاً. نیرلمباشا مسائھرؤ لخال نمو م،نفسھأ نبیدرلمتا لخال نم میت یةدارإلا بیدرلتا رتأثی ولح تماومعل على وللحصا وإن. وكلسلا في

 رة:لمحاضا تلحاطمص

 :  Trainingب یدرلتا 

 نتحسیو دةیاز لجأ نم نفیوظلما رمشاعو تكیاوسل رتغیی على دتساع دةیدج راتمھا بكتساا خاللھا نم میت لتيا مةظلمنا لعملیةا ھو

 .للعما في مفعالیتھ

 :  Attitude Survey  تاھالتجاا سةدرا 

 خلمناا أو ، یةولمعنا أو یةدلماا زفوالحا ثحی نم واءس نفیوظللم یفيوظلا ضارلا جةدر رزتب تماومعل جمع ھو لعملیةا ھذه نم دفلھا

 .للعما في فيراإلشوا ، ديلقیاا وبألسلا أو ، للعما ظروف أو ، یميظلتنا

 :  Job Rotation یفيوظلا ریدولتا 

 للعما بیعةط على كلذ دیعتمو ، رشھأ حتىو تساعا لخال لعملیةا متت دقو ، مةظلمنا لخدا فائوظ دةع نبی للتنقا یفيوظلا ریدولتا یعني

 .یاًدقیا أو یاًإدار للعما نكا كلما زدادست لكنھاو ، للغایة رةقصی ونستك للتنقا رةفت نفإ لمھنيا بلجانا لىإ لیمی للعما نكا كلماو ،

 :   the Job Training –ON للعما رأس على بیدرلتا 

 لخال نم یضاًأ بیدرلتا میت دقو ، دیدلجا للعما مبتعل رلمباشا ئیسھر لخال نمو دیدلجا وظفلما ومیق أن للعما رأس على بیدربالت دیقص

 لمتالحقا بیدرلتوا ، یفيوظلا سیعولتوا ، یفيوظلا ریدولتا: منھا ددةمتع وراص للعما رأس على بیدرلتا ذیأخو ، رةخب ركثأ وظفم

 .طواتلخا

 :   the Job Training –Off للعما رجخا بیدرلتا 

 .جھارخا أو مةظلمنا قعوم في بیدرلتا ھذا ونیك دقو.  للعما راإط رجخا میت ذيلا بیدرللت وظفلما رغتف فیھ میت

 :  Simulation: ةلمحاكاا 

 وأن ، عملھ في وظفلما مھادسیستخ لتيا تآلالا أو دواتألا سنف دمتستخ وأن لفعليا قعوالل مشابھاً بیدرلتا نمكا ونیك أن رألما بلطیت

 .للعما ءثناأ جھاواسی لتيا ظروفلا سلنف وظفلما رضیتع

 :   Work Shop: للعما تحلقا 

 مماز ونیك أن على ضلبعا مبعضھ نبیدرلمتا نبیو ، نبیدرلمتوا دربلما نبی لمناقشةوا واربالح تسمح تالتصاالا ددةمتع یبیةدرت سیلةو

 .دربلما دی في درةلمباا
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 ( یميظلتنا ریطولتا ) ـــــ[ 11إدارة املوارد البشرية ]

 :مقدمة

 ر؟لتغییا مقابلة على تھادرقو فعالیتھاو مةظلمنا في داءألا ءةكفا نلنضم ، نییدارإلا طورنو ، رادألفا دربن أن یكفي ھل. 

 جیةرلخاوا خلیةدالا لبیئیةا ظروفلا نع لقب نم ثنادتح دلق،ولةومقف بیئة في لتعم ال ماًوعم تماظلمنا نأل كلذ ، ال دبالتأكی إلجابةا 

 .فھاأھدا تحقیقو رلتغییا جھةوام على تھادرق في وحاسماً  اماًھ دوراً  بتلع ظروفلا ذهلھ رلتأثیا وةق أن نارك،وذ مةظللمن

 ریطوت وھو الا ر،یطولتا نم رخآ عاًون ضافةإ زمتستل خلیةدالوا جیةرلخاا لبیئةا جھةوامو رلتغییا على تھادرقو مةظلمنا ءةكفا إن 

 ، تاطلنشاوا تلعملیاوا ، تكیاولسلوا ، راتلمھاراءات،واإلجوا ، دعوالقوا مةظألنوا ، تلسیاساوا ھدافألا ولیتنا راً یطوت مةظلمنا

 .نییدلقیاوا رادألفا ریطوت مع بجن لىإ جنباً

 ماو ر؟یطولتا رراتمب يھ ماو ؟یميظلتنا ریطولتا ھو فما "یميظلتنا ریطوبالت" داريإلا رلفكا في علیھ لقطی ما ھو ریطولتا ھذا إن 

 ر؟یطولتا داثألح لخدلتا بسالیأ يھ ماو ؟ ریطولتا داثحأ نع وللمسئا نمو ؟ فھأھدا يھ

 :یميظلتنا ریطولتا وممفھ

 .یميظلتنا ریطولتا وممفھ ولح ونلمضما في تتفق نھاإ الأ ددتتع وإن يوھ ، تیفارلتعا نم عةومجم یلي فیماوـ 

 تكیاوسل رتغیی لخال نم كلوذ تھاوقو مةظلمنا فعالیة دةیاز لجأ نم مصممةو ةططمخ عملیة بأنھ :یميظلتنا ریطولتا" شبیت"  رفیع 

 .بیقيطلتا وكلسلا ومعل تتقنیاو رفمعا دامباستخو ،متھاظنوأ ،مةظلمنا بیئةو تعاولمجموا ردلفا

 تمازابالت ءفاولوا متھوإدار رادألفا میظتن لخال نمو رلتغییا عملیة طیطتخ في نیریدلما دةبمساع لخاصةا لعملیةا" ھو یميظلتنا ریطولتا 

 ." كیةولسلا وملعلا دامباستخو نلعاملیا رادألفا وأھداف فھاأھدا تحقیق راإط في مةظلمنا

 نم تیاًذا نفسھ دیدتجو تمشكال لح على میظلتنا درةق نتحسی دفیستھ دىلما لیطو طنشا " بأنھ یميظلتنا ریطولتا" لسلميا" رفیعو 

 دورب ومیق جيرخا رعنص نةوبمعا كلوذ ل،لعما تجماعا فعالیة دةیاز على زكیربالتو بھ دلسائا خلمناا في لشام ریطوت داثحأ لخال

 ".میظلتنا ءعضاأ نبی دةیدلجا رلألفكا روجی ذيلا رلتغییا أداة

 مقیو ر،مشاعو دات،عتقاا رتغیی لىإ دفیھ ذيلوا فلتكیا لىإ مةظلمنا ستجابةا عملیة" بأنھ یميظلتنا ریطولتا" سبین" رفیع اً  رخیوأ 

 ".قعةولمتا رغی ظروفلوا تیادلتحوا واقألسا في بلطلا راتتغیو ،جیةولولتكنا طوراتلتا مقابلة لجأ نم معاً مةظلمنوا رادألفا

 : یميظلتنا ریطولتا وملمفھ زمرت لتيوا لتالیةا طلنقاا منھا نستنتج أن نیمك نھا الإ  تیفارلتعا ھذه ددتع مغر فانھ  ظنالح  كماـ و

 جیةرلخاوا خلیةدالا راتثؤللم ستجابةا فلتكیوا رلتغیا :لعملیةا. 

 ریطولتوا ددلتجا لجأ نم ملقیوا رألفكاوا داتالعتقاا رتغیی :دفلھا. 

 للعما وبسلوا تكیاولسلوا مةظألنا في وبلطلما رلتغییا داثإلح لخدت لمواع :سیلةولا. 

 رللتغیی الستجابةا على تھادرقو مةظلمنا فعالیة :لنتیجةا. 

 ملقیوا  داتالعتقاا رلتغیی ةططمخ عملیة نھإ " :لتاليا ولنحا على یميظلتنا ریطولتا فیرتع صیاغة دنعی ان یعطنست سألساا ھذا علىـ و

 ". فعالیتھاو اءھبقاو سالمتھا لجا نم لبیئیةا راتثؤلما مع مةظلمنا نم وبلطلما فلتكیا داثإلح تكیاولسلوا

 فلضعا واطنم نع لتقصيوا ثلبحا نفا ناھ نمو ، راضلألمو ودللجم تقو أي في ضةرع تماظلمنا ان لنا یتضح فیرلتعا ھذا لخال نمـ 

 .یميظلتنا ریطولتا وممفھ ولح دوری ما ھو جلعالا لةومحاو زاللھوا
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 یمي:ظلتنا ریطولتا رراتمب

 لتاليا ؤاللسا نآلا طرحنو: 

 ؟ثھداحوأ یميظلتنا ریطوبالت متماھالا لىا تماظلمنا وعدی ذىلا ما

 میةوھ تماظمن في لتالیةا عضاوألا معاً ورلنتص: 

o نمعی روعمش لبعم لخاصةا للعما رقف نبی تالتصاالا شبكة فضع. 

o اقاتھاط لبكام لتعم الو مستغلة رغی بةوھولما یةرلبشا ءاتلكفاا. 

o محكمة رغی لالعماا على قابةرلا بسالیوأ ، متسیبة مةظلمنا في یةدارإلا داتلقیاا ضبع. 

o لیةولمسئا لتحمی خشیة كتابة تلتعلیماوا رمواألا لك لتسجی لىا وعدی ذىلا رألما نسیرؤولموا ءسارؤلا نبی لثقةا دانفق 

 .داءف شبكب لتضحیةوا دارةإلا نم نىدألا تیاولمستا في نسیرؤوللم

o بلمناصا أو تلسیاساوا ھدافألا ورةبلو واردلما صتخصی لجا نم ، ھرةاظلوا رةلمستتا نیریدلما نبی رةلمستما تعارالصا 

 .لعلیاا دارةلإل ربلتقا أو

o بلغیاا نسبةو للعما دوران كةرح دیاوازد تالستقاالا رةكث. 

 ضاعھا أو في ظرلنا دةعاإ لىا ماسة بحاجة مةظلمنا ان یعنى ذىلا رالما رلكثیوا رلكثیا ودلجما أو تلمشكالا نم تعانى دق تماظلمنا ان حقیقةو

 .للعما تكیاوسلأو  رألفكاوا داتلمعتقا أو راءاتإلجا أو تلسیاساوا مةظألنا في واءس

 سابقاً ضحولما ولنحا على لقائمةا یمیةظلتنا ضاعھاأو في ظرلنا دةعاوإ دیدلتجوا رلتغییا لىا دارةإلا جتحتا دفق تمشكال دونب حتيو. 

 جلعالوا لخدلتا عىدتستو تماظلمنا في وملیا ھدتشا دق لتيا تلسلبیاا أو راضالعا نم رىخأ اًطنماا دمنقو: 

 :علیھ بتریت مما یةولمعنا روحلا ضنخفاا

 .  وىلشكاا رةكثو یبیةدلتأا راءاتإلجا رةكثـ                                          .جيرلخاوا خليدالا  للنقا تلباوط تالستقاالا رةكثـ 

 .صالختصاا دمبع فعدلوا لسلبیةوا ةلالمباالاـ            .ددةلمحا دعیوالما في لللعم ورلحضا في رلتأخیا ھرةاظ تفشىو بلغیاا رةكثـ 

 .راراتلقا ذتخاا في ربلتضاا أو جیةزدواالاـ                                                             .راراتلقا ذتخاا في رددلتا أو رلتأخاـ 

 .فلتالوا وادملعا نسبة دیاازدـ                                                       ت.قیعاولتوا قیةورلا لألعماا محج دةیازـ 

 .سلعكا أو ھراظ لبشك نییدارإلا نس ركبـ                                                        .لألعماا رسی طءب أو راءاتإلجا دتعقـ 

 .دلحا نع دةئزالا یةزكرلماـ                                                .حاسمة نتائج دونب تالجتماعاوا نللجاا رةكثـ 

 .للعما في ءالكفاا رغی صألشخاا ءعفاا في رددلتاـ 

 یمي:ظلتنا ریطولتا أھداف

 للعما ظروف نتحسیو رالبتكاوا درةلمباا نم رادالفا نتمكیو للعما بسالیأ في ریطولتا داثحا ھو یميظلتنا ریطوللت ئیسیةرلا ھدافألا ان 

 لح وبسلأ أو جیةرلخاوا خلیةدالا عالقاتھا أو سیاساتھاو  مھاظنو عمالھاا في ودجم أي على ءلقضاوا  تاھالتجاا كافة في مةظلمنا فعالیةو

 .لمحتملةا للمشاكا
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 یلى فیما ارھحص نیمك مشتقة أھداف لسابقةا ھدافألا نم رعتتف: 

o للعما قعوم في راراتلقا لجعو راراتلقا ذتخاا یةزكرالم بیقطت. 

o سلتنافوا راعلصا نم الًدب نسیرؤولموا ءسارؤلا أو بعضاً مبعضھ  نیریدلما واءس  مةظلمنا ءعضاأ نبی ونلتعاا خمنا رفیوت. 

o وللحلا ضعو معھ بیصع لبشك تلمشكالا رتنفج حتى دصرلتوا ملتكتا نم الًدب علیھا لمتفقا رغی لقضایاا ولح لمكاشفةوا حةرلمصاا. 

o رلتغیا داثحوا للعما تلباطمت مع فقوایت ذىلا لبالشك للعما في مسالیبھوا رادالفا وكسل رتغیی. 

o مناقشتھاو حطلسا على تلمشكالا طرح یحقق بما داراتإلوا مالقساوا تعاولمجموا رادالفا نبی تالتصاالا ظمن نفتاحیةا دعتماا. 

o جھةوامو دمللتق عائقاً صبحا راءاتإلجوا للھیاكا ھذه نم لحاليا للشكا ان دارةلإل یتضح حینما راءاتإلجوا یمیةظلتنا للھیاكا رتغیی 

 .رلتغییا

o جیةرلخاا لبیئةا راتمتغی أو للعما بسالیأ ضھارتف لتيا طوراتلتا مع بیتناس لبشك متھرامھاو رادالفا دراتق ریطوت. 

 يھ بنواج ثالثة في  لھاوتنا نیمك یميظلتنا ریطولتا أھداف أھم  نفإ دیدش رباختصاو : 

 تاھالتجاوا ملقیا رتغیی. 

 وكلسلا ریوتح. 

 جھارخاو  مةظلمنا لخدا طوراتلتا مع بیتناس بما  یمیةظلتنا للھیاكوا تلسیاساا في رلتغیا داثحا  

 .مةظلمنا فاعلیة على رلمباشا  رلتأثیا ذات

 راتمجا على درةقا مةظلمنا نتك مل اذا مةظللمن بةولطلما لفاعلیةا دثیح ال دق نییدارإلا ریطوتو رادالفا بیدرت ان ناركوذ سبق كما 

 تبنى لخال نم للشاما ریطولتا رعناص مةظلمنا  لتستكم وان دالب كلذ لجأ نمو ،جیةرلخاوا خلیةدالا لبیئةا ظروف ضھارتف لتيا رلتغییا

 .الًأو خصائصھاو لعملیةا ھذه دبعاا دارةإلا دركت ان على مةظلمنا رعناص لك ولیتنا ذىلا یميظلتنا ریطولتا رةفك

 ؟یميظلتنا ریطولتا صخصائ يھ فما  

 :یلى لما دارةإلا متفھو ادراك رورةض لتشم یميظلتنا ریطولتا صخصائ نبا رونخوا"  ونجبس" ؤاللسا ھذا نع یجیبنا

  : لألجا یلةوطو رةمستم ةططمخ عملیة یميظلتنا ریطولتا (1

 جمیع نع ددةمتع تماومعل جمع زمتستل لعملیةا وھذه .دیدلتجا تلباطمت جھةوامو رلتغییا ھو ریطولتا نم دفلھا ان ثحی

 ان ثحیو ، تفاراالنحا تصحیحو متابعتھاو ططلخا ذتنفی ، للعما طیطتخو ، ھدافألا دیدتح نم مةظلمنا في للعما رعناص

 .ریطولتا عملیة لجأ وطول یةرارستما قعونت بالتالي فأننا یالًطو قتاًو ذتأخ دق لالعماا ھذه لمث نتائج

 :تلمشكالا لح وبسلأ على یميظلتنا ریطولتا دیعتم (2

 .تماظلمنا تمشكال لح في تكیاولسلا معل دامستخا رضیفت بالتالي وبألسلا وھذا دیدلتجوا رلتغییا قضایا مع للتعاما في

 :  ظملنا وممفھ لخدم یميظلتنا ریطولتا دیعتم (3

 نم زءج في رلتغییا داثحإ بلصعا نمو رالخا فیھا لیكم زءج لكو زاءجأ نع رةعبا مةظفالمن رلتغییا داثحا في سكأسا

 لمالیةا واردلموا یةرلبشا واردلما مع لتتعام مةظلمنا تكان ذافا رىخأ زاءجأ على بصماتھ رلتأثیا ھذا ركیت ان دون مةظلمنا

 في ربالتغیی رارق أي ذتخاا نفا رادالفوا یقولتسوا جكاإلنتا میةدخ تاعاطق مع لتتعام أو/  تماولمعلوا بیعیةطلا واردلموا

 .میظلتنا نم رىألخا زاءألجا في رلتغییا داثحا علیھ بتریت تاعاطلقا أو واردلما دحأ
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 : طفق صتشخی سلی یميظلتنا ریطولتا (4

 .بیعتھاط دیدتح أو تلمشكالا فصو على طفق سلیو لنتائجوا زإلنجاا على زكری وفھ وريف  ذيتنفی لعم لكنھو

 :جیةرخا أو خلیةدا أطراف لخدت یميظلتنا ریطولتا بلطیت دق (5

 (.وبلطلما رلتغییا داثحإ مث لحقائقا طستنباوا تماولمعلا جمعو تلمشكالا دیدتح في دةللمساع راءخب)

 :یميظلتنا ریطولتا داثحإ لیةومسئ

 :يھ للمجاا ھذا في  تاھتجاا ٣ دجوت  قعوالا فيو وللحلا یضع نم نع ثلبحوا ورألما تقصى في مةظلمنا دأتب رلتغییا لىا لحاجةا رھظت حینما

 ( مةظلمنا لخدا نم ) خليدالا لخدلتا. 

 میظلتنا في ونمتخصص راءخب: جيرلخاا لخدلتا. 

 معاً جيرلخاوا خليدالا لخدلتا. 

 :خليدالا لخدلتا: الًأو 

 دةیاز أو تالتصاالا ماظن فضع أو خلیةدالا تكیاوبالسل یتعلق فیما واءس مةظلمنا في عضاوألا ضبع رتغیی لحاجةا عيدتست حینما 

 .  لخدالا نم لخدلتا بلطتت مشكلة مماا مةظلمنا تصبح ناوھ ر،للتغیی میظلتنا لكام ستجابةا دمع أو ،جیةرلخاا وطلضغا

 فیكل أن أو لمختلفةا تاعاطلقا نیریدم نم لجنة مةظلمنا رتختا ان ماوأ لعلیاا دارةإلا في نیریدلما دحأ لخال نم ماأ كلذ میت و 

 .مةزلالا وللحلا راحقتوا لمشكلةا صبتشخی یةرلبشا واردلما إدارة رویدم

 ما(: ھ نتاز)می مھاأھ للع یازالما ضببع زیتمی لخدلتا نم للحا ان 

 دتساع ركثأ تبیاناو كافیة تماومعل نیضم رضلغا ذالھ لجنة رختیاا أو لخدالا نم نلیولمسئا دحأ فتكلی ان 

 .حلھاو تلمشكالا صتشخی علي

 دون وللحلا بیقطلت دیمھو تلمشكالا صلتشخی جماعیة ظرةن ىطیع لخدالا نم ولمسئ نم ركثأ راكشتا ان 

 .میظلتنا تاعاطق نم ركذت تضاراعتا أو ئقواع

 ي:ھ ت(سلبیا ٣) مھاأھ للع لخدالا نم لخدللت تسلبیا كناھ ان رغی 

 مضیعة فیھ ونسیك مكھراشتا نفا یمیةظلتنا رةلخبا أو لكافيا تقولا سةدرابال نلمكلفیا نییدارإلا دىل نیك مل اذا 

 .دلجھوا تقولل

 ؤديی دق وھذا مةظلمنا لخدا تتكتالو تعاراص كناھ تكان اذا خاصةو خلیةدالا لمصالحا ضبع بتتغل دق 

 .ذاً تنفیو تشخیصاً ریطوللت حةرلمقتا وللحلا ضةرمعا لىا

 ودھملتع ظراً ن تلمشكالا ھذه عمق دىم وللحلا ضعوو تلمشكالا صلتشخی رونلمختاا ونلولمسئا دركی ال دق 

 .ارھتأثی دىمو مكھادرا على نیدرقا فیھ ودوایع مل لبشك فیھ منغماسھوا دلسائا للعما وج على
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 :رجلخاا نم لخدلتا: ثانیاً 

 متھدمساع خاللھا دارةلإل ونمدیق قتةؤم رةلفت رجلخاا نم نیرمستشاو راءخب رختیاا ھو یميظلتنا ضعولا صلتشخی لثانيا لیدلبا 

 .ولبالحل لكفیلةا تحاراالقتا میدتقو رللتغیی مةزلالا راتلمھاا دیدتحو تلمشكالوا فقوالما صتشخی في

 بلطت دفق مئیاتھرم راءلخبا دمیق نحیو ، یبیةدرلتا تسساؤلما أو یةرالستشاا زكرالما أو تلجامعاا نم وانویك دق راءلخبا ءالھؤ ان 

 .مةظلمنا لخدا بھ نلمعنییا مع بجن لىا جنباً وللحلا ذتنفی في متھدمساع تئیارلما ھذه تتبن إذا دارةإلا ممنھ

 وبألسلا ھذا یازام نمو:  

 دیدتحو تشخیصھا عةرسو تلمشكالا فةرمع في رجلخاا رخبی  دتساع لتيا لمنھجیةوا لعلمیةا لخلفیةوا لمتخصصةا رةلخبا ودجو

 .لھا لمناسبةا وللحلا ضعو مث نمو  مسبباتھا

 تسلبیا ٣ یلى فیما نتكم وبألسلا ھذا تسلبیا نفا رألخا بلجانا فىو: 

 وللحلا ضعوو تلمشكالا صتشخی ولح لخدالا في  نلیولمسئوا جيرلخاا رلخبیا نبی ظرلنا تجھاو فختالا 

 .نفیطرلا نبی لثقةا دانفق لىا ودتق دقو یةود تعالقا نیوتك على دیساع ال دق

 تللمشكال قعيوا صتشخی على دتستن ال ولحل میدتق لحتماا. 

 لمنافسةا تماظللمن مةظلمنا رارسا ضبع لنق لحتماا. 

 :معاً جيرلخاوا خليدالا لخدلتا: ثالثاً 

 ومیقو تماظلمنا نبی عاًوشیو ستعماالًا مقلھا نھا الإ نجاحاً یميظلتنا ریطولتا داثحا في بسالیأالا ركثأ ھو وبألسلا ھذا ان مغر 

 .جيرلخاا رلخبیا مع بجن لىا جنباً لتعم مةظلمنا لخدا نم لجنة أو ولمسئ فتكلی مع جیةرخا رةبخب الستعانةا على وبألسلا ھذا

 نیةدالمیا تماولمعلوا قعیةوالا رةلخبا مع لعلميا لمنھجا وبألسلا ھذا في رفویت ذابھو. 

 یمي:ظلتنا ریطولتا داثحإ طواتخ

 :يھ تماظلمنا لخدا یميظلتنا ریطولتا داثحا في لمتبعةا طواتلخا أھم إنـ 

 راءاتالجا ذالتخا مكانیاتھاا رتستنف مث نمو نمعی ھدف تحقیق في زبعج أو مةظبالمن ما نمكا في ما مشكلة ودجوب سإلحساا : الًأو 

 .مةزلالا

 ًرجلخاا أو لخدالا نم كةرمشت لجنة أو جیةرخا لجنة أو ، خلیةدا لجنة أو جيرخا رخبی على لمشكلةا رضلع مةظلمنا تلجأ دق : ثانیا 

 .لمشكلةا كلتل  عمیقة سةدرال

  ًتبیانا ، للعما ةظمالح ، ءالستقصاا مئواق ، تلمقابالا :لمث ادرھمصا ددتتع لتيوا تماولمعلا بجمیع بالمھمة فكل نم ومیق :ثالثا 

 .مةظلمنا في للشامداء األا میوتق

  ًدرمصا نم دللتأكی مةظلمنا في لمقابلةا لةولمسئا لجھةا على تماومعل نم یھدل تجمع ما رضبع ریطولتا داثبأح فلمكلا ومیق :رابعا 

 .لتالیةا طواتلخا بقیة علیھا وملتق  ارھختباا مث فیھا فلضعوا وةلقا زكرامو قیمتھا
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 ًبنواج لستكماا في دءبالب للجنةا أو رحلمقتا رلخبیا ضیوتفو لبالفع لقائمةا لمشكلةا دیدتح على نفیطرلا نبی قالتفاا : خامسا 

 .نفسھا مةظلمنا مع ونبالتعا حلھا على للعموا لمشكلةا

 بةولطلما ریطولتا عملیة راءجا أو لمشكلةا للح لفعلیةا یةذلتنفیا طواتلخا ذالتخا نفیطرلا كال نم ركلمشتا طیطلتخا دءب : ساًدسا  

 لتكلفةوا تقولوا نفسھا لمشكلةا دیدلتح یميظلتنا خلمناوا مةدلمستخا جیاولولتكنوا مةظلمنا في دةلسائا لثقافةا رالعتباا في ذاً خا

 .وبلطلما لخدللت ددةلمحا

 ًحلةرلما ھذه في دثیح دفق میظلتنا في رىألخ حلةرم نم لالنتقاا أو ریطولتا دثیح ناوھ لفعليا ذلتنفیا : سابعا: 

 یمیةظلتنا للھیاكا في رتغی  . 

 للعما في دةیدج بسالیأ. 

 دةیدج راءاتجوإ دعواق. 

 لقائمةا لعم تكیاوسل لیدتع. 

  ًلنتائجا ابقطت نم دللتأكی ریطولتا داثحا دعن نلكو رىخأ تبیانا جمع عملیة متت یضاًأ كناوھ :میولتقا دفبھ تلبیاناا جمع :ثامنا 

 .رىخأ راءاتجإ ذتخاا في دءلبا مث نمو لھا رخأ صتشخی أو للمشكلة تصحیح كلذ على بتریت دقو سلفاً ددةلمحا ھدافألا مع

 :نآلا ركذنت أن بیجوـ 

 : ولتتنا دق یميظلتنا ریطولتا لجأ نم لمحتملةا رلتغییا تمجاال ان

  تالمكانیاوا واردلما رتغیی ـ                                رادالفا رتغییـ                لالعماا لمجاو  ھدافألا رتغییـ 

    یميظلتنا ءلبناا ـ               للعما بسالیوأ  راءاتإلجاـ               تلسیاساوا تتیجیاراالستا رتغییـ 

 .یفیةوظلا تلعالقاا ـ            مةظألنا ـ                زفوالحا ـ                                 ديلقیاا وبألسلاـ 

 :  یضاًأ ركذتـ 

 .مبینھ عاطق في أو نلعاملیا لك نبی منھا زاءجأ في أو مةظلمنا لك في شاملة  ونتك دق تلمجاالا ھذه إن

 : ًریطولتوا رلتغییا داثحا بسالیأ دیدتح تاسعا: 

 :ىوھ دامالستخا لشائعةا طرقلا نم نیقتیطر ولسنتنا لكنناو تتیجیاراستوا بسالیأ دةع  دامستخا رلتغییا داثحا بلطیت

 إلنسانيا وبألسلا. 

 لفنيا لبنائيا وبألسلا. 

 

 وللحلا دیجاإ مث تلجماعاوا رادالفا نبی  دثتح لتيا تلمشكالا صتشخیو دیدتح في :إلنسانيا وبألسلا دامستخا رزیب و 

 .لھا مةزلالا

 نبیو تماظللمن لبنائیةا للھیاكا نبی فقوالتا قضایا ولح دورت ما غالباً تماظلمنا تمشكال ان رضفیفت: لفنيا وبألسلا ماا 

 .للعما في لفنیةا بنوالجا
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 :یميظلتنا ریطولتا في مةدلمستخا بألسالیا رضسنع یلي فیماو

 : دوارألا لتحلی (1

 كلذ میتو ، مبینھ ونلتعاوا مالنسجاوا فقوالتا روح خلق لجأ نم رادألفا نبی تعارالصوا تلمشكالا لح ھو وبألسلا ھذا نم دفلھوا

 قعاتھوت دیدتح ردف لك نم بلطیو دربم أو رخبی ورحض في وارلحوا شللتناق رادألفا فیھا وایجتمع دواتن أو لعم تحلقا لخال نم

 .  للعما في علیھ متفق بمنھج روجللخ عةولمجما لقب نم شتناق مث كتابةً

 : دةترلما تماولمعلوا لمسحیةا وثلبحا (2

 ورألجا ل،لعما تساعا ل،لعما ظروف : لمث مةظلمنا في لقائمةا ورألما ضبع ولح نفیوظلما على ءستقصاا یعوزت لخال نم كلذ میتو

 .نفیوظللم رىخأ رةم بثھا دیعا لنتائجا صستخالوا تحلیلھاو ءاتألستقصاا جمع دبعو ، لخإ ،...، بتروالوا

 : رلمشاعا رةثاوإ بیدرلتا (3

 رونآلخا وإن ، للعما في لصحیحا وبألسلا رسیما نھأ دیعتق دحوا لك نأل دارةإلا رادفأ نبی لمكاشفةا ھو وبألسلا ھذا نم دفلھوا

 ،ثالثاً لجماعيا للعما میةأھ ریدتقو ،ثانیاً نیرآلخا مفھ لةومحاو ، الًأو سلنفا فةرلمع صةرف ھو بیدرلتا نم وعلنا وھذا ، علیھ ونیتجن

 .بعاًرا نیرآلخا مع للعما في دةیدج تكیاوسل ریطوتو

 : تعاولمجما ءبنا (4

 میت مث ، رادألفا نبی تعارالصا أو  ، تلیاؤولمسا لخدات : لمث مةظبالمن نمعی عاطق لمشاك نع تماومعل بجمع دربلما ومیق ناوھ

 وبسلأ إن ، داءألا نتحسی في غبةرلوا حةرلمصاا ودهتس وج فيو دربلما وربحض لعم حلقة في فیھوظم مع عاطلقا ھذا ریدم جمع

 .لنقاشیةا لحلقةا في رتثا لتيا تعاوضولما نم دیدلعا ولیتنا تعاومجم ءبنا

 :  یفيوظلا ملتصمیا دةعاإ (5

 وإذا ، لللعم لفنیةوا ، إلنسانیةا:  بنوالجا رالعتباا في ذتأخ یقةطرب فائوظلا متصمی وھو ساسيأ راضفتا على وبألسلا ھذا ومیقو 

 .بةولطلما تإلمكانیاا رفوت ال نھاإ أو رةلخبا نم وعن فتضی ال نھاإ أو ردلفا تغبار ستعك ال فائوظلا أن تضحا

 بنسیاوا رادألفا تغبار نبی فقوالتا یحققو لسابقةا تلسلبیاا بیتجن ذيلا لبالشك فائوظلا ھذه متصمی في ظرلنا دةعاإ بیج كلذل

 .مةظللمن لعامةا ھدافألا تحقیقو تلعملیاا
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 رة:لمحاضا صملخ

 رورةض ظروفلا ھذه رضتف دقو.  خليدالا منھاو جيرلخاا منھا ددةمتع تخالدتو ظروفل نتیجة راتلتغییوا زاتللھ تماظلمنا رضتتع 

 .ھدافألا تحقیقو رلتغییا نبی مةواءلما لجأ نم كلوذ بھا دلسائا للعما خمنا أو ، یمھاظتن أو سالتھار أو مةظلمنا رمسا في راتتغیی راءجإ

 خلیةدالوا جیةرلخاا ظروفلا بیعةط ضحناو مث ، فھوأھدا میتھوأھ یميظلتنا ریطولتا ومبمفھ هنادأب ذيلا ، رةلمحاضا  ھذه ويمحت ھو ھذا 

 .رلتغییا داثحوإ میظلتنا في ظرلنا دةعاإ رخوآ نحی نبی علیھا رضتف لتيوا تماظلمنا رمسا على رةثؤلما

 أو ربخبی الستعانةا میت دقو ، یةرلبشا واردلما إدارة ليومسئ نم أو ، خلیةدا لجنة نیوبتك أي لخدالا نم میت دق رلتغییا داثحا أن ناركوذ 

 .معاً نلمنھجیا كال بیقطبت میت دقو ، رجلخاا نم یةرستشاا كةرش

 لخدلتا وبسلأ كلذكو ، لخدلتا جھة دیدتح مث ، تللمشكال صتشخی نم ریطولتا لحرالم ضنارع كلذك. 

 وبسلأ ، دوارألا لتحلی وبسلأ وھو ریطولتا لجأ نم رلتغییا أداة في مةدلمستخا بألسالیا أھم دیدتح رةلمحاضا ھذه في لناوتنا دقو 

 .  یفيوظلا ملتصمیا دةعاإ وبسلوأ ، تعاولمجما ءبنا وبسلأ ، لحساسیةا بیدرت وبسلأ ، دةترلما تماولمعلوا لمسحیةا وثلبحا

 رة:لمحاضا تلحاطمص

 :  یميظلتنا ریطولتا 

 ، دلسائا خلمناا في لشام ریطوت داثحأ لخال نم تیاًذا نفسھ دیدتجو مشكالتھ لح على میظلتنا درةق دفتستھ دىلما یلةطو  عملیة يھ

 .مةظلمنا فعالیة دةیاز على زكیرلتوا

 :  خليدالا لخدلتا 

 .رهیطوتو میظلتنا تمشكال صتشخی في خلھادا نم مةظلمنا مھادتستخ لتيا رةلخبا يھ

 :  جيرلخاا لخدلتا 

 .رهیطوتو میظلتنا دةعاإ أو میظلتنا تمشكال صتشخی في مةظلمنا بھا نتستعی لتيا رةلخبا يھ

 :  دوارألا لتحلی 

 لمختلفةا تاھالتجاا ذوي رادألفا نبی تجمع لعم تحلقا لخال نم میت رادألفا نبی تعارالصوا تلمشكالا للح بیدرت وبسلأ ھو

 .مناقشتھا مث ، للعما في مقعاتھوتو ھمئیارم كتابة نیرلحاضا نم بلطی ثحی ، دربم وربحضو

 :  تعاولمجما ءبنا 

 ھذا تمشكال نم مشكلة لمناقشة فیھوظم مع رةئدالا أو  عاطلقا ریدم دربلما فیھ یجمع یميظلتنا ریطولتا بسالیأ نم بیدرت وبسلأ

 كلوذ حةرلمصاوا ءلبناا وارلحا لخال نم عاطلقا  ھذا ورمأ ولح لمناقشةا دارت مث..  عنھا تماومعل بجمع دربلما مقا أن سبق عاطلقا

 .لقائمةا تلمشكالا لح لىإ ولصولل

 

SoOonA 
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 [ 31إدارة املوارد البشرية ]

 ف (ائوظلا  م) تقیی

 فھا:وأھدا میتھاوأھ فائوظلا متقیی عملیة وممفھ

 أو ، ميوی سساأ على رألجا ھذا فعد میت دقو ، للعما في لھذیب ذيلا دلجھا لمقاب وظفلموا للعاما ذهیأخ ذيلا ضیولتعا ھو :رألجا إن 

 نییدارلإل بالنسبة ماأ ، عيوألسبا أو ميولیا رألجا يھ یةدلعاا للعمالة بالنسبة دةلسائا فعدلا یقةوطر ، ويسن أو ريشھ أو ، عيوسبأ

 .ريلشھا رألجا ونیك ما فغالباً

 مسبقاً علیھ متفق ھو ما بحس لللعم ددةلمحا رةلفتا نھایة في وظفلما ذهیأخ ذيلا رلمباشا ديلنقا لمبلغا ھو :ناھ رباألج ودلمقصا إن، 

 ملتعلیا دلب،و نلسكا دلبو ، لصحيا نلتأمیا ، دلتقاعا تاعاطستقا لمث رةلمباشا رغی لمالیةا دئوالفا لیھإ مضافاً ، تباًرا أو راً جأ سمي واءس

 .رىخأ تالدب یةوآ ءلألبنا

 واءس دح على للمجتمعو مةظللمنو وظفللم :میةأھ دللعاا رألجا لیمثو. 

 تالؤھمو دراتقو راتمھا نم یحملھ ما معو دجھ نم مھدیق ما مع متناسباً رهجأ ونیك أن لىوألا جةدربال یھمھ وظففالم. 

 معو ، لیاتھومسئو تھراخب في دةیاز لك مع رألجا ھذا فقوایت وأن ، لالئقا لمعیشيا وىلمستا رألجا لھ یحقق أن وظفلما میھ كلذكو 

 .ملعاا ديالقتصاا وىلمستا في دلتصاعا

 بةولمسحا یةدلنقا تفقادلتا قیمة نم مثالً ( %٠٥) لىإ ورألجا تفارومص لتص دفق نلثما غالي تكلفة رعنص مةظللمن رألجا لیمث كما 

 .تماظلمنا ضبع في

 منھا رةثؤم لمواع دةع مع فقوایت وأن دالب مةظللمن بالنسبة رألجا نفإ سبق مماو: 

  .وظفلما نتاجیةإ (1

 .بھ ةطلمناا لیةولمسئا وىمستو تھرمھاو وظفلما رةخب (2

 .مةظلمنا مالكيو لمصلحةا بصحاأ على عبئاً لیشك ال أن (3

 .میةولحكا تیعارلتشوا مةظألنا مع رضیتعا ال أن (4

 على كلذ سنعكا كلما ورألجا وىمست نتحس كلماو ، نيوطلا دالقتصاا ركتح ئیةراش وةق درمص ھو رألجا نفإ :للمجتمع بالنسبة ماأ 

 .لمجتمعا في یةدالقتصاا تاعاطلقا للكام ديقتصاا شنعاإ

 مةظلمنا في بھا ظلالحتفا مث فیعةرلا یةرلبشا ءاتللكفا باطستقا سیلةو وھو ، سمعتھاو مةظلمنا جھةوا لیمث للمجتمع بالنسبة رألجا أن كما. 

 یفيوظلا ضارلوا ،النتاجیةا لىإ ولصولل یقطرلا ھو نلعاملیا نم ركثیو نلباحثیا نم ركثی رىی كما رألجا إن. 

 ضار جةدر تكان كلما الًدعا رألجا نكا كلما نھا دركت أن تماظلمنا في لعلیاا دارةإلوا یةرلبشا واردلما إدارة على: نفإ رخآ بمعنىو 

 بتتناس ال ورھمجأ أن ونلعاملا دیعتق حینما نلكو ، مةظلمنا أھداف تحقیق لىإ ربقأ واكان كلماو وىقأ لللعم مفعھودوا عالیة نفیوظلما

 ضنخفاا في ماأ مةظلمنا على سسینعك دبالتأكی وھذا ل،لعما في مئھوأدا ، مضائھور ، مفعیتھدا على رثؤسی كلذ نفإ دھمجھ دارمق مع

 .مةظللمن بالنسبة تكلفة رعناص لتمث ھذه لك،و للعما دوران دةیاز أو ،إلنتاجیةا
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 ف:ائوظلا مبتقیی ودلمقصا

 بباقي قیاساً رجأ نم لھا فعدی ما قیمةو مةظلمنا لخدا یفةوظ لك میةأھ دیدتح لىإ دفتھ لتيا مةظلمنا لعملیةا نھاأ" :یعني فائوظلا متقیی 

 ".لكك مةظلمنا في فائوظلا

 یفةوظ للك دللعاا رألجا دیدتح لجأ نم ضببع بعضھا فائوظلا نةرمقا اھبمقتضا میت لتيا" :لعملیةا نھاأ أو ." 

 لیةولمسئا جةودر ،تھراخبو التھؤھبم كلذكو ل،لعما في لھذیب ذيلا دلجھا داربمق وظفلما رجأ طبر تعني" :لعملیةا ھذه نفإ ريخآ یقةطربو 

 ".عاتقھ على ةلملقاا

 :فھي فائوظلا متقیی بعملیة مللقیا تماظلمنا وعدت لتيا بألسباا أھم

 .مةظللمن یفةوظلا قیمة لىإ داً ستناا تثابو سمير ورجأ لیكھ دیدتح (1

 .لحاليا ورألجا ماظن في لةدالعا خيوت (2

 .ورألجا قضایا ولح تنشأ دق لتيا ويلشكاوا تعازالنا في للفصا (3

 .لباتھاطمتو صفاتھاوام في تیالدلتعا ضبع علیھا طرأید ق لتيا فائوظلا أو دةیدلجا فائوظلل ورألجا للھیك سألساا ضعو (4

 .میةھألوا یةولوألا دأیحقق مب ورلألج مسل ضعو مث نمو میتھاوأھ فائوظلا یةولأو دیدتح (5

 .ورألجا دیدتح لمجا في لةدولا ضھارتف دق لتيا مةظباألن دلتقیا (6

 :مھاأھ أھداف دةع تحقیق في تماظلمنا فائوظلا متقیی عملیة دمتخو

 . اواھس نم علىأ را  جأ لھا فعدی أن بیج لتيا فائوظلا نم أي دیدتح (1

 .ورألجا یعوزت في نلغبا لةإزا على دةلمساعا (2

 .فیةزاج یقةطرب مصممة ورألجا تكان ول فیما تنشأ دق لتيا للعماوا نفیوظلما ويشكا تالفي (3

 .لخدابال ءاتلكفاا علي ظلحافوا ، رجلخاا نم یةرلبشا ءاتلكفاا باطستقا (4

 .نلعاملیا و مةظلمنا مصلحة یحقق بما كلذ جعالو تجباوالا نبی سلتجانا دمع أو فائوظلا ضبع في ودةجولما طرلمخاا دیدتح (5

 .فائوظلا ھذه شاغلي رادلألف قیةرلتا ذمنافو ، یفةوظ للیة لكولمسئوا ةطلسلا طوطخو ، بینھا تلعالقاا دیدتحو فائوظلا نبی طبرلا (6

 ف:ائوظلا متقیی لیةومسئ

 كلذ مغور  متخصصة" "لجنة لىإ لیةولمسئا ھذه دسناإ ھو تماظلمنا في دةلسائا لصفةا نفإ لتھاداعو ملتقییا عملیة عیةوضوم لجأ نم 

 رضع في لشخصیةا راءلآلو ت،لمشكالا لح في میھلمفاا فالختال دةعا عھاولخض ظراً ن ل،بالكام عیةوضوم ونتك ال دق نللجاا ھذه نفإ

 لمھمةا ھذه دسناإ نم ربكثی لفضأ ونیك دق ددةمتع آراء لتمث لتيا نللجاا رختیاا رمعیا نبأ: وللقا نیمك ماًوعم نھأ رغی دئلمباا أو رألفكاا

 .تماماً لھاھتجا أو دة،حوا إدارة أو د،حوا صلشخ
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 یتھاوعض في یضاًأ متض دقو ، یةرلبشا واردلما إدارة فیھا بما مةظلمنا تاعاطق نم نلیولمسئا نم عةومجم نم دةعا نللجاا ھذه لتتشكو 

 نم ركبأ درق لىإ كش بال ؤديسی لمختلفةا یفیةوظلا تلخلفیاوا عةولمتنا راتلخبا ودجو إن ، مةظلمنا إدارة رھمتختا نفیوظلما نع نممثلی

 .جھادرتو فائوظلا قیمة دیدتح في قةدلا نم رابالقتوا عیةوضولما

 كافة في مستقی لتيا فائوظبال لشام معل على ونتك أن تلخلفیاوا راتلخبا وعتن لىإ باإلضافة للجنةا رختیاا في عىرای أن بیج نھأ على 

 في لمماثلةوا دةلسائا ورباألج معل على كلذكو ف،ائوظلا متقیی عملیة في مةدلمستخا لمختلفةا طرقبال مسبق معل علىو،مةظلمنا ءجاأر

 .وقلسا

 طوراتلتا ضلبع نتیجة فائوظلا ضبع فتصنی جعةرام ئماًدا عيدیست دق رألما أن كلذ ،عمالھاأ ءبانتھا نللجاا ھذه مھمة تنتھي الو 

 .تلباطلمتوا تلیاولمسئا ھذه ضبتخفی ماوإ ، لباتھاطمتو ، لیاتھاومسئ دةیازب ماإ علیھا ثةدلمحا

 نیوتك نم رعسوأ لفضأ ونستك تھاددح أن لھا سبق لتيا فائوظلا متقیی بمتابعة بنفسھا ومتق " ئمةدا لجنة"  ودجو نفإ للحاا بیعةطبو 

 .لسابقةا للجنةا رةخب سنف كتمتل ال دةیدج لجنة

 كمةرامت راتبخب تلجھاا ھذه زتتمی ما غالباًو ف،ائوظلا متقیی عملیة دسناإ في جیةرلخاا رةالستشاا لىإ تماظلمنا تلجأ دفق رىخأ ناحیة نم 

 .ءللعمال ددةمتع تسادراب ملقیاوا سةرلمماا ررلتك نتیجة للمجاا ھذا في

 جةدربال لةولمسئا فھي متھرب وعضولما نع یةرلبشا واردلما إدارة تخلي یعني ال جیةرخا أو خلیةدا تكان واءس نللجاا ھذه لتشكی أن على 

 .راً خیوأ الًأو لعلیاا دارةإلا مماأ لىوألا

 رألما زمل إذا لیدلتعوا جعةراللم رىخأ رةم جيرلخاا رلخبیا عيدیست عمالھاأ نم تنتھي حینماو ،للجنةا ذهلھ ملتقییا رارق ذتخاا ركیت أن على. 

 ف:ائوظلا متقیی طرق

 :يھ طرقلا وھذه ، فائوظلا متقیی عملیة في دمتستخ ئیسیةر طرق بعأر نع یةرلبشا واردلموا دارةإلا بكت دثتتح

 . Simple Rankingط لبسیا بتیرلتا یقةطر (1

 . System Classification or Gradingت  جادرلا أو فلتصنیا یقةطر (2

 . Factor Comparison لموالعا نةرمقا یقةطر (3

 . Point System ط لنقا یقةطر (4

 ط:لبسیا بتیرلتا یقةطر  ـ 1 

 كتمتل ال لتيا رةلصغیا تكارلشوا تسساؤلما في عاًوشی ارھكثوأ فائوظلا متقیی طرق دمقأ" طلبسیا بتیرلتا " یقةطر رتعتبو 

 .داً تعقی رألكثا رىألخا طرقلا دامالستخ لمالیةا أو لفنیةا تإلمكانیاا

 بترت مث یفةوظ نىوأد یفةوظ علىأ رباختیا للجنةا ومتق دفق ،میتھاوأھ قیمتھا بحس فائوظلا بتیرت على یقةطرلا ھذه رةفك ومتقو 

 .مةظلمنا وىمستو مألقساا وىمست على لیاًزتنا أو یاًدتصاع دودلحا ھذه لخدا لباقیةا فائوظلا

 رةلصغیا تماظلمنا في مھاداستخا مكانیةوإبیقھا طت لةوسھو عتھارسو تھاطببسا :یقةطرلا ھذه زتتمیو. 

 بیصعو ، للجنةء األعضا لشخصیةا یارؤلا ردمج على نماوإ ، سللقیا رعلى معایی دتستن ال نھاأ في صیتلخ :بھاوعی أھم أن رغی 

 .  نفیوظلما تالؤتسا مماأ عنھا عفادلا
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 یفي:وظلا فلتصنیا أو تجادرلا یقةطر ـ2 

 

 ستعك جةدر عةومجم للك يطتعو لمتشابھةا فائوظلا نم عةومجم لىإ مةظلمنا فائوظ فتصنی یقةطرلا ھذه بمقتضى میتو 

 .یفةوظلا تصفاوام

 دیدتحو تجادرلا دیدبتح ومتق لجنة لتشكی أو ،فائوظلا فصو سساأ على ماأ تجادرلا أو تلفئاا صخصائ دیدتح میتو 

 جیةوذلنما فائوظبال :یسمى ما أو ، تلمنشآا ضبع في فائوظلل فةرولمعا ألساسیةا تجادرلا على كلذ جعةرام مث ،خصائصھا

Benchmark Jobs. 

 يھ(  طواتخ ٦) یلي فیما یقةطرلا ھذه طواتخ لتتمثو: 

 .مللتقیی ستخضع لتيا فائوظلا دیدتح (1

 .مةظبالمن وداً جوم نكا إن مھداستخا أو فائوظلا فصیوتو لتحلی دادعإ (2

 جةدر ، لتھاوسھ أو بتھاوصع دىمو یفةوظلا تجباوا ، وبلطلما للعما بیعةط لمث) فصیولتا رمعایی رختیاا (3

 رةلخبوا ملتعلیا جةدر ، یفةوظلا لشاغ اذھیتخ لتيا راراتلقا عیةونو بیعةط ، یفةوظلا على بةولطلما رافإلشا

 (.لیةولمسئا جةودر ، وبلطلما دلجھا دارمق ، یفةوظلل بةولطلما

 .صفاتھاوامو عةولمجما بیعةط ستعك جةدر فئة لك ءاطعوإ متشابھة تفئا لىإ تقییمھا رادلما فائوظلا فتصنی (4

 دوبمن ، ليآ بحاس مجرمب ، لةآ بكات لمث) رىألخا تماظلمنا في لمماثلةا جیةوذلنما فائوظلا جعةرام (5

 مةظلمنا في فائوظلا ورجأ دیدتح يھ لعملیةا ھذه نم دفلھا إن (ذاكوھ..  ملعاا ریدلما رتیرسك ، تمبیعا

 .رىألخا تماظلمنا في لمماثلةا فائوظلا ورجأ مع بتتناس یقةطرب

 سساأ على یفیةوظلا تلفئاا لخدا یفةوظ للك رألجا دیدتحو رىألخا فائوظلا بقیة على ملتقییا ماظن بیقطت (6

 .ألقصىا دللح رألجا لیص حتى داءلأل نتیجة تمنح لتيا لمتتالیةا داتیازل،وا ألقصىا دلحوا ، رلألج نىدألا دلحا

 

 یةدارإلا فائوظلا تفئا في مھاداستخا یضاًأ روفمع،وميولحكا عاطلقا فائوظ في مھاداستخا وعبشی :یقةطرلا ھذه زتتمیو ، 

 نةرللمقا رمعایی تضع نھاأ في طلبسیا بتیرلتا یقةطر أي لسابقةا یقةطرلا نع لتفض يوھ ، صلخاا عاطلقا في لعلمیة،وا سیةدلھنوا

 .لباتھاطمت دیدتحو فائوظلا فصیوت لخال نم فائوظلا نبی

 

 عةومجم إدراج بیصع دق كلذك ف،ائوظلل قیقاًد صفاًو كناھ نیك مل إذا لشخصيا زلتحیا ودجو رارستما :سلبیاتھا أھم نم أن رغی 

 یقةطرلا ھذه نفإ راً خیوأ ،فئة لك لخدا فائوظلا رتكثو ددتتع إذا خاصةو دحوا صفاًو اءھاطعإ مث معینة فئة لخدا فائوظلا نم

 .لةولمسئا للجنةا نم را  كبی قتا وو ودا  جھ بلطتت
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 ل:موالعا نةرمقا یقةطر ـ3 

 نةرلمقاا لمواع ونتتكو رى،ألخا فائوظلا مع یفةوظ للك ألساسیةا تناولمكا نةرمقا" فائوظلا متقیی لجنة" نم یقةطرلا ھذه بلطتتو 

 :يوھ فائوظلا لك في علیھا رفلمتعاا بنوالجا نم

 .للعما ظروف ـ                .ريلفكا دلجھا ـ            . لعضليا دلجھا ـ               .رةلمھاا ـ            .لیةولمسئا ـ

 للك لنسبیةا میةھألا ددتح أن ملتقییا للجنة وبألسلا ھذا یسمحو ت،قولا سنف في رىخوأ یفةوظ نبی لموالعا ھذه نم دحوا لك رنیقاو 

 فائوظبال قیاساً یفةوظ لك رجأ لنھایةا في ددلیتح نةرلمقاا لمواع نم لعام للك رجأ ءاطعإ لخال نم رىألخا فائوظبال قیاساً یفةوظ

 .وقلسا في فائوظلا سلنف لمماثلةا ورباألج رحلمقتا رألجا نةرمقا میت یفةوظ للك لنھائيا رألجا رریتق أن لقبو رى،ألخا

 یلي كما يھ یقةطرلا ھذه في تباعھاإ بجوالا طواتلخا نفإ حإلیضاا نم دیزلمو: 

 لىوألا طوةلخا : 

: مثالً) مةظلمنا في تقییمھا رادلما كلتل وقلسا في لمماثلةا فائوظلا يوھ ـ سلقیاا علیھا مسیت لتيا جیةوذلنما فائوظلا دیدتح

 (.لخا...  ، تملفا ورمأم ب،كات ،بائيركھ،میكانیكي ول،متج تمبیعا دوبمن ر،تیرسك

 لثانیةا طوةلخا : 

 نبی لموالعا ھذه راوحتت دقو لبیعیةوا ،یةدارإلوا ،لفنیةا فائوظلا تلفئا بالنسبة لموالعا ھذه فتختل دقو ،نةرلمقاا لمواع دیدتح

 ، لعضليا دلجھا رة،لمھا، الیةولمسئا: يوھ ،سابقاً لیھاإ رلمشاا لموالعا لخمسةا ھو دلسائا أن رغی ل،مواع سبعة لىإ بعةأر

 .للعما وظروف ري،لفكا دلجھا

 لثالثةا طوةلخا : 

 فائوظلل دسائ ھو لما فقاًو یفةوظلل بالنسبة للعاما میةھأل فقاًو ساسیةأ یفةوظ للك نةرلمقاا لمواع نم لعام للك رجأ دیدتح

 :ماوھ نجانبی نم دتتأك أن فائوظلا متقیی لجنة على إنو  .لمحليا وقلسا في جیةوذلنما

 لیھاإ رلمشاا لموالعا نم لعام للك رألجا قیمة صتخصی. 

 رىألخا فائوظلا في نةرلمقاا لموالعا مع لعام لك نةرمقاو. 

 :یلي فیما كلذ رحسنشو

 بیج لللعام صلمخصا رألجا نم زءلجا نفإ مث نمو دةحوالا یفةوظلا لخدا رىألخا لموالعا مع لعام لك میةأھ نةرمقا :أوال   ـ

 نةرلمقاا لمواع عةومجم نضم لعام أھم إن أول، میكانیكي یفةوظ نم یتضح فمثالً: یفةوظلل بالنسبة للعاما میةأھ سیعك أن

 (.مثالً وديسعلایر  ٤١) رىألخا لموالعا نم علىأ لساعةا رجأ نم زءج لھ صخص دفق مث نمو رةلمھاا لعام ھو

 ذالھ صلمخصا رألجا نم زءلجا دیدلتح رىألخا فائوظلا في نةرلمقاا لموالعا مع یفةوظلا لخدا لعام لك نةرمقا :ثانیا ـ 

 أن یعني ھذا نفإ راشللف بالنسبة ضعافھاأ بعةأر یباًرتق يھ رتیرللسك بالنسبة "لیةولمسئا" لعام میةأھ تكان إذا فمثالً .للعاما

 ١) ويیسا راً جأ لھا ددتح رتیرلسكا لیةومسئ نفإ مث نمو ف،ضعاأ بعةأر ھو للعاما ذالھ رألجا نم صلمخصا زءلجا ونیك

 .ذاكوھ (للساعة وديسعلایر  ) راشللف زءلجا ذالھ صلمخصا رألجا یباًرتق فضعاأ بعةأر أي للساعة (وديسع لایر
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 بعةرالا طوةلخا : 

 نبی رةمتناث رةلمختاا فائوظلا نفإ مث نمو دة،عمأ خمسة علي عةوزم لموالعا نةرمقا ةطیرخ على رةلمختاا فائوظلا ضعو -

 .لعام للك لمستحقا رألجا لقیمة فقاًو نةرلمقاا رعناص لتمثو لخمسةا دةألعما

 یعني ذيلا رألما س(.ر ١) وھو صلمخصا رألجا ذاةبمحا تأتي رتیرسك یفةوظ مسمى أن دنج مثالً لیةولمسئا لعام خانة فيو -

 .رتیرسك یفةوظ تجباوا نم زءلجا ذالھ مةظلمنا یھطتع ذيلا رألجا دارمقو للعاما ذالھ لنسبیةا میةھألا

 لخامسةا طوةلخا : 

 فائوظلا متقیی بالتالي میتو Benchmark Jobs وقلسا في فةرولمعا ألساسیةا فائوظلل جا وذنم رةلمختاا فائوظلا لتمثو -

 .  یقةطرلا سبنف ةطیرلخا في خالھادبإ مةظلمنا في رىألخا

 :لتاليا نتبع فإننا نمیكانیكیی سئیر رجأ ددنح أن ناأرد إذا فمثال  -

 

 میةأھ بتیرت ددیتح دقو رى،ألخا لموابالع قیاساً منھا لعام لك میةأھ دارمقو نةرلمقاا لمواع فائوظلا متقیی لجنة صتخص ـ1

 :لتاليا سألساا على للعاما

 (.لثانیةا میةھألا) ريلفكا ودلمجھا ـ ب(.                       لىوألا میةھألا) رةلمھاا ـ أ

 (.بعةرالا میةھألا) لعضليا ودلمجھا ـ د(.                    لثالثةا میةھألا) لیةولمسئا ـ ـج

 (.لخامسةا میةھألا) للعما ظروف ـ ھـ

 ھذا نفإ ولألا لمیكانیكيا رةمھا وىمست نع دیزت أن بیج یفةوظلا ذهلھ بةولطلما رةلمھاا جةدر إن ملتقییا لجنة دتعتقا وإذا ـ2

 .رىألخا لموالعا نةرمقا نیمك ذاكل،وھلعاما ذالھ رألجا نم صلمخصا زءلجا دارمق على سسینعك

 :لتاليا للشكا ذتأخ أن نیمك فأنھا نلمیكانیكییا سئیریفة وظل رألجا قائمة ضعوب عملھا للجنةا تنھي مادعنو ـ

 س.  ر ٥١ رةلمھاا

 ٩ ريلفكا ودلمجھا

 ٧ لیةولمسئا

 ١ لعضليا ودلمجھا

 ٤ للعما ظروف

 س.  ر  ٤٤ لي بالساعةإلجماا

 فةرومع رمعایی على ادھستناافي  لةولسھوا وحضوبال" لموالعا نةرمقا" یقةطر زتتمیو. 

 سلبیاتھا نم نلكو: 

 .حیاناًأ لتھادابع نفیوظلما عقناإ بیصع نھإ –

 قةدلا دمع لىإ ؤديی دق وقلسا في لمماثلةا فائوظبال جیةوذلنما فائوظلا رجأ سقیا في قةدلا دمع أن كما –

 .  مةظبالمن رىألخا فائوظلا رجأ سقیا في
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 ط: لنقا یقةطر ـ4 

 ضبع دمتستخ نھاوك في لموالعا نةرمقا یقةطر تشبھ يوھ دامالستخا في عاًوشی فائوظلا متقیی طرق ركثأ نم طلنقا یقةطر رتعتبو 

 خاصیة أو لعام لك میةأھ متقیی في رألجا نم الًدب ،طلنقا دالستبا في عنھا فتختل لكنھاو ، فائوظلا نبی نةرلمقاا أو سلقیاا لمواع

 تفصیالً. ركثأ ونتك نةرلمقاا لمواع أن كما ،یفةوظلل جةرلحا صلخصائا نم

 یلي كما حھاطر نیمك یقةطرلا ھذه في لمتبعةا طواتلخا نفإ حإلیضاا نم دیزلمو  : 

 لىوألا طوةلخا:  

 :ئیسیةرلا یفةوظلا تصفا أو نةرلمقاا لمواع دیدتح

 : يھ یقةطرلا ھذه في مھاداستخا لشائعا لموالعا وأھم

 .للعما ظروف ـ               .رةلمھاا ـ          .   ودلمجھا ـ               .لیةولمسئا ـ

 لثانیةا طوةلخا  : 

 .  ةطنق (٤٥٥٥) ھو وعلمجما أن رضلنفو مجتمعة نةرلمقاا لمواع لجمیع طلنقا نم ألقصىا دلحا دیدتح

 لثالثةا طوةلخا : 

o رىألخ یفةوظ نم فتختل رىألخا لموالعا أو ، لیةولمسئا جةدر نأل ظراً ن فمثالً ، ناتھومكو لعام للك تجادرلا وىمست دیدتح 

 على تیاولمستا ددتح أن نیمكو ، للعاما لخدا رعنص للكو لعام للك تجادرلا نم تیاومست دیدتح بلطیت طلنقاا ماظن نفإ

 .منخفضة أو ، ةطسومت ، عالیة جةدر:  سساأ

o لثالثةا تیاولمستا نم وىمست لك نم قعولمتوا تیاولمستا وممفھ ضیحولت تفصیلیاً لیالًد ملتقییا لجنة طورت أن بیجو. 

 

o وادلموا تآلالا سالمة نضما لیةومسئ:  لمثا: 

 ستغاللھاا نضماو علیھا ةظلمحافا: ثحی نم للعما في مھادیستخ لتيا وادلموا تآلالا هتجا وظفلما لیةومسئ للعاما ھذا سیقیو

 :لیةولمسئا ھذه راإط في لخدیول،ألمثا لالستغالا

 وادلما فتل أو ، لاطألعا وادثبح نلیولمسئا رشعاإ. 

 مسلی ضعو في وادلما ضعوو تآلالا افةظن على ةظلمحافا. 

 یفةوظلا تجباووا بیتناس بما لاطألعا حصالوإ صیانة. 

 .نفیوظلما جمیع نبی یةومتسا ونتك نل لیةولمسئا ذهبھ زاماللتا تیاومست نفإ للحاا بیعةطبوـ 

 . لیةولمسئا نم زءلجا ھذا في للعما یحتاجھ ذيلا درلقا أو وظف،لما زاملتا جةدر نع رللتعبی ثالثة تیاومست صتخصی نیمك مث نمو ـ

 :لتاليا ولنحا على تیاولمستا فتصن أن نیمكو ـ

 (٥) وىلمستا : 

 في فتل أو دات،لمعا في طلع يبأ نلیولمسئا أو ئیسھر ربإشعا وظفلما ومیق ناوھ :ةطنق (٠٤) منخفضة جةدر يطیعو

 .وادلما
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 (٠) وىلمستا : 

 ةظلمحافوا سالمتھا علىواد،ولموا تلآلال دلجیا رھظلما على وظفلما رصیح ناوھ: ةط( نق٤٤) ةطسومت جةدر يطیعو

 .وادلما في یةولثانا تلتلفیاا ضبع حصالإ أو ت،لآلال قائیةولا لصیانةا راءاتجإ ضبع على درةلقا یھدل،و علیھا

 (٣) وىلمستا: 

 دیدتح على درقات،ولآلال ألساسیةا تإلصالحاوا لصیانةا راءبإج وظفلما ومیق ناوھ :ةطنق (٦٤) عالیة جةدر يطیعو

 .تقیولتوا عیةولنوا لكمیةا ثحی نم وادلما نم تلبیاطلا

 الرابعة  طوةلخا : 

 :لتاليا ولنحا على میةھألا ھذه وزعت أن نیمك فمثالً ، للجنةا تئیارلم فقاًو ئیسیةرلا بعةرألا لموالعا نم لعام للك لنسبیةا میةھألا دیدتح

 % ٠٥ رةلمھاا

 % ٥٠ لیةولمسئا

 % ٤٠ ودلمجھا

 % ٤٥ للعما ظروف

 لخامسةا طوةلخا : 

 نمو ، تجادرلل ألقصىا دلحا في لللعام لمخصصةا لنسبةا ربض لخال نم كلذ میتو ئیسير لعام للك لمخصصةا طلنقا دارمق دیدتح

 :لتاليا ولنحا على ورةلصا ونستك مث

 نقطة. 011=  011÷  011×  55    = رةلمھاا 

 نقطة. 001=  011÷  011×  25  = لیةولمسئا 

 نقطة. 001=  011÷  011×  15   = ودلمجھا 

 نقطة. 011=  011÷  011×  15 = للعما ظروف 

 سةدلساا طوةلخا: 

o لھ عیةرلفا رلعناصا على ئیسير لعام للك لمخصصةا طلنقا وزعت.  

o ًلتاليا ولنحا على بیدرلتوا ، رةلخبوا ، ملتعلیا على رةلمھاا طنق وزعت فمثال: 

 

 ةطنق  ٥٠٥  ملتعلیا

 ةطنق  ٤٠٥  رةلخبا

 ةطنق  ٤٥٥  بیدرلتا

 

o سلعكوا ملتعلیا نم ألعلىا وىللمست ألعلىا جةدرلا صتخص أن على ،فیھ ددةلمتعا تیاولمستا سساأ على ملتعلیا طنق یعوزت نیمكو 

 لتيا بیدرلتا مجرالب فقاًو ، عھاوتنو رةلخبا واتلسن وفقاً  بیدرلتوا رةلخبا رعناص على طلنقا بقیة یعوزت نیمك ذاكوھ..  صحیح

 .عھاونو وظفلما ارھحض
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o یقةطرلا ھذه زاتممی نم :  

 یضا أ نماوإ م،عا لبشك لموالعا میةأھ لنا ددتح ال طلنقا یقةطر أن ثحی ،"نةرلمقاا لمواع" یقةطر زاتممی نم قناعا إ ركثأ دوتب

 مقاأر ءاطعإ نفإ كلذك ،للعما ظروف أو ، دلجھا أو رة،لمھاا أو ،لیةولمسئا راإط في كلذ نكا واءس ،لعام للك خلیةدالا رلعناصا

 .ضلبعا بعضھاو فائوظلا میةأھ نبی نةرلمقاا دعن لةوسھ ركثأ رألما لیجع رعنص للكو لعام للك یةددع

o یقةطرلا ھذه تسلبیا ثحی نم ماأ : 

 على دستعتمو رةصغی مةظلمنا تكان إذا خاصةو ،دادألعا تكلفة عتفاار كلذكو ،ادادھعإ في ذیستنف ذيلا تقولا طول: ھو مھاأھ نفإ

 .لثانیةوا لىوألا نیقتیطرلا خاصةو لسابقةا طرقبال قیاساً دا  تعقیو بةوصع ركثأ دتع تلسلبیاا ھذه بجان لىإ يوھ .جیةرلخاا رةلخبا

 :لتاليا ولنحا على متت طلنقا سساأ على فائوظلا متقیی طواتخ إن

 ل(.لعما ظروف ، دلجھا ، رةلمھاا ، لیةولمسئ) ا نةرلمقاا لمواع دیدتح (1

 مثالً(. ٤٥٥٥) نةرلمقاا لمواع على وزعست لتيا طللنق ألقصىا دلحا دیدتح (2

 (. عالي ـ طسومت ـ ض) منخف تجادرلا وىمست دیدتح (3

 (. لیةولمسئا % ٥٠، رةلمھاا % ٠٥مثالً ) بلنسا دامباستخ نةرلمقاا لمواع نم لعام للك لنسبیةا میةھألا دیدتح (4

 .لعام للك لمخصصةا طلنقا دارمق دیدتح (5

 .خلیةدالا عیةرلفا رلعناصا على لعام للك لمخصصةا طلنقا یعوزت (6

 رة:لمحاضا تلحاطمص أھم

 فائوظلا متقیی Job Evaluation : 

 ، رةلمھاا ارزھبأ: راتعتباا دةع وءض على كلذ میتو ،لھا بلمناسا رألجا دیدتح لجأ نم یفةوظلل لنسبیةا میةھألا دیدتح عملیة يوھ

 .للعما وظروف ،لعضليوا ريلفكا دلجھوا ،لیةولمسئوا

 طلبسیا بتیرلتا یقةطر Simple Ranking  : 

 مث اھناوأد میةأھ یفةوظ ألعلى ملتقییا لجنة ریدتق لخال نم كلوذ میتھاوأھ قیمتھا بحس فائوظلا بتیرت على یقةطرلا ھذه رةفك ومتقو

 .دودلحا ھذه لخدا لباقیةا فائوظلا بترت

 تجادرلا یقةطر Grading System  : 

 تصفاوام ستعك جةدر عةومجم للك ىطتعو ،لمتشابھةا فائوظلا نم عةومجم لىإ مةظلمنا فائوظ فتصنی یقةطرلا ھذه بمقتضى میتو

 .سألساا ھذا على رألجا لھا ددیحو یفةوظلا

 ل موالعا نةرمقا یقةطرFactor Comparisons  : 

 وظروف ري،لفكوا لعضليا دلجھا رة،لمھاا ،لیةولمسئا: لمث علیھا رفلمتعاا لموالعا نم عةومجم نةرمقا على یقةطرلا ھذه ومتقو

 .لموالعا ھذه نم لعام للك رألجا قیمةو یفةوظلا میةأھ دیدلتح رىخوأ یفةوظ نبی لموالعا ھذه رنتقا مث للعما

 ط لنقا یقةطرPoint System : 

 نلكو ،فائوظلا نبی نةرلمقاا أو سلقیاا لمواع سنف دمتستخ نھاوك في" لموالعا نةرمقا: "یقةطر تشبھو ،اًعوشی ملتقییا طرق ركثأ يوھ

 نة.رلمقاا لمواع نم لعام لك میةأھ رازإلب طلنقا نم عةومجم نضع لعام للك مالیة قیمة ءاطعإ نم الًدب
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 [ 51إدارة املوارد البشرية ]

 (Wages  System ور ألجا ماظن)

 مة: دمق

 لتيا تمادلخا نم كناھ أن لمشكلةا ھذه دتعقی نم دیزیو ، تكارلشا في وملیا إدارة جھوات لتيا تلمشكالا أھم نم دللعاا رألجا ریرتق ریعتب 

 لثقافیةوا یاضیةرلا واديلنا ءنشاوإ ، حبارألا في كةرلمشاوا لصحيا نلتأمیا لمث ديما ابعط ذا ھو ما تكارلشا نم ركثی في وملیا دمتق

 دارمق ھو لىوألا جةدربال للعاما میھ ما إن ؟ لللعام ألساسيا رألجا نم تمادلخا ھذه قیمة متخص لفھ ، لخإ..  الستھالكیةا تلمجمعاوا

 في رمأ ھو دللعاا رألجا دیدتح نفإ كلذل، والجتماعيوا لمعیشيا زهكرم ددیح ذيلا ھو رألجا ذافھ ،لھزمن لىإ یحملھ ذيلا لصافيا رألجا

 .ةللمنشأ بالنسبة میةھألا غایة

 جمیع رالعتباا في ذا  خأ كلوذ ،"وظفلما أو لللعام فعدی ذاما" ریدتق نع لةولمسئا دارةإلا يھ تسساؤلما في بتروالوا ورألجا وإدارة 

 .لكك بالمجتمع تتعلق جیةرخا أو ةلمنشأا في نفسھ للعما بیعةطب تتعلق خلیةدا تكان واءس رألجا ھذا دیدتح في رثؤت لتيا لموالعا

 لعامة:ا میھلمفاا

 :بتروالوا ورألجا نبی رقلفا

 ،تالولعموات،العالا ب،تروالا لیشم أن نیمك كلذل وھو ل،لعاما أو وظفللم فعدت لتيا لمالیةا تعاوفدلما جمیع لیشم سعوالا نھومضم في :رألجا

 أو لساعةا لمقاب في فعدی ذيلا وريلفا ديلنقا لمبلغا كلذ نھأ :ھو رألجا وملمفھ لشائعا لالستعماا أن رغی ، لماليا فعدلا ورص نم ورةص أي أو

 على تجدر دفق بتروالا ماأ ،ءقازرلا تلیاقاا ذويب ونیسم ما أو ،فيراشإ أو إداري ابعط ذات فائوظب ونیعمل ال نیذلا راءألجا أو لللعما وملیا

 دقو یا رشھ أو عیا وسبأ ونیك دق نماوإ تبالساعا بیحس ال نمعی لبعم قیامھ ریظن وظفللم فعدت معینة مبالغ لتمث نھاوك في ورألجا نع زتمی أن

 یةدارإلا لألعماا فيوظمو  White Collar Employees ءلبیضاا تلیاقاا فيوظم معلیھ لقطی لما دةعا فعدت بتروالوا ،یا وسن یضا أ ونیك

 .میظلتنا نم لمختلفةا یةدارإلا تیاولمستا في لفنیةوا

 :لحقیقيا رألجوا ديلنقا رألجا

 ديلنقا رألجا: Monetary Wage ل،للعام دا  نق وعفدلما رألجا لیمث ال لكنھو ردلفا یعملھ ذيلا لللعم أو یفةوظلل وعفدلما إلجماليا رألجا ھو 

 تماولخصا ھذه على ألمثلةوا تبھرا أو رهجأ على وظفلما أو للعاما ولحص لقب رألجا ھذا نم خصمھا بیج ما تماولخصا نم كناھ أن كلذ

 ردللف إلجماليا رألجا أو بترالا في تةومتفا نسبا  لتمث تماولخصا وھذه ،الجتماعيا نلتأمیا ، لصحيا نلتأمیا طقساأ ، دلتقاعا مقساأ: يھ

 .Real Wage  - Take-Home Pay لحقیقيا رباألج یسمي ما ھو رجأ نم كلذ دبع للعاما علیھ لیحص ما نفإ تفیوستا ما وإذا ل،لعاما

 رألجا ذابھ للعاما علیھا لیحص لتيا ئیةرالشا وةلقا یعني :لحقیقيا رألجوا. 

 معینة سنة لىإ سبالقیا رألسعاا تتفعار كلماو..  لمجتمعا في لعامةا یةدالقتصاا ظروفللو رألسعاا رلتغی بقا ط رتتغی ئیةرالشا وةلقا وھذه 

 .وقلسا في رألجا ذالھ ئیةرالشا درةلقا ضالنخفا ظرا  ن لللعام لحقیقيا رألجا ضالنخفا كلذ رشاا كلما سألساا سنة يھ

 للعاما أو وظفلما ریضا ال حتى رألسعاا في رلتغیا مع را  متغی رألجا ھذا ونیك أن ھو لحقیقيا رألجا سقیا في یعنینا ما أھم أن ھذا معنىو 

 لمعیشيا وىلمستا لھ یحقق ال للعاما دی لىإ لیص ذيلا لحقیقيا رألجا نلكو یاًھراظ ضخماً ديلنقا رألجا ونیك أن دثیح دقو كلذ في

 .تمادخ نم مھدیق ما نع للكاما ضیولتعا ضھویع الو وبلطلما
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 :زمحف ركعنص رألجا

 لمواع كناھ نلكو ،لعامةا دةلقاعا يھ ھذه..  نلیؤھلما رادألفا نم علىأ لعم تیاومست على لتحص لكي علىأ ورا  جأ فعدت لتيا تماظلمنا 

 یفةوظلا زكرم ، یفةوظلا في رارالستقا ل،موالعا ھذه نمو ت،لمنشآوا تكاربالش لللعم نلیؤھلما رادألفا ذبج في دورا   بتلع رىخأ

 .لللعم دةلجیا ظروفلوا ل،لعما میةھبأ رافالعتا ،یفةوظلا في قیةرلتا رصف ،الجتماعيا

 نكا ما متى نلكو رى،ألخا لموالعا على غىطی دق فإنھ تفعا رم رألجا نكا ما متىو رادألفا ذبج في ألساسيا ھو زيتحفی ركعنص رألجوا 

 ول حتىو ل،فضأخال  د ملھ یحقق ذيلا للعما نع ثلبحا في روایفك دق رادألفا ضبع نفإ لللعم رىألخا ظروفلا نتحس معو حتى منخفضا 

 .ضارلوا عالقتناا دمع ونسیك رألجا هتجا ورھمشع أن دكؤلما نفم للعما رأس على وابق

 :ورألجا متقیی سسأ

 على دللعاا رألجا ھذا لمث دیدلتحو ، لمجاملةوا ةلمحاباا راتعتباا نم لخاو دلعا رجأ على وللحصا ھو معا  للعاموا دارةإلا میھ ما أن 

 :لتالیةا ألسئلةا على بتجی أن دارةإلا

 ؟... مةظبالمن فائوظلا مسل في یفةوظلا لقیمة بقا ط أو ل،لعاما تالحتیاجا بقا ط رألجا ددسیتح ھل (1

 ور؟ألجا قیمة دیدتح دعن ءلعمالوا ل،لعماوا ، نمیھللمسا لمختلفةا لمصالحا نبی فقون فكی (2

 ؟یفة وظلا قیمة ددنح فكی (3

 ر؟ألجا قیمة في خلةدالا یةدالقتصاا رلعناصا يھ ما (4

 

 روطلشا جمیعو تالؤھلما تتشابھ ما ذافإ،كةربالش ائفيوظلا للعمم اسل في یفةوظلا قیمة سساأ على فعدلا ماظن على تكارلشا غلبیةأ رتسیو 

 .لفاأط معھو جا زومت أو لفاأط دونب جا زومت ،با زعا نكا واءس لھا ررلمقا رألجا سنف على لسیحص حاملھا نفإ یفةوظلل بةولطلما رىألخا

 دیری ھملمساوا ،لفضأ معیشي وىمست لھ یحقق را  جأ دیری لفالعامدارة،إلا جھھوات بصع رمأ كةرلشا في لمختلفةا لمصالحا نبی فیقولتوا 

 یفةوظلل لمالیةا لقیمةا دیدبتح ارارھق دعن دارةإلا أن ھذا معنىو ن،یرآلخا نلمنافسیا لىإ رفسینص الوإ ودةجو راً سع دیری للعمی،واباحاًأر

 .عالیة ودةجو لةومعق ربأسعا تبیع وأن ،بحاًر تحقق وأن ، الًدعا را  جأ ونیك أن عىرات أن بیج

 رالعتباا في ذتأخ أن دارةإلا فعلى كلذل ،لقیمةا ھذه دیدتح كیفیة يھ رألجا قیمة دیدبتح لمتعلقةا تلمشكالا نمو: 

 .بھا قلاللتحا یاًرمغو مشجعاً یھادل ورألجا وىمستو لیكھ ونیك أن (1

 .لمختلفةا فائوظلا نبی بتروالوا ورألجا في قاًروف كناھ ونتك أن (2

 .ملظبال حساسھوإ للعاما رةثاإ لىإ رألجا دیدتح یقةطر ؤديت الأ (3

 .لیةولمسئوا ةطلسلا جةدر مع متمشیاً رألجا ونیك أن (4

 

 یفةوظلا متقیی"يور،وھألجوا بتروالا مسل دیدتح یقةطر في یجابیةإ ركثأ یقةطر لىإ رةلكبیا تكارلشا ضبع تلجأ لمشكلةا ھذه بةولصع ظرا  نو "

Job Evaluation، سابقا  عنھا ثنادتح لتيا. 

 تنشأ ناھ نمو ور،ألجا دیدتح في ددةمح رعناص كناھ نبأ دلتأكیا نیمك ال فإنھ ور،ألجا قیمة في خلةدالا یةدالقتصاا رلعناصا ناحیة نم ماأ 

 .بةولصعا
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 نم معینة رةمھا نم رضلعا لق كلماو رهسع ضنخفا للعما نم رضلعا زاد كلما لسلعةا وقبس ركبی دح لىإ تشبیھھ نیمك للعما وقسو 

 .راتلمھاا ھذه على ولللحص وبلطلما رألجا زاد كلما للعما وقس في لمختلفةا راتلمھاا

 تسساؤلما كتل نم علىأ ورجأ فعدل دادستعا على ئما دا ونتك رةكثی باحاًأر تحقق لتيا تسساؤلما أن ورلمتصا نم نفإ رىخأ ناحیة نمو 

 .ضعةوامت باحا أر تحقق لتيا

 دل؟لعاا رألجا ھو ما

 :للعاما ظرن جھةو: رألجا

 یا رورض ال وشم ركثأ بمعنىو یضا أ نلكو ، ألساسیةا میةولیا حتیاجاتھا لمقابلة بفحس یا رورض سلی للعاما ظرن جھةو نم دللعاا رألجا ریعتب 

 فقوت لمشاك للعما رب بیجن للعاما ظرن جھةو نم دللعاا رفاألجك،الستھالوا جإلنتاا عملیة رارستموا للمجتمع لكليا دالقتصاا فةد رلتسیی

 ،لصناعةوا كالستھالا عجلة فعدل لصحیحا یقطرلا كلذ وقف وھو ،ألساسیةا ةلحیاا تلباطمت لمقابلة لخدلا كفایة دمبع جالحتجاوا للعما

 .لعمالةوا حبارألا دةیاوز

 ؟"  دللعاا رألجا ددیتح فكی"  ھو نآلا ذھنلا لىإ دریتبا دق ذيلا ؤاللسا نلكو 

 رفلتصا دأیب مث لھزمن لىإ وظفلما ذهیأخ ذيلا لحقیقيا أو لصافيا رألجا ھو ھل أم ت،ماولخصا لقب ديلنقا رألجا كلذ ھو :دللعاا رألجا ھل 

 .ئیةرالشا تھوق سیقی ذيلا وھو لحقیقيا لخدلا وفھ زلللمن ذهیأخ ذيلا رباألج میھت لكنھو غالبا  ديلنقا رباألج میھت ال وظفلما ؟فیھ

 سلعكوا لخدلل ئیةرالشا وةلقا تنخفضا كلما رألسعاا تتفعار كلمار،وألسعاا كةرلح تماما  یخضع ئیةرالشا وةبالق لحقیقيا لخدلا سقیاو 

 وةلقا نم تمادخو سلع نم علیھ لیحص بما تمامھاھ دربق یفةوظلل ددلمحا رألجا جماليإ یھمھ ال وظفلما نفإ ضحأو بمعنىو ، صحیح

 .لصافيا خلھدل ئیةرالشا

 :دارةإلا ظرن جھةو: رألجا

 ددةلمتعا فلتكالیا رعناص نم رعنص ھو: دارةإلا ظرن جھةو نم رألجوا تمادلخوا لسلعا على ینفقھا ئیةراش وةقو لللعام خال د ورألجا لتمث 

 .مةظللمن كتكلفةو لللعام لخدك رألجا ولح فلخالوا رضلتعاا دثیح ناھ نمو روع،لمشا في

 ماأ یتحملھ عبئا  ونسیك جإلنتاا أو ر،لسعا ت،كالمبیعا ةلمنشأا في رىألخا راتلمتغیا رالعتباا في ذألخا دون رألجا دةیاز أن ضحوالا نمو 

 ،یةولسنا تالستھالكاا نم لثابتةا ولألصا بنصی ضكتخفی رىألخا جإلنتاا رعناص أو ح،بارألا في نصیبھ ضنخفاا یقطر نع لألعماا لجر

 .لعمالةا محج نم دلحا یقطر نع كلوذ منفسھأ للعماا حتى أو

 وىلقا هتجا منھ ما زالتوا فللتكالی ملعاا للھیكا ربتغیی منھ ما زالتا دیع كلذ نأل رألجا في دةیاز یةأ لألعماا لجر رضیعا أن بیعيطلا نمو 

 .للعما تكلفة كلذكو ، للعاما كإنتاجیة راتلمتغیا ضبع ورألجا لیكھ رتغیی في رلتفكیا دعن رالعتباا في ذتأخ تماظلمنا نفإ كلذلو ،لعاملةا

 في ضارلا دمبع نلعاملیا ورشع أن نلحسباا في ذتأخ أن بتروالوا ورألجا لیكھ دیدبتح لمعنیةا دارةإلا على نفإ رىخأ ناحیة نم نھأ رغی 

 :لىإ لنھایةا في ودتق دق إلضافیةا رىألخا یازالما أو ورألجا تیاومست

 .لعمالةا دوران دلمع دةیاز ـ                                . نلعاملیا یةومعن ضنخفاا ـ

 .بلغیاا نسبة دیاازد ـ                                         .إلنتاجیةا ضنخفاا ـ
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 :تلمنتجاا ربسع للعما تكلفة نةرمقا

 لجملةا ربسع نةربالمقا مةظلمنا فعھدت ذيلا رألجا دلمع نفإ ر،ألجا ذالھ ئیةرالشا وةلقوا لصافيا رهجأ نبی وظفلما لقب نم نةرلمقاا ومتق كماو

 ھذا نكا إذا ماأ ،یھادل دةلسائا ورألجا رتغیی على مةظلمنا كلذ یشجع دفق ا  منخفض دللمعا ھذا نكا وإذا ورألجا رلتغی مقیاسا  لیشك لمنتجاتھا

 تتجھ مادعن خاصةو وبألسلا ھذا على دةعا ونفوظلما رضیعتدة،ولسائا ورألجا دلمع دةیاز في رتفك ال دفق مةظلمنا رأي في را  كبی دللمعا

 .ضالنخفاا لىإ تلمنتجاا رسعاأ

 ل:لعما لخد سلقیا یلةدلبا طرقلا

 :لساعةا رجأ طسومت

 دئوالعا نع ظرلنا ضبغ ألساسيا رألجا لیمثو ل،لعما تساعا نم ساعة للك للعاما هیتقاضا ذيلا ديلنقا لخدلا یعني لساعةا رجأ طسومت

 .إلضافیةا ورألجا أو وات،لعالوا ،لتشجیعیةا ورألجا لمث للعاما یحققھا لتيا رىألخا

 :للساعة لخدلا طسومت

 ميولیا لخدلا ماإ لیمث لخدلا وھذا ل،لعما تساعا ددع على ما ومقس لھزمن لىإ یحملھ ذيلا لصافيا لخدلا وعمجم للساعة لخدلا طسومت لیمث

 .وعألسبا لخال إلجمالیةا للعما تساعا ددع على ما ومقس عيوألسبا لخدلا أو وم،لیا في للعما تساعا ددع على ما ومقس

 ل:لعما لخد سلقیا یلةدلبا طرقلا

 :عيوألسبا لخدلا

 يھ طرق ثبثال لخدلا ھذا بحسا نیمكو ل،لعما نم دحوا وعألسب لخد نم للعاما علیھ لیحص ما دارمق عيوألسبا لخدلا لیمث: 

 

  = عيوألسبا لكليا رألجا ـ1
معدل األجر × ساعات العمل القياسية في االسبوع

عدد العمال في اإلنتاج
 

 = عيوألسبا لكليا لخدلا ـ2
متوسط دخل الساعة × ساعات العمل القياسية في اإلسبوع

عدد العمال في االنتاج
 

 = عيوألسبا لحقیقيا لخدلا طسومت ـ3
المدفوعات اإلسبوعية لعمال اإلنتاج

عدد العمال في االنتاج
 

 

 لفعلیةا تفارولمصا یناطتع لتيوا لثالثةا یقةطرلا فبخال وھذا عيوألسبا لخدلا بالحتسا یةظرلنا طرقلا لثانیةوا لىوألا نیقتاطرلا لتمثو 

 ددع في با رومض للساعة رألجا دلمع بباحتسا عيوألسبا لكليا رألجا لىإ ولصولا یعطنست لىوألا یقةطرلا في ور،ألجا على عیةوألسبا

 .جإلنتاا لحق في للعماا ددع على ما ومقس لقیاسیةا وعألسبا تساعا
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 على عیةوألسبا تعاوفدلما وعمجم قسمة یقطر نع لللعام عيوألسبا لحقیقيا لخدلا طسومت فةرمع نیمكو ةطمبس فھي لثالثةا یقةطرلا ماأ 

 .لللعام عيوألسبا لحقیقيا لخدلا طسومت لىإ ولصولل نلفعلییا للعماا ددع على مقرلا میقس مث جإلنتاا لعما

 رألخ نحی نم ریتغی دق ذيلا" عیةوألسبا تعاوفدلما"وھو طلبسا ثحی نم نةرم نھاأ في لثانیةوا لىوألا نیقتیطرلا نع لثالثةا یقةطرلا زتمتاو 

 .عیةوألسبا للعما تساعا رقص أو طولل تبعا 

 جباإلنتا نلعاملیا مثال  جإلنتاا لعما لسیشم ھل ج؟إلنتاا لعما لسیشم نبم لخاصةا يھ لثالثةا طرقلا في جھناوات لتيا بةولصعا أن رغی 

 .جإلنتاا لعما راإط نضم ونخلدسی ئیةزج تقاوأل جباإلنتا ونلعاملا نكا وفل ؟مجمیعھ أم ئیاًزج جباإلنتا نلعاملیا أو لكليا رعلتفا سساأ على

 دقو ل،لعما ربعنص لخاصةا جإلنتاا تلنفقا لحقیقیةا ورةلصا یناطیع نلو منخفضا  ونسیك عيوألسبا لخدلا دلمع بحسا أن ھذا معنى نفإ 

 .لخدلا ھذا ضالنخفا نتیجة الةطلبا نم عا ون ودجوب عباطالنا یناطیع

 :ويلسنا لخدلا طسومت

 لمشكلةا تقابلنا یضا أ ناوھ ج،إلنتاا لعما على ورلألج یا وسن عةوفدلما لحقیقیةا لمبالغا قسمة یقطر نع لللعام ويلسنا لخدلا طسومت بیحسو 

 إن ،لسنةا راتفت نم رةفت في ونلطلعاا أم ،ئیا زج ونلعاملا أم ،كلیا  ونلعاملا ھم ھل ل؟لعماا ءالھؤ راإط نضم لخدسی نم دیدبتح لخاصةا

 ويلسنا لخدلا طسومت بیحس أن ضلبعا رىی ديالقتصاا ودكرلا تقاأو ففي ،لعامةا یةدالقتصاا عضاوألا على دةلعاا في دیعتم كلذ ریرتق

 .متباینة راتلفت ونلطلعاا أو ممنھ ونلعاملا واءس لصناعةا أو ةلمنشأا في للعماا للك

 تقولا في ورألجا وىمست نع حقیقیة رغی ورةص لنھایةا في يطسیع ويلسنا لخدلا بحسا نم للعما نع نلیطلعاا دستبعاا أن ءالھؤ حجةو 

 .یةزرم ورةص لىإ نخفاضھا أو لخدلا دامنعا نم للعماا نم رونخآ فیھ یعاني ذيلا

 ور:ألجا تیاومست دیدتح في رةثؤلما لموالعا

 یلي ما تلسیاساا رزبأ نمو ور،ألجا دیدتح في ستتبعھا لتيا لمناسبةا لسیاسةا رختیاا في راتخیا دةع تماظلمنا جھوات: 

 نھاأ یعني وھذا ،مةظلمنا بھ لتعم ذيلا عاطلقا في أو للعما وقس في ورألجا دیدتح في دةلقیاا أو دةیارلا كمسل عتباإ (1

 .تابعة تلیسو عةومتب أي رى،ألخا تماظللمن دوةق یجعلھا ونح على بھا ورألجا تیاومست درتق

 .ورألجا تیاومست دیدتح في رىألخا تماظلمنا مع لمنافسةا كمسل عتباإ (2

 .تیاولمستا ھذه نم لبأق فعدلوا وقلسا في دةلسائا ورألجا تیاومست نع فلتخلا كمسل عتباإ (3

 

 لموالعا نم عةولمجم بقا ط رألجا نم وللمعقا وىلمستا دیدتح بسالیوأ ورلألج ملعاا للھیكا مسر علیھا یبني لتيا راتالعتباا فتختلو 

 :رلتأثیا درمص بحس یلي فیما لموالعا ذهلھ ورةص يطنع أن یمكنناو رةثؤلما

 :یةدارإلوا یمیةظلتنا راتالعتباا: الًأو

 یقتضي ما وھو ل،لعما لمقاب لیمث رألجا أن سساأ على ةلمنشأا في ورلألج ملعاا للھیكا سیاسة طیطتخ دعن: رالعتباا ذابھ ذخؤی 

 رصفو رى،ألخا تلمنشآا في لمماثلةا للألعما ورألجا تالدمع ذاكو ،لیاتھاومسئ سقیاو جباتھاوا میةھأل تبعا  یفةوظلا متقیی بالتالي

 .مالیة قیمة ذات یازام نم لشاغلھا یفةوظلا رهفوت ماو قیةرلتا
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 یلي فیما تناولمكا ھذه نع للتفصیا نم دیزم ءلقاإ نیمكو: 

  :یفةوظلا تلیاومسئو تجباوا (1

 نلسا أو سلجنا ثحی نم لبالعم ملقائا صللشخ رعتباا أي دون یفةوظلا تجباووا تلیاومسئ سساأ على رألجا ددیتح

 .با زعا أم جا زومت نكا إن لللعام الجتماعیةا لحالةا أو

 : لمماثلةا ورألجا تالدمع (2

 ذابالجت ماوھ روريض رمأ قةطلمنا في دةلسائا ورألجا نم بھارتقا أو لقائمةا تبالمنشآ ورألجا واةمسا ةعارام إن

 قةطلمنا في لمختلفةا تلمنشآا نبی سلتنافا نم عا ون یخلق الأ بیج دألمبا ذابھ ذألخا أن رغی ة،للمنشأ رادألفوا للعماا

 في دةیازلل للعاما نتاجیةإ في دةیازلا مقابلة دمع لىإ كلذ ؤديی ال أن خشیة للعماا ذابالجت ورألجا دةیاز على دةحوالا

 على رثؤی بالتاليو ركبأ جنتاإ فتكالی ةلمنشأا لیحم وفس جإلنتاا دةیاز نم علىأ دلبمع رألجا دةیاز أن كلذ ر،ألجا

 .حبارألا دلمع

 : لمالیةا یازالموا قیةرلتا رصف (3

 ،صحیح سلعكوا یفةوظلا ھذه للمث علىأ ورجأ مسر بجو كلما مةظلمنا في معینة یفةوظ في قیةرلتا رصف تضاق كلما

 ،یازالما ضبع على ألمثلةوا ،یفةوظلا رجأ دیدتح دعن للعاما علیھا لیحص دق لتيا یازالما ةعارام بیج رىخأ ناحیة نمو

 .لمجانیةا تصالوالما أو لصحيا نلتأمیا ،لمخفضةا نلمساكا ،یةدورلا واتلعالوا ،عةوفدلما زاتإلجاا يھ

 :الجتماعیةا لموالعا: ثانیاً

 ر،ألجا في رفوتت أن بیج لتيا روطلشوا للعاما رجأ ونح مةوحكو رادفأ نم فیھ بما لمجتمعا ظرن تجھاو في الجتماعیةا راتالعتباا لتتمثو

 :یلي ما راتالعتباا ھذه على ألمثلةوا

 

 : دة(لسائا رألسعاا وى)مست: لمعیشةا فتكالی (1

 ل،لعاما لخدل ئیةرالشا وةلقا على را  مباش را  تأثی رثؤی رىألخ منیةز رةفت نمو رآلخ نمكا نم رألسعاا وىمست في رلتغیا

 فلتكالی لقیاسیةا مقارألوا رألسعاا رشؤم یقطر نع كلوذ لمجتمعا في دةلسائا رألسعاا وىمست ةعارام بیج فإنھ كلذل

 .ظروفلا ھذه مع ءمیتال بما رألجا دیدتح مث نمو ،لمعیشةا

 : ورلألج نىدألا دلحا (2

 ھذا دیدتح في عيرایو ، نسانیةإ راتالعتبا كلوذ ورلألج نىأد دا  ح دوللا ضبع في میةولحكا تیعارلتشا ضبع تضع

 .لللعام لعامةا یةھفارلا نم زءج نضماو سملبو ربمشو لمأكو نمسك: نم للعاما ردلفا تلباطمت رألجا لیقاب أن دلحا

 :یةدالقتصاا راتالعتباا: ثالثاً

 بلطیت مما روع،لمشا على مالیا  عبئا  لیشك قإلنفاا نم عا ونو تكلفة رعنص لیمث نھأ سساأ على رألجا لىإ ظربالن راتالعتباا ھذه تقضىو

 .بلطلوا رضلعا لموالع تخضع سلعة للعما رعتباوا روعللمش لمالیةا تإلمكانیاوا إلنتاجیةا ةعارام
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 : جإلنتاا دلمع (1

 رألجا طبر بلطیتو ،عیتھونو جإلنتاا ھذا كمیة دهیدتح في عىرای أن بالتالي یقتضي جإلنتاا رعناص نم ركعنص رألجا رعتباا إن

 را  عنص كناھ ونیك أن على ت،الدلمعا ھذه فقو رألجا ددیح وأن ،قیاسیة جنتاإ أو أداء تالدمع ودجو سألساا ھذا على جباإلنتا

 .لقیاسیةا تالدلمعا نع جإلنتاا زاد كلما رألجا دةیاز في زللتحفی

 : ةللمنشأ لمالیةا تإلمكانیاا (2

 فعد على ارھغی نم درقأ ونتك رةكبی باحاًأر تحقق لتيا تماظفالمن ور،ألجا دیدتح في اماھ دورا   بتلع لمالیةا روعلمشا درةق أن

 لىإ لتمی جإلنتاا فتكالیو منخفضة إلنتاجیةا تالدمع تكان إذا علىأ ورا  جأ فعدت أن ةلمنشأا نم بلطی أن نیمك الو ،علىأ ورجأ

 رارالستما على زحاف أھم ةلمنشأا دتفق،وبحھار رفیتأث دةیازلا ھذه بءع ةلمنشأا لتتحم دق إذ ،لمنافسةا تبالمنشآ نةربالمقا عتفارالا

 .جإلنتاا في

 : بلطلوا رضلعا لمواع (3

 یةظرلنا وممفھ بحس اما ھ دورا   بتلع لكاملةا لمنافسةا ظل فيو للعما على بلطلوا رضلعا لمواع أن سبق فیما لنا نتبی دلق

 .منھ رضلعا مع عكسیاً تناسباً بیتناس بینما علیھ بلطلا مع یاًطرد تناسباً بیتناس رألجا ھذا وإن.. للعما رجأ دیدتح في لتنافسیةا

 : وقلسا في لمشابھةا نلمھا في دلسائا رألجا (4

 للعما وقس في دسائ رجأ یفةوظ للك أن مغور ،مةظبالمن وركاألج لةدعا تیاومست دیدتح في ساسيأ ءشي وقلسا سةدرا أن

 ورا  جأ فعود ءاتلكفاا باطستقوا ذابجتا على بینھا فیما ستتناف تماظلمنا أن الإ یفةوظلا على بلطلوا رضلعا وقس فیھ میتحك

 :درمصا دةع نع وقلسا في دةلسائا ورألجا نع تماولمعلا ءستقصاا لعم نیمكو دلسائا رألجا نم علىأ تتبارمو

 لمھنیةا تلجمعیاا.       

 یةرلتجاا رفلغا. 

 فیوظلتا بمكات. 

 تنرإلنتا شبكة. 

 ور:ألجا میظتن في ميولحكا لخدلتا

 بقيو..  ورألجا وىمستو سیاسة ریرتق في رةثؤلما رىألخا لموالعا لىإ ضافةإ ،لمجتمعا في ورألجا دیدتح في لةدولا دور نع لقب نم ثنادتح دلق

 ت،مادلخوا لصناعیةوا یةرلتجاا اتھطنشا بكافة ليھألا عاطلقا في ورألجا میظتن في لةدولا لخدت وراء بألسباا ددنح أن زءلجا ھذا في علینا

 .ورألجا میظتن في لةدولا لخدت اذھیأخ أن نیمك لتيا لمختلفةا ورلصا یضا أ ددنحو

 :ورألجا میظتن في لةدولا لخدت بسباأ: الًأو

 ورألجا سیاسة ریرتق في لةدولا لةداع دأمب رعتباا علىو ،لمجتمعا في نلعاملیا وعمجم لىإ سبالقیا ا طبسی ددا  ع لةدولا وفوظم بلغالا في لیمث 

 .لمختلفةا لیةھألا تاعاطلقا في نلعاملیا نیرآلخا رادألفا مصالح نع فعدالما فقوم یضا أ فتق أن بیج لةدولا نفإ فیھاوظلم بتروالوا

 وإذا ،لةدولوا رادألفا في نممثلی لكك للمجتمع نیةوطلا بالمصلحة ریض مما تھاإراد رضفو لللعما لألعماا تماظمن لستغالا نم تحسبا و 

 :لتالیةا بألسباا طرح ألمكننا اعاتھطق بكافة بالمجتمع ورألجا میظتن سیاسة في لخدللت لةدولا فعدت دق لتيا بألسباا في تعمقنا ننح
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 ونتك دفق كلذلو ل،لعما بباأر مماأ عنھا فعداتو مصالحھا تحمي: عمالیة تیماظتن تجمعھا لمجتمعا في لعاملةا وىلقا لك تلیس (1

 ونیك دقو یةرلتجاا أو لصناعیةا تاعاطلقا ضبع في نللعاملی بالنسبة للعما وظروف ورألجا یعوزت وءس نم مختلفة ظواھر كناھ

 دارةإلا وءبس تتعلق دق بألسبا ةللمنشأ إلنتاجیةا لكفایةا فضع ببسب أو ممعھ نللعاملی تماظلمنا لستغالا ببسب ماإ ناجما  ھذا

 دق نیذلوا رىألخا تلمنشآا في ممالئھزب قیاسا  منخفضة ورا  جأ ونیحقق دق تلمنشآا ھذه لمث لعما نفإ نلحالتیا كلتا فيو م،یظلتنوا

 .ممصالحھ یحمي نمعی میظتن میجمعھ

 ورھمتصو ءالھؤ رأي ففي ،للتنمیة طیطلتخا روراتض نم رورةض ھو لةدولا لخدتو ورألجا میظتن أن نییدالقتصاا ضبع رىی (2

 وازنلتا نلضما كلوذ تاعاطلقا كافة في ورألجا ھذه میظلتن لخدلتا یعني وھذا ور،لألج ةطخ تتبنى أن بیج لةدولل ةطخ یةأ أن

 .لتنمیةا رعناص في

 سالمةو نبأم لمتعلقةا أو یةدالقتصاا رارلألض نتیجة كلذ نیةوطلا لمصلحةا بلطتت حینما ورألجا دیدتحو میظتن في لةدولا لخدتت دق (3

 میدتق أو جإلنتاا نع للكاما فقوبالت ددیھ ذيلا رألمن،امعی رجأ على للعما بباوأر للعماا قتفاا دمع نتیجة تنشأ دق لتيوا لةدولا

 ؤديی دق تھادیاز لىإ لصولتا دمعو ورھمجأ ضالنخفا نتیجة مماتھدخ أداء نع ءبارلكھا أو مثال  ونلتلیفا لعما فقوفت ت،مادلخا

 مما نفیطرلا على تھاإراد رضتفو لةدولا لخدتت لحالةا ھذه لمث فيو ،یضا أ لةدولوا لمجتمعا منھا رریتض رةیطخ رارضأ لىإ

 .لعامةا لمصلحةا تحقیقو ءمیتال

 :ميولحكا لخدلتا اذھیأخ دق لتيا ورلصا: ثانیاً

 یلي ما ورلصا ھذه نمو ل،خدلتا ذالھ ررةلمبا بألسباا على فقوتت مختلفة ورا  ص ورألجا میظتن في ميولحكا لخدلتا ذیأخ: 

 : ورلألج نىدألا دلحا دیدتح (1

 بباأر لقب نم لالستغالا منع دفبھ رخآ أو عاطق في تلمنشآوا للعماا جمیع على بقطی ورلألج نىأد دح رضبف لةدولا لخدتت

 .للعما وقس نم بالنسحاا أو یاتھاومست نتحسی على لمنخفضةا إلنتاجیةا لكفایةا ذات تلمنشآا رجباإ أو للعما

 : ورلألج ألقصىا دلحا دیدتح (2

..  لخدلتا ھذا لةدولا على تملي ظروف أو تقاأو في تلمنشآا لقب نم ورلألج ألقصىا دلحا ددیح ماظن رضف في لةدولا لخدتتـ 

 .حلسالا صناعة عاطق خاصةو تاعاطلقا جمیع في ربلحا تلباطمت لمقابلة إلنتاجیةا اقتھاط دةیاز لةدولا رىت دق مثال  روبلحا ففي

 لحالةا ھذه فيو ج،إلنتاا عملیة فقوتت دق أو لصناعيا عاطلقا بمصلحة رتض دق عالیة وربأج البةطلما لىإ لبالعما ھذا دوایح دقوـ 

 .لةدولا ظروفل للعماا لالستغال منعا  ورلألج ألقصىا دلحا بیقطت نم دءا  ب لةدولا رىت ال

 دیدتح أي نفإ كلذلو عالیة ورجأ على وللحصا میھمھ لفالعما ور،لألج ألقصىا دلحا دیدتح سیاسة عتباإ على للعماا رضیعتوـ 

 .لةدالعا دمع نم وعن نھأ على لیھإ ظرین وفس وهیتقاض أن نیمك لما

 تمنشآ نع ثلبحوا ممنشآتھ نم روجلخا لىإ معمالھ طریض أن نیمك ورلألج ألقصىا دلحا دیدتح رضف نفإ تماظللمن بالنسبةوـ 

 .علىأ ورا  جأ دمتق
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 : نفیوظلموا مةظلمنا نبی فلخالا حالة (3

 دعن رألجا دیدتح ولح للعماا ممثليو لصناعةا أو ةلمنشأا نبی فلخالا دعن یاتھاومست دیدتحو ورألجا میظتن في یضا أ لةدولا لخدتت

 .للعما دعق دیدتج

 ممثال  ضفر ذافإ ت،عازلمناا ضف أو ملتحكیا نبلجا یسمى ما یقطر نع فلخالا للح طسیوك لةدولا لخدتت دق لحالةا ھذه فيو

 على منھا صا رح كلوذ زاعلنا یةوتس في ئیاتھارم بیقطلت دةش ركثأ بسالیأ لىإ تلجأ دق لةدولا نفإ ملتحكیا لجنة محكاأ ذتنفی نفیطرلا

 .لمجتمعا أو لةدوبال تلحق دق لتيا رارألضا بتجن

 إلنتاجیة:ا تلعملیاا فيوظلم ورألجا بحسا طرق

 بحسا في لشائعةا طرقلا أھم على للتفصیا نم دا  یزم نلقي أن ودن فإننا جإلنتاا فيوظلم لتشجیعیةا ورألجا واعنأ أھم لىإ طرقنت أن لقب 

 :يوھ جإلنتاا لبحق نلعاملیا ورجأ

 مني(زلا رألج)ا تقولا بحس رألجا یقةطر .                             

 لنتائجا بحس رألجا یقةطر. 

 معاً نیقتیطرلا دمتستخ دق وال،ألحا نم ركثی فيو. 

 ج،إلنتاا أو لنتائجا بحس رألجا ماظن ماأ ،ومی أو ساعة مثال  للعاما یقضیھا منیةز دةحو نع رلألج فئة دیدبتح دةعا منيزلا رألجا ونیتكو 

 دةحو ٠٥‘داتحولا نم نمعی ددع جإلنتا وحمسم" تقو" ورةص في دیدلتحا ونیك أو ،لمنتجةا دةحولا رألج فئة دیدتح لخال نم ونفیك

 .تساعا تسع رجأ یستحق فإنھ دةحو (٠٠٥) مھوی في للعاما نتجأ ذافإ لساعةا في مثال 

 یلي فیما للتفصیا نم داً یزم رضنعو: 

 :مني(زلا رألج)ا تقولا بحس فعدلا یقةطر: الًأو

 نفیوظللم فعدلا میت خاللھا نمو ت،ماظلمنا لقب نم دامالستخا في عا وشی ورألجا فعد طرق ركثأ تقولا بحس فعدلا یقةطر رتعتب 

 .لعلیاا دارةلإل بالنسبة ويلسنا حیانا وأ ،رلشھا أو ،وعألسبا أو ،بالساعة رألجا ماظلن فقا و نلعاملیوا

 لمصانعا لعما) رلمباشا جباإلنتا نیطتبرلما نلعاملیا أو "ءقازرلا تلیاقاا " ذوي نم نلعاملیا على بالساعة رألجا وبسلأ بیغلو، 

 نلمھا وذوي نییدارإلا أي "ءلبیضاا تلیاقاا" فيوظم نبی بیقھطت یشیع ما فغالبا  ريلشھا رألجا ماظن ماأ (ھرةلماا رغی لعمالةوا

 .تلجامعاا ذةساتوأ ن،نییولقانا نیرلمستشاوا ءباطألن،واسیدلمھنا لمث ،فیعةرلا

 ( راتعتباا ٧) یلي ما منھا ركذن تقولا سساأ على فعدلا یقةطر رختیاا تماظلمنا على رضتف راتعتباا دةع كناوھ: 

 .فائوظلا ضبع في لمنتجةا داتحولا سلقیا قیقد سمقیا رفوت بةوصع (1

 على درةلقا دمع أو جیةرخا تخالدت ببسب لمنتجا أو للعما كمیة في وظفلما أو للعاما متحك مكانیةإ دمع (2

 .للعما في للعاما مھادیستخ لتيا دارةإلا أو جإلنتاا یقةطر على طرةلسیا

 .ملكا رمعیا نم میةأھ ركثأ ودةلجا رمعیا ونیك حینما (3

 .للعما كمیةو ذوللمبا دلجھا نبی لعالقةا وحضو دمع (4

 .عالیة مھنیة رةمھا لىإ حاجة في للعما ونیك مادعن (5

 .تجنبھا على تھدرق دمعو فیھا لللعام لخد ال لتيا تالطلعا رةكث (6

 .للكسا أو طؤمجاال  للتبا كناھ ونال یك ثحی وظفلما على رفلمشا نم قیقا د فا راشإ كناھ ونیك حینما (7
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 على طويین أن نیمك منيزلا رألجا ماظن نفإ للعما كمیةس لقیا رمعیا دیدتح مكانیةإ رتفوت ما متى نھأ لىإ ناھ رنشی أن ودنو 

 .إلنتاجیةا دةیاز مع بیتناس رجأ دیدتح لخال نم وظفلمأو ا للعاما زتحفی

 (٨) ميولیا للعما دةمو تیاالر (٠٥) ھو للساعة رهجأ نكاو للعما كمیة نم نىدألا دبالح فىأو دق للعاما أن مثال  ضنارف وفل 

 .یاالًر  ٠٦٢=    ٠٢ ×  ٨: ھو لحالةا ھذه في ونسیك رهجأ نفإ تساعا

 ويیسا ميولیا رهجأ دارمق ونیك لحالةا ھذه فيو.. للساعة یاال ر ٠٠ مثال  ونسیك رهجأ نفإ یةرلمعیاا لكمیةا للعاما وزتجا ما وإذا. 

 .یاالًر ٠٩٠=  ٠٢×  ٨= 

 لتغف دق نھاأ سلبیاتھا أھم نم أن رغی ل،لعماا نم جماال إ لھاوقب كلذكو بیقھاطت لةوسھ يھ منيزلا رألجا یقةطر زیمی ما أھم للعو 

 نھاأ كما زه،نجاإ وبلطلما لللعم كمیة رمعایی دیدتح في بةوصع كناھ تكان إذا خاصةو نلعاملیا نبی یةردلفا روقلفوا ودلجھا

 .للعماا ءسارؤ أو نفیرلمشا نم لصیقا و قیقا د فا راشإ بلطتت

 :جإلنتاا بحس فعدلا طرق: ثانیاً

 جإلنتاا ماظن لىإ كلذكو ،لصنعا تامة لسلعةا نم داتحو ینتج للعاما نكا ثحی رفلحا ماظن لىإ جباإلنتا رألجا ماظن یخرتا جعری 

 ربقأ لمنتجةا داتحولا ددع سساأ على فعدلا نفكا لسلعةا نم دةحو جإلنتا زملالا تقولا ریدتق بلصعا نم نكا ثحی ليزلمنا

 .لسلعةا جنتاإ في هقضا ذيلا تقولا على للعاما محاسبة نم قةدلا لىإ

 ورتایل’’  ـل للفضا جعریوTaylor   ‘‘جإلنتاا على دتعتم ورلألج ظمن ضعو في رلتفكیا على دارةباإل نلمشتغلیا زحف في. 

 یلي ما ھو یقةطرلا ھذه زیمی ما أھم للعو: 

 للعما تكلفة ما دمق دریق أن للعما بلصاح نیمك كلذلو جإلنتاا على رمباش یقطرب ردلفا لخد دیعتم (1

 .منتجة دةحو للك

 .للعما على متھدرقو متھءكفا فختالا بحس على للعماا نبی ظملنا ھذه رقتف (2

 .دجھ نم لھذب ما سساأ على لللعام يطتع ثحی ماظلنا في لةدالعا (3

 نھاأ ھو یقةطرلا ھذه على ذخؤی ما أھم نفإ رىخأ ناحیة نمو: 

 أو جإلنتاا بنسیاا في تیالطتع كناھ ونتك ال أن بمعنى..  لللعم مثالیة ظروف ودجو بلطتت (1

 .للعاما لةطع لىإ ؤديت دق لتيوا إلنتاجیةا لعملیةا لحرام

 .للعما بصاحو للعاما نبی لعالقةا طرابالض تمجاال يطتع (2

 .الجتماعیةا معالقاتھ ددیھ مما قلشقاا روح ثبعو للعماا نبی دألحقاا رتثی (3

 :Wage surveyور ألجا ءستقصاا

 مادعن وبألسلا ذالھ تماظلمنا ھذه نم ركثی تلجأو ت،ماظلمنا فعھدت ذيلا رألجا قیمة دیدتح في مھما  دورا   ورألجا ءستقصاا وبسلأ بیلع 

 .تماظلمنا نبی لمتشابھةوا فةرولمعا أو جیةوذلنما فائوظلا ورجأ دیدتح ودت

 حیانا أ نیمكو ،بھا لتعم لتيا قةطلمنا سنف فيو ،مةظلمنا لعم عاطق في لمشابھةا تماظلمنا يھ ءاتالستقصاا ذهبھ لمعنیةا لجھةوا 

 .یةرلتجاا رفلغا أو ،میةولحكا تلجھاا أو ،لمھنیةا تماظلمنا نم درةلصاا ورألجا وثبح على دالعتماا



 SoOonA                                                                                                                                        دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل.                 

[11] 
 

 قةطلمنا سنف في لمنافسةا تماظلمنا في ورلألج مسح راءجإ لىإ وثلبحا ذهبھ الستعانةا لىإ باإلضافة تلجأ دق تماظلمنا ضبع أن رغی 

 دةلسائا ورألجا نع رةفولمتا ورةلمنشا تماولمعلا ونلك أو وق،لسا في دةلسائا ورألجا رةمسای كلذكو ،یھادل ورألجا ماظن ثیدتح رضبغ

 .عنھا ورألجا ءستقصاا مةظلمنا ودت لتيا فائوظلا نع تماومعل دمتق ال وقلسا في

 ورلألج زمحفو دلعا ماظن ضعو على دارةإلا دتساع لتيا فائوظلا متقیی عملیة دبع لثانیةا طوةلخا "ورألجا ءستقصاا" لیمثو. 

 یلي ما طواتلخا ھذه وأھم ورألجا ءباستقصا مللقیا طواتخ دةع كناوھ: 

 الستقصائيا لمسحا سیشملھا لتيا تماظلمنا دیدتح: الًأو:  

 .نفیوظلما أو ف،ائوظلوا لألعماا نم عیةولنا سنف یھادل لتيوا وقلسا في لمشابھةا تماظلمنا ھذه ونتك ما غالبا و

 لمث ت،یارلمغا ضبع دمتق أن ءالستقصاا ذابھ لقائمةا مةظلمنا على نفإ ءالستقصاا عملیة مع وببالتجا تماظلمنا ھذه راءإلغو

 ذهلھ كتابة دلتعھا كلذكو ت،الستبیاناا بتعبئة تقام لتيا تماظلمنا لىإ مةظلمنا علیھا تتحصل لتيا تماولمعلا نتائج دلتبا

 .لمتحصلةا تماولمعلا یةربس تماظلمنا

 ًالستقصائيا لمسحا سیشملھا لتيا فیةرالجغا قةطلمنا دیدتح: ثانیا : 

 تكتفي مةظلمنا نفإ للعما قةطمن في رةبكث دجوالمتا وعلنا نم تلعملیاا ھذه تكان وفل ،مةظلمنا تعملیا بیعةط على دیعتم وھذا

 فيرالجغا لمسحا لىإ تلجأ دق فإنھا قتھاطمن في عھون نم دیرف مةظلمنا لعم بیعةط نكا إذا ماأ ، لمشابھةا تماظلمنا نم بعینة

 .لةدولا وىمست على للشاما

 ًلمشابھةا تماظلمنا نم لةومعق عینة دیدتح: ثالثا : 

 .دا  جی مقیاسا  ونتك ال دق رةصغی عینة دیدتح أن كما ، ضخمة تكلفةو ودجھ لىإ ؤديی دق تماظلمنا نمركبی ددع دیدتح إن

 ضحةووا سھلة بلغة لمسحا نستبیاا دادعإ: بعاًرا : 

 دىل فةرومع ارھجأ فةرمع وبلطلما فائوظلا تمسمیا ونتك وأن ،مسحھا رادلما تماظلمنا للك بالنسبة دا  حوم ونیك وأنـ 

 .مختلفة معاني مسمیاتھا لتحم الو تماظلمنا جمیع

 :لتالیةا طرقلا نم دةحواب إلحصائيا لمسحا میت أن نیمكو ـ ھذا

 رةكثی تجاباإ دلوی ال دق لكنھو لشائعا وبألسلا وھو وبلمكتا نالستبیاا. 

 قةد ركثأ لكنھاو تكلفة ركثأ وھو لشخصیةا لمقابلةا. 

 نلسابقتیا نیقتیطربال قیاسا  تكلفة لقأ يوھ نیةولتلیفا لمكالمةا. 

 :ولح رىخأ سئلةأ میض دق ءالستقصاا وذجنم نفإ سبق لما باإلضافةـ و

 رالختیاوا باطالستقا تسیاسا . 

 عةوفدلما زاتإلجاا واعنأ. 

 عةوفدلما سمیةرلا تالطلعا واعنأ . 

 دلتقاعا سیاسة. 

 جلعالا لمجا في لمتاحةا نلتأمیا واعنأ. 

 دارةلجا تمكافآو لتشجیعیةا تلمكافآا. 
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 لعلیا:ا دارةلإل ورألجا ماظن

 لجأ نمو ،لمجتمعا وأھداف ن،لعاملیا وأھداف ،مةظلمنا أھداف تحقیق هتجا ضخمة تلیاومسئ تماظلمنا في لعلیاا دارةإلا عاتق على یقع 

 .متماھالا نم درلقا سبنف ونتك وأن دب ال زھمفواحو ورھمجأ نفإ ھدافألا تحقیق في نجاحھاو لعلیاا دارةإلا فعالیة نضما

 میةولیا أو ،عیةوألسبا أو یةرلشھا ورألجا في ددتتح دق فائوظلا بقیةو نیادلوا ىطسولا داراتإلا وىمست في بتروالوا ورألجا تكان وإذا، 

 رلمعایی تخضع نیریدلما بتروا نفإ ،میةدألقا أو ،لمعیشةا تیاومست أو داء،ألا ریرلتقا تخضع لتيا جةدرلمتا دةیازلا تیاومست في كلذكو

 .ألساسیةا بتروالا بجان لىإ رىخأ زفواحو رىخأ

 رمعایی يھ نفیوظلما بتروا متحك لتيا رلمعاییا أن على دیستن نفیوظلما بقیةو لعلیاا دارةإلا بتروا دیدتح نبی رقلفا أن فنضی ك،لذك: 

 فائوظلا فصیوت .                 

 فائوظلا متقیی. 

 داءألا میوتق.                           

 لمختلفةا واتلعالا. 

 يھ ساسیةأ راتالعتبا یخضع ذيلوا لعلیاا دارةإلا في نیریدلما بتروا دیدتح رمعیا نع فیختل للحاا بیعةطب وھذا: 

 مةظللمن ملعاا داءألا. 

 زفواحو راءاتغإ نم ونلمنافسا مھدیق ما دارمق. 

 ریدلما على ةلملقاا تلیاولمسئا محج. 

 لمالیةا مكانیاتھاوإ مةظلمنا محج. 

 رةلخبا وىمستو ـ لتعلیميا وىلمستا. 

 لتالیةا ھدافألا تحقیق رالعتباا في ذیأخ د وأنب ال لعلیاا دارةإلا فيوظلم بتروالوا ورألجا دركا متصمی نفإ مث نمو: 

 مفیھ طیرلتفا دمعو نیزلممتاا نیریدبالم ظالحتفاا. 

 فیعةرلا یةدارإلا ءاتلكفاا ذابجتا. 

 مةظللمن ملعاا داءألا وىبمست ءتقارالا على نییدارإلا زتحفی. 

 مةظللمن رازدھالوا حتیارالا نم دیزلما تحقیق. 

 یةدارإلا فائوظلل دركا ضعو على تماظلمنا رصتح وأن دالب لب ئیاًواعش ددتح نیریدلما بتوروا ورجأ أن سبق مما منفھ ال أن بیج 

 :ثحی نم فائوظلا بقیة نشأ شأنھا لعلیاا

 لعلیاا یةدارإلا فائوظ تفئا دیدتح. 

 رىألخا زاتالمتیاوا بترالا قاطن دیدتح. 

 بتروالا في درجلتا وبسلأ دیدتح. 

 .سابقاً لیھاإ نارشأ لتيا ألساسیةا راتالعتباا بجان لىإ ھذاـ 
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 اودھجو دركت لةومسئو عیةوا إدارة لخال نم الإ یتحقق نل جیارخاو خلیا دا سمعتھا نحسو ح،لنجاا ھذا رارستموا مةظلمنا حنجا إن 

 .مةظبالمن ةطتبرلما ددةلمتعا لمصالحا ذوي هتجا لیاتھاومسئو

 مع رةمباش لتتعام فھي رىألخا داراتإلا كبقیة تلیس لعلیاا دارةإلوا: 

            .دارةإلا سمجل ـ                 .لملكیةا بصحاأ ـ

           .نعیوزلموا نیوردلما ـ                         .نفیوظلما ـ

           . ملعاا رأيلا ـ                        . نلمنافسیا ـ

 .لةدولا ـ

 في نفیوظلما بقیة لھا یخضع لتيا یبا رتق رلمعاییا سلنف تخضع ال زاتمتیاوا وربأج ىظتح وأن دب ال فإنھا لیةولمسئا ضخامة ببسبو 

 مةظللمن ملعاا داءألا وىبمست ورھمجأ دةیاز طتباار نفإ مث نمو ل،لماا بصحاأ" ءكالو" ھم لعلیاا دةلقیاا في نیریدلما وإن ت،ماظلمنا

 .للماا بصحاأ تلعاطلت محققةو ، دةشیر راراتق ذتخاا لىإ مفعھدسی

 إذاً  یعني وھذا:  

 .مةظللمن ملعاا داءألا وىمست ر،ھوألجا في دةیازلا تیاومستو لعلیاا دارةإلا ورجأ دیدتح في سألساا إن

 یعني ال ھذا أن رغی:  

 فائوظلا متقیی ماظن لمث،مةظللمن لعامةا داءألا وىمست بجان لىإ لعلیاا دارةإلا ورجأ بحسا في ذخؤت لتيا رىألخا راتالعتباا ضبع ھلتجا

 ھذه نم رضلعا في درةن جھوای نھأ دویب ذيلوا بلطلوا رضلعا وقلس یخضع ما وھو ،فیعةرلا ءاتلكفاا ھذه وقس في دةلسائا ورألجوا

 نم لیھإ جتحتا ما باطستقوا ، فیعةر ءاتكفا نم یھادل ما على ةظللمحاف راءإلغا لسب لك ذلب تماظلمنا على میحت ذيلا رألما ءاتلكفاا

 .لمنافسةا تماظلمنا نم أو ، للعما وقس

 (:Stacey Adams 1963) رألجا في دللعا یةظرن

 وردمو دركالمص رألجا نبی فجحاإ أي وأن لعم نم یقابلھ ماو رألجا قیمة نبی یةدقتصاوا جتماعیةا نةرمقا دعق على ومتق يوھ 

 .مبنفسھ عضاوألا ھذه تصحیح لىإ ونلعاملا رادألفا طریض وفس للعما

 نم مھدیق ما نبی رنیقا أن للعاما یعطیست ناوھ واردهم لىإ للعاما درمصا نبیو ، جاتھرمخو للعما تخالدم نبی ناھ نةرلمقاا متتو 

 .وقلسا في دلسائا دللمعا أو ، مةظلمنا في ورألجا سیاسة أو ، یشابھ قعوبم لھ لمیز علیھ لیحص بما ءاطع نم ذهیأخ ماو لعم

 وىمستو رةلخبا ، ذوللمبا دلجھا وىمست ، للعما في مةدلمستخا دواتألا ، للعما تساعا: مةظللمن وردهی ما أو للعاما ءاطع لیمیو 

 .رةسا أو سیئة تكان إن للعما ظروف یضا وأ داءألا

 للعما في ءمالزلوا ءسارؤلا نم وللقبوا وق،مرلما زكرلموا د،ئوالفوا ر،ألجا لتمث فھي للعما درمصا ماأ. 

 أو للعما في طؤلتباا لخال نم دهجھ في میتحك أن یعطیست لكنھو درلمصاا في میتحك أن یعطیست ال للعاما نفإ فجحاإ أي لتصحیحو 

 .ضعولا تصحیح مث نمو دارةإلا ظرن تلف لجأ نم بلغیاا میاأ دةیاز

 ؟؟؟؟ بیةرلعا تلمجتمعاا في یةظرلنا ھذه متستقی ھل 
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 رة:لمحاضا تلحاطمص أھم

 ب ترالوا رألجاWage and Salary : 

 .لھا ماتھدخ ءلقا مةظلمنا نم هیتقاضا ذيلا رلمباشا رغیو رلمباشدي الماا ضیولتعا لیمث وھو

 ر ألجا قاطنRate Range  : 

 .نھایتھو بترالا وطبرم یةداب یضا أ یعنيو ، وىلقصوا ىطسولوا نیادلا دودهفي ح رألجا دىم دیدتح رألجا قاطن یعني

 ء لبیضاا تلیاقاا بصحاأWhite Collars  : 

 .یةدارإلا وللحقا في نلعاملیاعة ومجم مبھ دیقص

 ء قازرلا تلیاقاا بصحاأBlue Collars  : 

 .یةدلعاوا لمھنیةوا فیةرلحا لألعماا في نلعاملیاعة ومجم مبھ دیقص

 رة: لمحاضا صملخ

 رألجا میةوأھ ر،ألجا ومبمفھ دءا  ب ناركوذ ، لألعماا تماظمن في لشائعةا ورألجا مةظألن :شامالً ضاًرع لناوتنا رةلمحاضا ھذه في 

 في مةدلمقا ورألجا سھارأ علىو رألجا دیدتح في رثؤت لتيا لموالعا نم عةومجم ضنارع كلذك ، معا  دارةلإلو وظفللم دللعاا

 .لمنافسةا تماظلمنا

 یفيوظلا فصیولتا راتشؤم دعتماوا لھاھتجا یعطتست ال تماظلمنا أن فكیو وقلسا في ورألجا ءاتستقصاا وممفھ حنارش كلذك 

 .رألجا سلقیا دركمص طفق

 نم لفئةا ھذه بتروا ریدتق دعن ذخؤت أن بیج لتيا راتالعتباا وأھم لعلیاا دارةإلا بتروا دیدتح وبسلأ حبإیضا رةلمحاضا ختمنا مث 

 .تماظلمنا في یةدارإلا داتلقیاا
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 [ 51إدارة املوارد البشرية ]

 ( Incentive Systems لتشجیعیةا زفوالحا)

 ز: فوالحوا زلتحفیامة ... دمق

 لیعمو صخالوإ دبج رادألفا ضبع لیعم ذالما یصبح ناھ ؤللتساوا متماھالا ضعوم نفإ زفوالحا لىإ یةدارإلا ظرةلنا سلقیاا في ناذخأ إذا 

 .كلذ سعك رونخآ

 زتتمی ذالما ؟لفعليا دواملا نھایة في الإ مكتبھ نم ركیتح ال ذالماو د؟لغا لىإ وملیا لعم رخؤی ال ذالماو ؟عملھ لىإ را  مبك دمحم ریحض ذالما 

 .منتجةو رةمثم بأنھا مالئھوز ئیسھر مع دمحم عالقة

 لىإ نفیوظلما ضبع یلجأ ذالما ءلنتسا فإننا رخآ بمعنىو ل؟لعما في طؤلتباوا بلغیاا رةكثو ةلمباالا دمعو لبالكس دخال میلھز زیتمی بینما 

 .ل؟لفعا ورد للفعا في ددةمتع بسالیأ نھج

 ز:لتحفیا وممفھ

 رهمسا رتغیی أو ، یقافھإ أو ، نمعی وكسل ذالتخا ردلفا فعد" بأنھا زلتحفیا عملیة ر(تورمو رز)ستی رفیع." 

 لعم نع ثللبح فھریص إلشباعھا حاجة كناھ نبأ ردلفا سحساإ: "أن ولفیق فعیةدالا أو زلحافوا لحاجةا نبی طبرفی ":نجروست آرم" ماأ 

 ".  تحقیقھا على درةلقا دملع ماوأ علیھا ولبالحص لحاجةا عإلشبا ماإ ودهیق ھدف لحاجةا ھذه على بتریت حینھاو نمعی

 تحقیق في حلنجاا لةومحا لىإ فعدت زإلنجاا في غبةرلوا وم،لنا لىإ لحاجةا دلوی بلتعوا ، معاطلا لىإ بالحاجة ورلشعا دلوی مثال  وعفالج 

 في ھو نماإ ردلفا سھریما وكسل لك أن دنج ذاكوھ ،لقصةا كتابة أو رلشعا وللق مثال  فعدت ذاتلا ءضاإر في غبةرلوا ، یةدارإلا ھدافألا

 .لمشبعةا رغی حتیاجاتھا عشباإ ونح حساسھوإ ردلفا لخدا نم تنبع خلیةدا فعدوا نتیجة حقیقتھ

 شباعھاإ على للعما ردلفا ولیحا محققة رغی تتمنیا أو تحتیاجاا أو ، تغبار رةثاإ نع ریعب نماإ" زلتحفیا" نفإ:  رىخأ رةبعباو. 

 تالحتیاجاا ھذه عشباإ على لیعم أن سئیرلا ھذا على أن:  دنقص نماإ فإننا للعما على سیھرؤوم زیحف أن سئیرلا على أن ولنق حینماو 

 .وبغرلما رفلتصا أو وكلسلا ذتخاا لىإ رؤوسلما فعد لىإ شباعھاإ ؤديی لتيوا

 ذیتخ أو ردلفا رفیتص مث ، ددةمح حاجة كناھ تصبح مث نمو ، نمعی ءشي لىإ بحاجتھ ردلفا ورشع نم دأیب زلتحفیا نفإ: رىخأ ناحیة نمو 

 .لحاجةا ھذه عشباإ لىإ منھ دفیھ كا وسل

 لتاليا للشكا في كلذ ریوتص نیمكو : 

 :تالحتیاجاا عشباإ عملیةو زلتحفیا

 

 

 

 

 

 البحث عن إشباعها تحدید ھذه الحاجة أو الھدف یؤدي الى  الشعور بالحاجة

 إشباع الحاجة ينتج عنه سلوك أو تصرف یؤدي الى
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 دق وكلسلا فعدوا نأل كلوذ لسابقا للشكا في رھظی مما داً تعقی ركثأ تالحتیاجاا عشباوإ زلتحفیا عملیة دوتب دق لعملیةا لناحیةا نم نھأ رغی 

 تنبع خلیةدا فعدوا يھ سلجنا أو وملنا أو نلمسكا أو معاطلا نع ثبالبح لخاصةا وكلسلا فعدوا أن ظنالح  فمثال  ، جیةرخا أو خلیةدا ونتك

 .تلباطلمتا ھذه عشباإ لىإ بحاجتھ ردلفا سحساإ نم

 دق نھاأ بمعنى ، جیةرخا فعدوا ونتك دق ، للعما في علىأ زكرام على وللحصوا ز،إلنجاا في غبةربال لخاصةا وكلسلا فعدوا نفإ كلذك 

 .    یضا أ قیةرت على وللحصا في غبةرلا ینادل دلوت دق مثال  لمیز قیةرفت ، ردللف جیةرلخاا لبیئةا رلتأثی تخضع

 معینة تحتیاجاوا تغبار تلبیة رورةبض خليدا ورلشع لفع رد أو لفع ھو نماإ نتیجة أو سبباً نكا واءس ردلفا وكسل أن:  دمتق مما نستنتجو 

 .  جیةرخا راتثؤم أو خلیةدا زئراغ ارھتثی دق

 ز؟فوالحا سةدراب متماھالا ذالما

 : مھاأھ ز،فوابالح تماظلمنا إدارة متماھال بسباأ دةع دجوت

 نم بلطیت ذيلا رألما ،جیةولولتكنا ،الجتماعیةا ،یةدالقتصاا وطلضغا لمث تماظلمنا على جیةرلخاوا خلیةدالا لبیئیةا لموالعا رتأثی (1

 ،لمالیةا مةظلمنا واردلم لألمثا رالستثماا للحاا بیعةطب عيدیست دورهب وھذا ، فعالیتھاو ئھاأدا نلتحسی لسائوو طرق ربتكاا تماظلمنا

 .  لمتاحةا یةرلبشوا ،یةدلماوا

 تمجاال في خاصةو ز،فوالحا نامجرب صیاغة أو زلتحفیا عملیة نبیو یةرلبشا واردلما تاطنشا نم ركثی نبی رةمباش عالقة كناھ إن (2

 .صیفھاوتو فائوظلا لتحلی

 ودجوب رىت دةیدج ظرةن لىإ ، إلنتاجیةوا لللعم فعداك ديالقتصاا لللعام ظرةلنا على ملقائا إلنسانيا للعما لىإ دارةإلا ظرةن رتغی (3

 .قیةرلتوا دملتقا رصفو زإلنجاا ل،لعما بیعةط لمث ديالقتصاا للعاما بجان لىإ رىخأ زفواح

 دق ما وھو للمشاكا نم عةومجم رسیثی لیطولا رألما مع لكنھو دارةلإل تقؤم یجابيإ ردودم لىإ ؤديی دق زكحاف بیرھلتا وبسلأ إن (4

 .مةظلمنا یةرارستموا بحیةرلوا إلنتاجیةا على سینعك

 زفوالحا واعنوأ ورألجا دودح للعما مةظنأ خاصةو میةولحكا مةظألنا فیھا ددتح لتيا یعیةرلتشوا نیةولقانا راتالعتباا كلذ لىإ فیضا (5

 .  فیھاوظلم یا رختیاا أو یا رجباإ تماظلمنا مھادتق أن بیج لتيا یازالموا لمنافعوا ،لمالیةا رغیو لمالیةا

 ل:لعما زفواح

 زاتبالمحف" دةعا تالحتیاجاوا تغبارلا نع ریعبو "Motivators "نمعی رفتص أو وكسل ذتخاا لىإ فعھدتو ردلفا ودتق لتيا يوھ . 

 ( لمفھا سنف تعني زاتلمحفا أو زفوالحا.)وم   

 یلي ما وظفللم بالنسبة لتشم زفوالحا نفإ للعما لمجا فيو  : 

 رىخأ جتماعیةوا یةدما منافعو ، علىأ تبا را  . 

  رةكبی زاتنجاوإ ، قا ومرم یفیا وظ لقبا  . 

 مفخ بمكت ببا جھةوا على رزا  با سما ا . 

 ءمالزلوا نسیرؤولموا سئیرلا نم را  یدتقو ما راحتا . 
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 لسائو أن فنارع إذا خاصةو مھما  را  مأ دیع ھذا إن ،شباعھاإ كیفیةو نفیوظلما زفوابح تماما اھ رزوایب أن نیریدلما على نفإ تماظلمنا فيو 

 .ددةمتع ونتك دق تالحتیاجاا عشباإ

  ضافيإ لعم في لیعم دق أو ،مةظلمنا في خليدالا ديلناا على كلذ مفضال  جیةرلخاا الجتماعیةا واديلنا دبأح وظفلما یلتحق دق فمثال 

 ،بھا لیعم لتيا مةظلمنا لخدا إلضافيا للعما نم ال دب لبالكام مشبعة رغی بیعیةطلا حتیاجاتھا نبأ رشع إذا دواملا نھایة دبع جيرخا

 .ملھ یمھادتق لخال نم لللعم رادألفا فعود زفوالحا ھذه على رفلتعا نیریدلما نم وبلطلموا

 على ورةمقص تلیس حتیاجاتھوا وظفلما تغبار نأل كامال  واذا  ستحإ نفیوظلما على وذتستح أن تماظلمنا نم قعونت ال فإننا بعطبالو 

 على ناھ یصبح دلتأكیا نفإ إذا   ،عملھ راإط رجخا علیھا ولللحص وظفلما یسعى تحتیاجاوا تغبار كناھ ونتك أن نم دالبو طفق مةظلمنا

 .نفیوظلما تحتیاجاوا تغبار أو فھاأھدا یحقق بما ارھتستثم أن دارةإلا على بیج لتيوا مةظلمنا لخدا ودةجولما زفوالحا كتل

 تفئا ثثال لىإ تصنیفھا نیمك للعما زاتمحف نفإ جماالًوإ : 

 : لتشمو مالیة زفواح (1

            .ألساسيا بترالا أو رألجا -

                .واتلعالا -

 .  تالولعما -

 : لتشمو لمالیةا رغی زفوالحا (2

                   . زباإلنجا رافالعتا -

         .  ریدلتقوا ءلثناا -

            .یفيوظلا ضارلا -

 .یفيوظلا دملتقا رصف -

 : لتشم أن نیمكو لمنافعا (3

                    . لعالجیةا تمادلخا -

 .  لمخفضةا معاطلا تمادخ -

 .  یاضیةرلوا لصحیةا واديلنا في لمخفضةا أو لمجانیةا راكالشتا مقسائ أو تناوبوك -

 

 :نلعاملیا تحتیاجاا فةرمع میةأھ

 ھذا لمثو ل،للعم فعھدت لتيا بألسباوا نإلنساا تالحتیاجا فتھارمع لىإ ساسا أ دیستن وأن دب ال نفیوظلما تحتیاجاا فةرلمع دارةإلا إدراك إن 

 تعالقا ءلبنا ملسلیا لخدلما وھو شباعھاإ على للعما مث نمو ،سمیةرلا فھاأھدا تحقیق في تحتیاجاا مفھ لىإ دارةإلا كش بال دیساع دراكإلا

 .ملتھا دلتباو راعلصا نم ال دب ونلتعاوا ملفھا على ومتق نفیطرلا نبی نةوازمت

 ھذه على ولللحص نیھدجا ونیسع یةدارإلا تیاولمستا جمیع فيو نفیوظلما جمیع نلكو ،متباینةو ددةمتع ركبش نفیوظلما تحتیاجاوا 

 .ذاكوھ بلطلما ھذا عإلشبا رىخأ ودجھ رتھوظ رخآ بلطم رھظ نمعی بلطلم عإلشباا تحقق ذافإ،بھا ونیعمل لتيا تماظلمنا نم تالحتیاجاا
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 إلنسانیة:ا تالحتیاجاا بیعةط

 ؟إلنسانیةا تالحتیاجاا يھ ما 

 يھ ئیسیةر تتقسیما ثثال لىإ نإلنساا تحتیاجاا فتصنی على رفلعا رىج دلق: 

 بیعیةطلا تالحتیاجاا  Physical Needs. 

 الجتماعیةا تالحتیاجاا  Social Needs. 

 تيذالا رالستئثاا تحتیاجاا Egoistic Needs. 

 نھاأ رعتباا على  یة(ولثانا ت)باالحتیاجا فتسمى تیةذالوا ،الجتماعیةا تالحتیاجاا ماأ ،لیة(وألا ت)باالحتیاجا بیعیةطلا تالحتیاجاا تسمىو 

 .  میةھألا في بیعیةطلا تالحتیاجاا تلي

 رارستما في سألساا يوھ ، دهلوبم دلوت لتيوا نلإلنسا بیعيطلا نیولتكا نم لنابعةا )یةزیرلغا تالحتیاجاا( في بیعیةطلا تالحتیاجاا لتتمثو 

 ... (واءلھا) و (ربلمشا) و )للمأكا( تحتیاجاا لمث ، ريلبشا رلعنصا ةحیاو

 تھذا دح في یصبح تأمینھا نفإ بھا ءفاولا دملع ضةرع تصبحأ ما وإذا ، لتحقیقھا ئما دا نإلنساا یسعى لتيا دةحیولا يھ تالحتیاجاا وھذه 

 .  تحقیقھا نم دتح لتيا راطألخا تالفيو ،ضمانھ لىإ نإلنساا یسعى لیا أو لبا طم

 يوھ مبھرتجاو ، نیرآلخا كةرمشا على فقویت شباعھاإ وأن نإلنساا مع دلوت الو ،"مكتسبة" تحتیاجاا فھي الجتماعیةا تالحتیاجاا ماأ 

 غبةرلوا ،"نیرالخا مع تلعالقاا نیوتكو لالتصاا بح:" الجتماعیةا تالحتیاجاا مثلةوأ دةحوالا لبیئةا لخدا حتىو رىألخ بیئة نم فتختل

   (.ملھوقبو نیرآلخا ءضار على وللحصا أي) "تقادالصا نیوتك" ،"ءالنتماا في

 ل،لعما في منتاجیتھوإ م،نفسیاتھو رادألفا تیاومعن على سسینعك ادھض وفقولا أو تالحتیاجاا ھذه نم دللح تماظلمنا لقب نم لةومحا یةوأ 

 .لمختلفةا فھاوأھدا تھارابشعا سمیةرلا رغی تیماظلتنا ورھظ ھو ، سمیةرلا تیماظلتنا في فقوالما ھذه لمث نع لناجمةا للفعا ردود نفإ كلذل

 ریدتقو طرةلسیوا لالستقالوا رالستئثاا في غبتھور تھذال ردلفا ریدتق نم لنابعةوا تیةذالا تالحتیاجاا يوھ :ثلثالا وعلنا كلذ دبع یأتيو 

 .لھ نیرآلخا

 فیھاوظم بالطم نم اما ھ لبا طم لیمث كلذ أن تعي أن دارةإلا علىو ،تھزاإلنجاو لھ نیرآلخا ریدتقو ءلثناوا طراءإلا بیح یضا أ نإلنساوا، 

 ونیك أن ودی فیظلتنا أو سةرالحا نع وللمسئا لبالعام ءنتھاوا دارةإلا سمجل سئیرب داءبتا داريإلا واهمستو عملھ نكا مھما  ننساإ لفك

 .لعملھ تقانھوإ زاتنجاإ على ءھمثناو نیرآلخا ریدتق ضعوم

 و(:سل ما یةظر)ن یتھاولوأو تالحتیاجاا درجت

 دیدج نم لسعيا لىإ بالتالي ودیق نمعی بلطم عفإشبا،نھائیة ال عملیة يھ عإلشباا عملیة وأن ددة،متع نإلنساا تحتیاجاا أن على ءلعلماا یتفق 

 .  رخآ بلطم عإلشبا

 ول،ألا بلطلما ھو معاطلا نفإ نإلنساا عجا ذافإ ددة،لمتعا حتیاجاتھا لىأو رورةبالض يھ نلإلنسا بیعیةطلا تالحتیاجاا نفإ وسل ما رأي فيو 

 .  تالحتیاجاا سلسلة في لثانیةا لحاجةا مث نم رتھظ معاطلا ھذا رفوت وإذا

 فإنھ كلذل س،لملبوا معاطكال بیعیةطلا حتیاجاتھا ردلفا یحقق نل لخدلا ھذا دونب إذ ، ليأو جحتیاا تھذا دح في ھو یفةوظلا نم لماليا لخدلوا 

 عشباإ في بالتالي رتفك مث وظفللم لماليا لخدلا نتحسی على للعما ظروف نتحسی في ثتبح أن لقب دارةإلا رصتح أن دا  ج بیعيطلا نم

 .یةولثانا تالحتیاجاا
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 اإلدارة؟ من الموظف یرید ماذا أو ؟ المنظمات في الموظفين رغبات ھي ما

 انمك نوم آلخر، شخص من والتدرج األھمية حيث من تختلف وأنھا امنھ دالعدی اكھن أن ارأین انلإلنس ةالمختلف اتاالحتياج نع دیثناح عند 

 .آلخر وقت ومن ، أیضا   رآلخ

 ل،العمب اقلاللتح األول ومالي ذمن اتحقيقھ ىإل عىیس فالموظ لقب نم ةمحدد اترغب ىإل تترجم االحتياجات ھذه فإن للمنظمات وبالنسبة 

 .  والثقافية يةوالنفس واالجتماعية االقتصادیة خلفيتھ حسب رآلخ خصش نم ةاألھمي يف رجتتد وأنھا الرغبات ھذه من الكثير نتصور أن نویمك

 بالجان ةبأھمي ااعتقادن عوم ،للعاملين الوحيد الھدف لیمث االقتصادي بالجان أنب اداالعتق ىعل ورهظھ ذمن التقليدي اإلداري رالفك امق لقد 

 األخرى. االحتياجات بقية على وأولویتھا الموظف احتياجات في المادي

 ھي(  احتياجات 8)  التالي النحو على نجملھا للموظفين احتياجات عدة ھناك فإن تقدم ومما: 

  :الدخل (1

 .بھ االرتقاء أو معين معيشي مستوى في االستقرار وضمان ناألم اتواحتياج ةاألولي اتاالحتياج باعإلش يلةوس ووھ

  :الوظيفة في البقاء ضمان (2

 ریعسال وجيالتكنول مبالتقد زتتمي يالت اتالمجتمع يف ةوخاص فالموظ اعليھ رصیح يالت المھمة األمور من الوظيفة وضمان

 في العمالية اتوالمؤسس اإلدارة ينب اتوالمفاوض لالعم عقد ودبن مأھ كلیش وعموض ووھ ان،اإلنس لمح ةاآلل اللإح روخط

 .بالذات المتقدمة المجتمعات

  :العالقات تكوین (3

 اقاتصدال وینلتك ردالف اجاحتي نم عتنب ةالرغب ذهوھ ل،العم يف ھزمالئ مع اجتماعية عالقات لتكوین العادة في الموظف یسعى

 .اآلخرین على تأثيره وفرض
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  :والثناء التقدیر (4

 نم ال  صأ نابعة رغبة وھي وزمالئھ رئيسھ قبل من العمل في إنجازاتھ على اءوالثن یرالتقد على الحصول في كذلك الموظف یرغب

 نم دیروالتق اءالثن يف فالموظ ةرغب قتحق أن اراإلط ذاھ يف إلدارةل نویمك ھ،بذات ادواالعتد لھ اآلخرین لتقدیر اإلنسان احتياج

 ونیك أن ا  أیض نویمك ،كتابيا   أو شفویا   دیرالتق ونیك أن نیمك ذلكك ،"المثالي الموظف جائزة" إعطاء أو الترقية، أو أةالمكاف اللخ

 .المحلية والصحف الجرائد خالل من أو ،نشراتھا أو المنظمة مجلة خالل من معلنا   أو ،شخصيا   رؤوسللم رئيسال نم دیرالتق

  :ةممحتر وظيفة على الحصول (5

 یساھم ومواھبھ ھعمل خالل من وأنھ منتج، شخص بأنھ واإلحساس وشعوره ذاتھ تقدیر إلى فالموظ ةحاج نم ةالرغب ذهھ عوتنب

 .المنظمة أھداف تحقيق في إیجابية مساھمة فعال  

  :والتقدم الترقي فرصة (6

 ،مطلبا  ملحا   ئوليةالمس لتحم ونیتجنب أو ونیخش نم وظفينالم ضبع عند ونتك ال قد والترقية التقدم في الرغبة أن من الرغم على

 .عمل فيوإخالصا   كفاءة یثبت عندما عليھا الحصول یستطيع ةللترقي فرصا   عال  ف اكھن أن رىی أن بیح فالموظ أن إال

  :ةمریح لعم روفظ (7

 الخاص اجاالحتي اأھمھ اتاحتياج عدة من أصال   نابعة الرغبة وھذه وجذابة مریحة لعم روفظ ىعل ولالحص يف لیأم الموظفف

 .لھ اآلخرین وتقدیر بأھميتھ الفرد عوربش اصالخ اجاالحتي ذلكوك تمراره،اس مانوض لالعم بانتظام

  :ادلوالع فءالك رئيسال (8

 اءةالكف نم كبير قدر ىعل رالمباش ھرئيس ونیك أن يف لیأم فموظ لك أن ، الموظفين جميع اإليھ ویھف ةرغب يھ ةالحكيم ادةالقي إن

 ،والتعليمات راألوام ذتنفي يف ةغضاض فالموظ دیج نل ةاإلداری ادةالقي نم وعالن ذاھ لمث عوم ل،والعد يةوالشخص رامواالحت

 نم أو ریناآلخ اءالرؤس نوم اداألند نم خریةس عوموض اءةالكف عدیم يةالشخص لھزی رئيسال أن فالموظ عرش إذا سالعك ىوعل

 .المباشر رئيسھ

 فمثال   ىرأخ ىإل ةاجتماعي ةبيئ نم اتواألولوی ةاألھمي ثحي نم فتختل دق يوھ دةمتعد اتالمؤسس في الموظفين رغبات فإن :وباختصار ،،

 .  األمریكية بالثقافة قياسا   ةالياباني ةالثقاف يف اھتماما   رشكال  أكث وظيفي،ال نلألم ةالحاج لتحت

 الموظفين؟ لمعنویات المحبطة أو المحفزة األعمال ھي ما

 عالية وخبرة مھارة ذو موظفون بھا یكلف ھامشية وظائف. 

 لجھوده واالستغالل باإلرھاق الشعور یولد مما منتج، ألنھ الموظف بھ یكلف ضخم عمل حجم. 

 أخطاؤه تصيد ثم ومن ، بھا المرؤوس وتكليف والصعبة الشاقة لألعمال الرئيس تجنب. 

 وظيفتھ طبيعة من ليست أعمال على وإجباره الموظف على الرئيس من القسریة السلطة. 

 بھا االلتزام عدم ثم للموظف وعوداً  الرئيس إعطاء. 

 والشللية الموظفين بين التوترات إذكاء. 
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 التشجيعية: واألجور الحوافز

 العمل؟ في محفز عنصر المال ھلـ 

 على تتوقف السؤال ھذا على اإلجابة إن ؟ اإلنتاجية من مزید إلى الموظفين یدفع محفز عنصر ھو اقتصادي عطاء كل ھل آخر وبمعنى 

 .؟ السؤال ھذا على سيجيب من

 إتباع من :المحدثون اإلداریون أما الرأي، ھذا في ا  تام ا  اعتقاد یعتقدون العلمية اإلدارة نظریة أصحاب من :التقليدیون اإلداریون 

 العادلة، القيادة مثل أخرى عوامل تأثير یتجاھلون ال ولكنھم الموظف، تحفيز في االقتصادي العامل بأھمية فيعتقدون السلوكية النظریات

 .باإلنجاز والشعور ، العالقات وتكوین ، الجيدة العمل وظروف

 اإلنتاج: لموظفي التشجيعية الحوافز: أوالً 

 :الفردي ـ األسلوب1

A. الموحد القطعة أجر طریقة:  

 نتاجباإل الدفع طرق بين شيوعا  من األكثر الطریقة وھي ، المنتج حجم عن النظر بغض منتجة وحدة لكل واحد أجر دفع بھا ویقصد 

 عتماداً ا یعتمد العامل كسب فإن ولذلك ، المنتجة الوحدات عدد حساب یمكن حيث المستمر النوع من اإلنتاج كان إذا تطبيقھا ویصلح

 .المنتج كمية على مباشراً 

 رصةف العامل یعطي حددوه الذي األجر أن یجدون حينما معينة بمدة تطبيقھ بعد القطعة أجر تخفيض إلى األعمال أصحاب بعض ویلجأ 

 .شجيعيةالت األجور نظام ضد العمال حفيظة من یثير الذي األمر الصناعة في المماثل العامل یتقاضاه ما متوسط عن یزید یومي لكسب

 لعاديا بالمستوى كسبا  یقارن لھم یضمن الذي اإلنتاج مستوى على المحافظة إلى الحالة ھذه في یلجأون قد العمال بعض فإن كذلك 

 .الوحدة أجر تخفيض إلى العمل صاحب التجاء من خوفا   أكبر جھد أي بذل عن ویحجمون الصناعة في للكسب

B. القياسي الساعة أجر : 

 منتجةال الوحدة نصيب خفض في أثر أي اإلنتاج حجم لزیادة یكون أن دون المباشر العمل تكلفة ثبات ھو القطعة أجر مساوئ أحد إن 

 من عينم لعدد سعر المنتجة، للقطعة سعرین تحدید إلى األعمال رجال لجأ ،ولذلك"المباشر العمل" التكلفة عناصر من العنصر ھذا من

 .اإلنتاج من معين عددي مستوي بلوغ بعد تنتج التي للوحدات مخفض آخر وسعر ، القياسي الوقت في المنتجة الوحدات

 ضىیتقا(  عمل ساعات ثماني)  اليوم في العدد ھذا عن اإلنتاج زاد وإذا ، األولى قطاع للعشرة ریالين القطعة أجر یكون أن ذلك :مثال 

 .اإلنتاج یزید عندما اإلنتاج تكاليف تنخفض وبذلك...  إضافية وحدة كل عن مثال   ونصف لاير العامل

 الطریقة ھذه من وتتفرع (Standard hour plan )وروان ھالسي طریقتي ھي التشجيعية األجور لحساب معروفة طرق. 

 ھالسي طریقة:  

 یحدد الطریقة ھذه وبموجب للقطعة الموحد األجر مشاكل أھمية على للتغلب كوسيلة لألجور الطریقة ھذه ظھرت وقد 

 ليھإا  مضاف العمل في استنفذه الذي الوقت أجر یتقاضى العمل ھذا من العامل انتھاء وعند معين عمل ألداء قياسي وقت

 (.%73) و( %33) بين المقتصد الوقت من العامل یتقاضاھا التي النسبة وتتفاوت وفره، الذي الوقت من جزء أجر
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 يأ بالنصف المقتصد الوقت العمل وصاحب العامل یتقاسم الطریقة ھذه فيھا تطبق التي الحاالت أغلب في أنھ غير 

 إنجازه العامل واستطاع ساعة( 12) ھو معين لعمل المحدد الوقت كان فإذا ، العمل وصاحب العامل من لكل (53%)

 العمل في فعال   قضاھا التي ساعات( 8) الـ عنا  أجر یتقاضى العامل فإن( %53) ھي النسبة وكانت فقط ساعات( 8) في

 .المقتصد الوقت من ساعتين أجر إليھاا  مضاف

 كسب یدیز الوقت نفس وفي العمل في المستنفذ الوقت انخفاض مع تقل المنتجة للوحدة العمل تكلفة أن: المالحظ ومن 

 :التالية بالمعادلة ھالسي طریقة عن التعبير ویمكن العمل، في یقضيھا ساعة كل عن العامل

 (.الموفر الموقت من مثالً  %53+  العمل في فعالً  المستنفذ الوقت) الساعة أجر=  للعامل المستحق األجر 

 لإلنتاج ابقةالس السجالت على للعمل القياسي الوقت تحدید في تعتمد فإنھا ھالسي طریقة تطبيق إلى المنظمات تلجأ عندما 

 .والحركة للزمن العلمية للدراسة الحاجةا  دائم یستتبعھ مما العمل طریقة في تعدیل أي دون

 یلي ما ھالسي طریقة مزایا أھم ولعل: 

 .الوقت من یوفره بما مرتبط أجره فزیادة الوقت توفير على العامل تحفز (1

 .حجمھ كبر كلما اإلنتاج تكاليف في ا  إنخفاض تحقق (2

 ضافةباإل العمل، في جھده نتيجة العامل تسلب أنھا إذ ضدھا العمال یثيره الذي الشدید االعتراض ھو :الطریقة عيوب ومن 

 .الكفاءة مراقبة وبالتالي العمل لتكلفة الدقيق التقدیر بعدم خاصة لإلدارة مشكلة تثير أنھا

 روان طریقة: 

 لعالوةا وھذه المستنفد الوقت أجر على إضافية عالوة العامل تعطى كلتيھما أن في ھالسي طریقة مع روان طریقة تتفق 

 :اآلتية للمعادلة ا  طبق األجر ویحسب المقتصد الوقت من نسبة ھي

 + المستنفذ الوقت) الساعة أجر=  المستحق األجر
الوقت المستنفذ

الوقت المحدد للعمل
 (. المقتصد الوقت×   

 اإلضافية العالوة حساب عند ھالسي طریقة عن روان طریقة وتختلف. 

 العمل يف فعالً  المستنفذ الوقت أجر ھو األجر من أدنى حد للعامل تضمن كلتيھما أن في حال أي على الطریقتان وتتماثل. 

 :الجماعي األسلوب ـ2

 الجماعية المقایيس باستخدام اإلنتاج وعمال لموظفي التشجيعية الحوافز استخدام إلى المنظمات بعض تلجأ. 

 األسلوب ھذا الستخدام محتملة بدائل عدة وھناك: 

 التالية األسس من بواحد األجور حساب یتم ذلك منھم وبعد عامل كل حققتھ ما وتسجيل عامل لكل لإلنتاج قياس معدل حساب: 

A. مجموعتھم في تحقق معدل أعلى أجر العمال لجميع یدفع. 

B. مجموعتھم في تحقق معدل أدنى أجر العمال لجميع یدفع. 

C. الجميع من المحقق المعدل أجر متوسط العمال لجميع یدفع. 

 ا  لفس المحدد القطعة أجر أساس على ا  استناد األجر نفس للجميع ویدفع ككل المجموعة إنتاج أساس على لإلنتاج قياس معدل حساب، 

 .الساعة في القياسي اإلنتاج معدل أساس على أو
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 :یلي ما الجماعي التشجيعي األجر نظام إلى تدعو التي األسباب من ولعل ـ

A. الحال ھو كما آخرین أعمال على المجموعة في الفرد عمل إنجاز ویتوقف ومترابطة، متداخلة أحياناً  األعمال بعض تبدو 

 .اإلنتاج خطوط عمال في

B. لمساندةوا بالتعاون اإلحساس روح بينھم یوجد بل المجموعة، أعضاء بين والحسد الغيرة یولد ال الجماعي التشجيعي األجر. 

C. عليھم الدقيق اإلشراف إلى الحاجة من یقلل قد عليھا المتفق وخاصة القياسية بالمعدالت الجماعة التزام. 

D. يف العمل ینجز أن یرید المجموعة من فرد كل ألن ا  نظر العمل أثناء للعمال تدریبية كوسيلة األسلوب ھذا اعتبار یمكن 

 .المحدد الوقت

 الجماعية الحوافز أسلوب على یؤخذ مما أنھ غير :  

 .المطلوبة المعدالت تحقيق في بعض على بعضھم العمال اعتماد ثم ومن ، الفردیة للجھود وإلغائھا ، االتكالية

 البيع: لموظفي التشجيعية الحوافز: ثانياً 

 في أجریت دراسة وفي ، وأجورھم رواتبھم تحدید في التشجيعية الحوافز أسلوب یفضلون البيع رجال أن إلى الدراسات من الكثير تشير 

 .الطریقة ھذه على موافقتھم إلى الدراسة شملتھم من( % 55) من أكثر أشار األمریكية المتحدة الوالیات

 منھا أساليب عدة البيع لرجال األجور دفع طرق وتتضمن: 

 :یلي افيم الطرق ھذه شرح وسنتناول الطریقتين من العموالت،المزیج والجوائز، ، العالوات :مثل الحوافز بعض زائداً  األساسي الراتب

 .الراتب (1

 .العمولة (2

 .والعمولة الراتب من المزیج (3

 :ـ الراتب1

 المبيعات فياً حجم البيع رجال ألكثر المقدمة الجوائز أو العالوات :مثل الحوافز بعض اً زائد اً أساسي اً راتب البيع لرجل یدفع. 

 ذوي ولكن ينبائع وھم ،"المبيعات مھندسي" یسمى لما تحتاج التي الفنية للمنتجات البيع وظائف في األسلوب ھذا استخدام وینتشر 

 على المنتج لھذا المستخدمين تدریب ا  وأحيان المباع للمنتج الفنية الجوانب وشرح الصفقات وإتمام البيع ترویج من تمكنھم فنية خبرات

 .وصيانتھ تشغيلھ طریقة

 من ا  فسل المتوقع لنصيبھم وتقدیرھم السوق إمكانات بحدود لمعرفتھم ا  نظر األسلوب ھذا البيع ورجال المنظمات بعض وتفضل 

 .لمنتجاتھم المبيعات

 الطریقة ھذه مزایا ومن:  

 هھذ أن ،كما مقدما   سيتحملونھا التي البيع مصروفات مقدار المنظمات تعرف دخولھم،وكذلك مقدار ا  مقدم یعرفون البيع رجال أن

 .مشاكل أیة حدوث دون للمنظمة التابعة البيع مناطق في البيع رجال بين التبادل تجري أن للمنظمات تسمح الطریقة

 أھمھا ولعل السلبيات بعض الطریقة لھذه فإن ذلك ومع : 
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 غير ا  رعنص یكون قد ما وھو ، األقدمية أو الخبرة تراكم بمقدار األجر یربط قد بل النتائج على یعتمد ال الراتب أو األجر تحدید أن

 .البيع رجال من النشطين ألولئك محفزاً 

 :العمولة ـ 2

 وقيمتھا الصفقات حجم على بناء یتم الموظف أجر أن أي :النتائج اساس على ھنا الدفع یتم. 

 الطریقة ھذه مزایا ومن:  

 فإن ككذل .ووقت جھد من یبذلونھ ما توافق أجور على سيحصلون الذین البيع رجال من النشطين الموظفين أولئك ھدف تحقق أنھا

 .للموظفين اً ومقنع سھالً  یبدو الطریقة ھذه في األجر حساب

 ویضاف ، البيع خدمات من ذلك یتبع عما النظر بغض الصفقات إتمام على البيع رجال تركيز ھو :الطریقة ھذه عيوب أھم من أن غير 

 .الجدد العمالء من لمزید التطلع دون حاضرة صفقات إجراء على سيكون البيع رجال تركيز أن ذلك إلى

 ونقص االقتصادي االنكماش وحالة ، المبيعات وتزاید االزدھار حالة أي السوق حاالت على سيعتمد العمولة مقدار فإن ا  وأخير 

 .المبيعات

 :والعمولة الراتب من المزیج ـ 3

 زائداً ( جوراأل لدفع مفردا   اعتماده حالة في األساسي الراتب مستوى من أقل بالطبع ھو) للموظف أساسياً  راتباً  الطریقة ھذه في یتحدد 

 .الصفقة ربح أو اإلجمالي الربح من مئویة نسبة

 في اإلداریة نم كبيراً  وقتاً  تستنفذ أنھا أیضا   عيوبھا إلى ویضاف السابقتين، الطریقتين كال وعيوب مزایا بين الطریقة ھذه وتجمع 

 .المبيعات ھذه مصروفات أو ، المتوقع المبيعات حجم ا  مقدم تحدد أن اإلدارة تستطيع وال ، بالبيع القائمين أجور حساب

 اإلداریين:  للموظفين التشجيعية الحوافز: ثالثاً 

 في الزیادة :ھي اعتبارات عدة من التحفيز ھذا وینطلق ، العملية حياتھم فترة خالل موظفيھا تحفيز في أساليب عدة إتباع على المنظمات تعمل

 :الحوافز ھذه أنواع یلي فيما وسنناقش...  األداء مستوى ارتفاع أو ، الخبرة تراكم بسبب الزیادة أو ، المعيشة ارتفاع بسبب األجور

 (:المعيشة مستوى مع الربط) الموظفين لكل الشاملة األجور زیادة ـ1

 المنظمات في السائدة األجور مستویات مسایرة أو المعيشة، مستویات في االرتفاع مواجھة ھو العالوة أو الزیادة ھذه من والھدف 

 أو ، ةالنسب ھذه تخضع ما وغالبا   محددة مبالغ أو ثابتة بنسب االعتبار ھذا ظل في الزیادة تحدد أن ویمكن ، العمل سوق أو المنافسة،

 ھذه وكانت الراتب من نسبة شكل على الزیادات تكون أن االعتبار في أخذ ما وإذا األسعار، مؤشر معدل في للتطورات المحدد المبلغ

 .للجميع متساویة النسبة

   مراتبال في الموظفين عليھا یحصل التي تلك من أكبر محددة مبالغ على سيحصلون العليا المراتب في الموظفين من( %5) مثال 

 كان یا  وأ العليا، المراتب في أقل ونسب الدنيا المراتب في للزیادة أكبر نسب بتحدید األمر ھذا المنظمات تعالج أن ویمكن األدنى،

 في الزیادة نسبة مع متوافقة ستكون األجر في الزیادة نسبة أن من التأكد لھا ینبغي فإنھا المنظمة بھا ستأخذ التي والنسبة األسلوب

 .العمل سوق في الساریة الزیادة لمستویات أیضا   ومسایرة ،األسعار
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 (: الخبرة تراكم)  األقدمية أساس على الزیادة ـ 2

 اً نویس العالوة أو الزیادة ھذه المنظمة تمنح وقد ، الوظيفة في العمل مدة أو الخبرة تراكم أساس على ھنا األجر زیادة في التدرج یعتمد، 

 .العمل من معينة فترة بعد أو

 (.  الخامسة الدرجة إلي الرابعة الدرجة من مثال   ینتقل كأن)  األجر فئة داخل معينة درجة إلى درجة من الموظف بنقل وذلك 

 :الكفاءة أساس على الزیادة ـ  3

 راألج في زیادة الموظف یمنح ذلك وعلى ، للموظف األداء معدل بارتفاع العالوة منح أو األجر في الزیادة ربط الطریقة ھذه في یتم 

 .العمل في األخرى وسلوكياتھ إنتاجھ في الموظف تحسين من" األداء تقویم" تقریر عنھ یتمخض ما بمقدار

 ھي افتراضات ثالثة على الكفاءة أساس على الممنوحة العالوة وتستند: 

 .الموظفين بين األداء مستویات في االختالف قياس إمكانية (1

 .األداء بمستوى أساساً  مرتبطة العالوة بأن الموظفين إدراك (2

 .الكفاءة عالوات على الحصول استمرار أجل من مستواھم تحسين على سيحرصون األفراد إن (3

 :المالية غير الحوافز

 :اآلتي راعاةم یجب وھنا اإلنتاجية ثم ومن الوظيفي الرضا درجات أقصى تحقيق في الحوافز أھمية االعتبار في تأخذ التي ھي الفعالة اإلدارة إنـ 

 أثبت لوباألس وھذا والمسئولية، االستقاللية من المزید إعطاء مثل النقدیة، المكافآت جانب إلى نقدیة غير مبتكرة بحوافز االستعانة 

 .تحفيزي كجانب نجاحھ

 ا .نفسي أو ا  معنوی أو ا  اقتصادی ذلك كان سواء یشبعھ الذي احتياجھ حسب موظف كل مكافأة 

 واحتياجاتھم رغباتھم وفق الموظفون منھا ليختار والتنوع التعدد تشمل الحوافز لبرنامج مرنة خططاً  وضع. 

 للموظف فاخر عشاء مكافاة أو ، مميزة سيارات مواقف تخصص أو ،"الشھر موظف" مثل مألوفة غير أساليب استخدام محاول 

 .التكاليف مدفوعة قصيرة إجازة حتى أو فاخر، مطعم في وعائلتھ

 والحافز اإلنجاز بين للربط فوري بشكل الحافز تقدم. 

 :اآلتي إلى العليا اإلدارة في المدیرین حوافز تصنيف یمكن ـ وھنا

 .المباشرة غير المالية المزایاـ             .المدى طویلة التشجيعية الحوافزـ                .السنویة العالواتـ 

 :السنویة ـ العالوات1

   يرغ المدیر، یرأسھ الذي بالقطاع الخاص األداء مستوى أو للمنظمة العام األداء بمستوى العالوات ھذه منح یرتبط ما غالبا 

 .الشخصي أدائھم بمستوى السنویة العالوة ترتبط أن في یرغبون المدیرین بعض أن عن التغاضي یمكن ال أنھ

 لكيةم في اشتراك شكل على تكون أن وإما ، الراتب أساس إلى تضاف نقدیة زیادة شكل في تكون أن إما :السنویة والعالوة 

 .أسھمھا في حصة خالل من المنظمة
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 :المدى طویلة المالية الحوافز ـ2

 األقل على أمضوا ممن أو الطویلة، الخدمات ذوي وخاصة ،"المدیرین إثراء" ھو المدى طویلة التشجيعية الحوافز من الھدف 

 يربمص عادة مصيرھم یرتبط العليا اإلدارة في المدیرین أن ھو ،" اإلثراء" فلسفة یحكم الذي والمنطق ،سنتين من أكثر

 ذلكك الحال كان وإذا ، الشخصية مصالحھم االعتبار في ستأخذ المستقبل حول یتخذونھا قرارات أي فإن ثم ومن ، المنظمة

 صالحھمم تحقيق على بالتالي ستنعكس والتي وأھدافھا ، المنظمة مصلحة القرارات ھذه تحقق أن على یحرصوا وأن بد ال فإنھم

 ائھا،وأد وقدرتھا المنظمة مصلحة تجاه ونشاطھم المدیرین سعي ازداد كلما ومغریة كبيرة الحوافز ھذه كانت وكلما الشخصية،

 .المنافسين أوساط وبين المجتمع في وفعالية بقوة واستمرارھا

 ھي العليا اإلدارة لمدیري تقدم أن یمكن التي األجل الطویلة والحوافز االمتيازات وأھم: 

A. المنظمة أسھم بعض شراء في الحق. 

B. مجانية أسھم على الحصول. 

C. الخدمة إنھاء تعویض. 

 :المباشرة غير المالية المزایا ـ3

 نقدي يرغ شكل في للمدیرین أخرى وحوافز امتيازات تقدم المنظمات بعض فإن الوظيفي واإلشباع الرضا من المزید تحقيق أجل من

 :یلي ما والحوافز االمتيازات ھذه وأمثلة.. 

A. القيادي الوظيفي المركز مع تتناسب سيارة. 

B. جانبية استراحة بھ ا  ملحق یكون وقد ،ا  فاخر ا  تأثيث مؤثث مكتب. 

C. العالجات أنواع كافة یغطي صحي تأمين. 

D. واالجتماعية الریاضية النوادي بعض في عضویة اشتراك. 

E. جوال تليفون األبناء، تعليم ورسوم مصروفات دفع مؤثث، سكن. 

 المنظمة:  مستوى على الشاملة المالية الحوافز: خامساً 

 ام وأن ،منھا یتجزأ ال جزء بأنھم اإلحساس وكذلك للمنظمة، بالوالء اإلحساس موظفيھا في تعمق أن على المنظمات بعض تعمل حيث 

 الحال يعةبطب وھذا المباشرة، وغير المباشرة المالية والتعویضات الحوافز من مزید فيأیضا   عليھم سينعكس ورفاھية خير من یصيبھا

 .  المنظمة لخدمة والتفاني والعطاء البذل من المزید إلى ویدفعھم الموظفين معنویات على سيؤثر

 ھي شاملة بصفة المنظمة تقدمھا التي الحوافز فإن عامة وبصفة: 

 .المكاسب في المشاركة (1

 .األرباح في المشاركة (2

 .المنظمة مال رأس في تملك أسھم توزیع (3
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 :المكاسب في المشاركة ـ1

 ومنھا المنظمة تحققھا التي الوفورات في المشاركة تعني وھي: 

 (.العمالة تكلفة وفورات في معبرا  عنھا) اإلنتاجية تحسن 

 (.والتالف الرجيع نسبة انخفاض في عنھا معبرا  ) الجودة تحسن 

 (.الخردة تكلفة نسبة انخفاض في عنھا معبرا  ) المواد وفورات 

 النفقات من للمنظمة(  % 56 ـ 56) و ،للموظفين(  %56 ـ 56) من والموظفين المنظمة بين المشاركة نسبة تتراوح ما ا  وغالب 

 .الموفرة

 مةالمنظ أداء في تحسن أي أن على والتأكيد ، والموظفين المنظمة بأھداف ربطھا ھي المكاسب في المشاركة عملية من الھدف إن 

 .الجميع رفاھية على بالتالي سينعكس

 :األرباح في المشاركة ـ 2

 وقد ة،الصافي األرباح في المشاركة ھو المنظمة مستوى على واإلنتاجية األداء من لمزید األفراد تحفيز في المستخدمة األساليب من

  3بـ ، ةاألساسي والرواتب األجور إلى إضافة توزیعھا وتقرر الصافية األرباح مجمع من األرباح ھذه نسبة للمنظمة العليا اإلدارة تحدد

 :ھي طرق

A. افيةالص األرباح مجمع من األرباح في المشاركة نسبة حساب الطریقة ھذه بمقتضى ویتم :لألرباح الدوري التوزیع 

 .تحدیدھا سبق بنسب الموظفين على نقدا   توزیع ثم السنوي

B. الموظف لورثة دفعھا أو ، العمل عن العجز التقاعد،أو عند متأخراً  ودفعھا :األرباح في المشاركة استحقاقات تجميع 

 .الوفاة حالة في

C. الوفاة أو العجز أو التقاعد عند یوزع آخر جزء نقداً ویحجز األرباح من جزء یوزع حيث :الطریقتين من مزیج. 

 :تملك أسھم توزیع ـ3

 المنظمة يف مالكاً  أصبح أنھ الموظف شعور أن ذلك ، موظفيھا على تطبيقھ بدأت التي المنظمات في كبيراً  نجاحاً  األسلوب ھذا أثبت وقد

 لمنظمة،ا للطرفين االستفادة ویحقق واألرباح اإلنتاجية على تلقائيا   ینعكس ما وھذا العمل في أداؤه وتحسين جھده لمضاعفة یدفعھ

 .  والموظفين

 أخرى؟ حوافز: ھناك ھل 

 :مثل العاملين مستویات لكافة أخرى حوافز المنظمات بعض لدى تكون قد: نعم

 االبتكار أو التعاون، أو السلوك، أو األداء، في سواء :التميز حافز. 

 المنظمة سمعة أو الربح تعظم في یساھم الجھد من أعلى نسبة أو كمية بتحقيق :اإلنجاز حافز. 

 جودتھا على المحافظة مع الخدمة أو المنتج تكلفة في توفير إلى أدى موظف من اقتراح :التكاليف في الترشيد حافز. 
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 اإلدارة: خبراء من نصائح

 الدفع" بدأم نحو متزاید اتجاھا ھناك أن إال عملھ في الموظف یبذلھ الذي والوقت للجھد المقابل ھو :الراتب اعتبار فيھ یمكن الذي الوقت في 

 المعایير لىع یعلوا الذي إنجازه مقابل تشجيعية مكافأة أو تشجيعي أجر المقرر راتبھ إلى إضافة للموظف یدفع أن أي "اإلنجاز معيار على

 .المنظمة قبل من لإلنجاز المحددة

 والبقاء منافسةال على المنظمة قدرة إلى بالتالي یؤدي العمل في أفضل ونوعية كمية إنتاجية وتحقيق األفراد كفاءة لرفع المنظمات سعى أن 

 .الحسنة والسمعة الربحية من مزید على وكذلك واالستمرار،

 اإلنتاجية زیادة وبين التشجيعية المكافآت أو األجور بين فعلياً  ارتباطاً  ھناك أن والبحوث الدراسات أثبتت وقد. 

 التشجيعية: الحوافز فعالية لتحقيق قواعد

 للقياس وقابلة واضحة العمل مخرجات تكون وأن بد ال. 

 آخر جانب من عملھ ومخرجات جانب في وجھده العامل مھارة بين ثابتة عالقة ھناك تكون وأن بد ال. 

 (. العمل فریق مجموعة)  المجموعة أو بالفرد وربطھا المخرجات قياس سھولة 

 اإلنتاجية في فعلية زیادة إلى اإلضافية والحوافز المكافآت نظام یؤدي وأن بد ال. 

 المنظمة في التشجيعية الحوافز بقاعدة لألخذ واإلدارة یمثلھم، من أو العاملين قبل من وتأیيداً  فھماً مشتركاً  ھناك یكون وأن بد ال. 

 المحاضرة: مصطلحات

  التحفيزMotivation  : 

 عن عبارة بأنھا يزالتحف عملية تعریف یمكن كما مساره، تغيير أو معين، سلوك التخاذ الفرد دفع إلى تھدف التي العملية بأنھ التحفيز یعرف

 .إشباعھا على للعمل ودفعھ الفرد، احتياجات أو رغبات إثارة

 ماسلو  نظریةHiercarchy of Needs  : 

 لإلنسان سيةرئي احتياجات خمس ھناك فإن النظریة لھذه ا  ووفق إشباعھا، أھمية حيث من وترتيبھا المتعددة اإلنسانية االحتياجات لفھم محاولة

 ،يةاالجتماع االحتياجات ثم ،باألمن الخاصة االحتياجات ثم ومأوى، ومشرب مأكل من الطبيعية األھمية،االحتياجات في رأسھا على یأتي

 .بالنفس االعتزاز احتياج ا  وأخير ،الذات احترام احتياج یليھا

 الزمني  األجر طریقةStandard Time  : 

 .العمل في المتوقعة النتائج عن النظر وبغض زمني معيار أساس على شھري،أي أو أسبوعي یومي،أو أساس على العاملين أجور حساب یتم

 النتائج  حسب أو/ القطعة أجر طریقةPiece Rate Wage  : 

 للطریقة ا  قوف التشجيعي األجر حساب ثم ذلك عن اإلنتاج زاد فإذا ، ا  سلف محددة لمعایير ا  ووفق اإلنتاج كمية أساس على األجور حساب یتم

 .اإلدارة تقررھا التي

 



 SoOonA                                                                                                                                        دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل.                 

[29] 
 

 ھالسي طریقة : 

 إليھ ا  افمض استنفذه التي الوقت أجر یتقاضى العمل من العامل انتھاء وعند معين عمل ألداء قياسي وقت تحدید الطریقة ھذه بموجب یتم

 .مثال   % 65 ـ وفره الذي الوقت من جزء

 األقدمية Seniority  : 

 .المنظمة في عملھ فترة وزیادة الموظف خبرة لتراكم نتيجة تمنح الترقية أو األجر في الزیادة أن على المفھوم ھذا یقوم

  الكفاءةMerit  : 

 ارتفاع األداء تقویم تقاریر أثبتت إذا إال التشجيعية المكافآت أو األجر في الزیادة أو الترقية یمنح ال الموظف أن أساس على المفھوم ھذا یقوم

 .العمل سنوات أو الخبرة مدة عن النظر وبغض ،إنتاجيتھ

 المكاسب  في المشاركةGansharing  : 

 وأ النوعية، أو اإلنتاجية، تحسين عن ناجمة وفورات أیة في قطاعاتھا إحدى أو المنظمة في العاملون یشارك أن على الطریقة ھذه تقوم

 .الموظفين على الباقي المنظمة،ویوزع وأرباح االحتياطي، لحساب الوفورات ھذه من جزء ترحيل بعد وذلك المواد، استخدام وفورات

 

 

 

 SoOonA 
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 [ 71إدارة املوارد البشرية ]

 ( Benefits and Services تمادلخوا لمنافعا)

 ت:مادلخوا لمنافعا فیرتع

 مةظألنا ضھرتف لبشك ماوإ ، عيطوت لبشك ماإ نفیوظللم تماظلمنا تمنحھا لتيا رةلمباشا رغی تیضاولتعا نم عاًون تمادلخوا لمنافعا لتمث 

 :نعتیومجم لىإ تمادلخوا لمنافعا ھذه فتصنی نیمكو ، میةولحكا

 لمالیةا لصبغةا ذات لمنافعا. 

 الجتماعیةا تمادلخا. 

 دمتق أن نیمك رةلكبیا لمالیةا دراتلقا ذات :رىلكبا تماظفالمن رى،ألخ مةظمن نم تمادلخوا لمنافعا ذهبھ ءفاولا في تماظلمنا درةق فتختلو 

 تمادلخا ھذه نم للقلیا دمتق دفق رةلصغیا تماظلمنا ماأ..  میةولحكا تیعارلتشا علیھا ضھارتف مما ركثأ فیھاوظلم ددةمتع منافعو تمادخ

 .میةولحكا مةظألنا لبھطتت مما نىدألا دلحا مع فقوایت بما نلكو ،فعلمناوا

 وظفللم الجتماعیةوا یةدالقتصاا یةھفارلا زیزلتع سیلةوك لیھاإ ظرین ضفالبع ت،مادلخوا لمنافعا میدتق لمجا في تماظلمنا فلسفة فتختلو 

 .معاً نیتیزاولا نم لیھاإ ظرین ضلبعوا ،إلنتاجیةوا داءألا وىمست زیزلتع لیھاإ ظرین ضلبعوا ،تھرسوأ

 ءاطلعا على وظفلما درةق دةیاز لخال نم ضھاوتع أن قعوتت مةظلمنا على مالیة ءعباأ كش بال لتمث فإنھا لھا دارةإلا ظرةن تكان مھماو 

 بیج لتيوا مةظللمن لعامةا تیجیةراالستا مع فقوایت وأن دب ال تھاوإدار تمادلخوا لمنافعا نامجرب متصمی نفإ رىخأ ناحیة نم ، إلنتاجیةوا

 .معاً نفیوظلما وأھداف فھاأھدا تحقیق على خاللھا نم رصتح أن

 لسیاسةا راإط في مجرالبا ھذه فكیت على رصتح أن مجرالبا ھذه لمث نع رةمباش لةولمسئا یةرلبشا واردلما إدارة على نفإ: رخآ بمعنىو 

 مع نلتضاما لىإ مفعھدت لتيوا م،لھ مةدلمقا زفوالحا وعن أو ن،فیوظلما نم بةولطلما داءألا تیاومست بتحقیق یتعلق فیما واءس مةظللمن لعامةا

 .دىلما رةلقصیوا یلةطولا تیجیةراالستا فھاأھدا تحقیق في مةظلمنا سیاسة

 ت؟مادلخوا لمنافعا مجرابب تماظلمنا متھت ذالما

 :يھ تمادلخوا لمنافعا مجرابب متماھلال تماظلمنا وعدت لتيا بألسباا  أھم

 الجتماعیةا ممشاكلھو نفیوظبالم متماھالوا عایةرلا نم داً یزم أن كلذ فیھاوظلم "یةوألبا عایةرلا" بفلسفة تماظلمنا نم ركثی دىل سإلحساا :الًأو

 في رثؤی ما وھو معملھ نماكأ لىإ ملھزمنا نم ممعھ نھوینقل ذيلا ريلفكا تلتشتوا لقلقا نم رةكثی بنواج معنھ فیخف دق لصحیةوا یةدالقتصاوا

  لھ دةلمساعوا ونلعا نم عاًون لیمث ذيلا تقولا في عنھ فلتخفیوا مھولھم وظفلما كةرمشا نفإ كلذلو .عاًونو كماً منتاجیتھإ وىمست على لنھایةا

 .  مةظلمنا لمصلحة لیطولا لألجا في سسینعك نھأ الإ

 رفیولتا نم رةمباش وظفلما دةستفاا یعني نفیوظللم لمنافعوا تمادلخا ضلبع تماظلمنا بھ ومتق ذيلا لجماعيا راءلشا أو دلتعاقا عملیة إن :ثانیاً

 وظفلما ركت وفل ،لمنافعوا تمادلخا ھذه نم ركبأ تكمیا راءلش نتیجة تتخفیضا على وللحصا في مةظلمنا درةق نع لناجمةا فلتكالیا في

 ، لصحيا نلتأمیا راءش ھو كلذ مثلةوأ ك،لذب ملقیاا مةظلمنا تلوت ول مما رلكثیا فعدی دفق منافع أو تمادخ نم یحتاجھ ما راءلش ردمنف لقیامھ

 .لخإ...  زللمناا راءش ، راتلسیاا على نلتأمیا
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 ءاتلكفاا نحسأ طبتستق أن تماظلمنا ھذه أرادت ذافإ ، للعما وقس في لمنافسةا تماظلمنا مھدتق ما ھلتتجا أن نیمك ال تماظلمنا إن: ثالثاً

 : ملھ دمتق أن علیھا نفإ یھادل ما على ظتحاف أن أو ، یةرلبشا

 كلذ نم رألكث وتنح دق أو ن،لمنافسیا دىل دسائ ھو ما مع فقوایت لبشك تمادخو منافع في لممثلةا إلضافیةا زفوالحا نم 

 .كلذب تسمح لمالیةا مكانیاتھاإ تكان إذا

 تماظللمن بالنسبة مجرالبا ھذه تكلفة عتفاار علیھ بترت دق نللعاملی تمادخو منافع میدبتق متماھالا إن. 

 رنلقا فمنتص ذمن دتتصاع دق مجرالبا ھذه تكلفة أن لىإ وصلخصا ھذه في تیرجأ لتيا تسادرالا ضبع رتشیو 

 .تماظلمنا ضبع في ورألجا تكلفة جماليإ نم % ٣٣ لىإ لمالیةا تیضاولتعا جماليإ نم % ٤ نم لماضيا

 ت:مادلخوا لمنافعا مجراب متصمی

 رادلألف یضاًأ لكنھو ب،فحس نلحالییا مةظلمنا فيوظلم سلی دجی رشؤم ھو تمادلخوا لمنافعا مجرالب مةظلمنا إدارة لقب نم دلجیا طیطلتخا إن 

 .  رجبالخا ھم نلم ذابجتوا باطستقوا ن،یودجوللم صیانةو ةظمحاف سیلةو إذن وفھ مستقبالً مةظبالمن ملتحاقھا للمحتما

 ذافإ،للمستقبوا رلحاضا هتجا مةظلمنا فلسفةو تیجیةراستا على یبنى وأن دب ال تمادلخوا للمنافع ناجح نامجرب طیطتخ أھداف نفإ كلذ علىو 

 لمنافعوا تمادللخ مجھاراب متصمی نفإ للعما وقس نم فیعةرلا یةرلبشا ءاتلكفاا باطستقا على زكرت رةلحاضا مةظلمنا تیجیةراستا تكان

 .ردودلما ثحی نم لألجا رةقصیو زةممیو ضحةووا یعةرس تمادخو منافع لشك في كلذ سیعك وأن دب ال

 لمنافعوا تمادلخا مجراب متصمی نفإ یلةطو لآلجا لقائمةا یةرلبشا اوادرھك على ةظلمحافا في غبتھار ستعك مةظلمنا تیجیةراستا تكان إذا ماأ 

 ،لشاملةا لصحیةا عایةرلل تمادخ مجراب لشك في أو ح،بارألا في كةرللمشا منافع مجراب لشك في ماأ هالتجاا ھذا مع فقوایت وأن دب ال

 .  الجتماعيا نلتأمیوا

 :تمادلخوا لمنافعا نامجرب متصمی أھداف

 :لتالیةا ھدافألا مةظللمن یحقق وأن دب ال تمادلخوا لمنافعا مجراب متصمی عملیة نفإ عامة بصفة

 .للعما وقس في لمشابھةا تماظلمنا مع لمنافسةا على درةلقا (1

 .رھمعماوأ مغباتھور رادألفا تفضلیاأ مع فقوایت إن (2

 .میةولحكا مةظألنوا تیعارلتشا مع متناقضاً رغیو منسجماً ونیك إن (3

 .نفیوظلموا دارةإلا نبی یبةطلا یةودلا تلعالقاا تنمیة لىإ فعدت إن (4

 .لقائمةا ءاتلكفاوا راتلخبا على ظیحافو ءات،لكفاا باطستقا لىإ ؤديی إن (5

 ت:مادلخوا لمنافعا مجراب متصمی تسیاساو تیجیةراالستا راتلخیاا

 مماأ رمف ال یضاًأ فإنھ كلذك رألما دام ماو..  عيطوت لبشك أو ماظلنا صبن كلذ نكا واءس مختلفة منافعو تمادخ فیھاوظلم دمتق تماظلمنا إن

 ھذه لمث متصمی دعن تیجیةراالستا راتلخیاا أھم درجت أن نیمك :معا لبشكو ،لمنافعوا تمادلخا تیجیةراستوا راإط دیدتح نم ،لةولمسئا دارةإلا

 علیھا تبةرلمتا لتكلفةا دودحو دىبم كلذكو ،جھادرت تاقاطنو تمادلخوا لمنافعا ھذه مبحج یتعلق فیما علیھ رتسی أن دیرت ذيلا جھولتا في مجرالبا

 :يھ ( تسیاسا  ٦) یلي ما لتشم أن نیمك لتيوا للمجاا ھذا في مةظلمنا تسیاسا ذئدعن لتتشك تیجیةراالستا ھذه لخال نمو
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  :لمنافسةا (1

 .للعما وقس في لمنافسةا تماظلمنا مھدتق ما مع نتھارمقاو مةظلمنا في حالیاً مةدلمقا لمنافعوا تمادلخا مجرابو لبمجا تتعلقو

 :میةولحكا تیعارلتشوا مةظباألن زاماللتا (2

 .تمازااللتا ذهبھ تفي أن مةظللمن نیمك فكیو ملھ مةدلمقا تمادلخا لمجاو نلعاملیا وقحق ظمتن لتيا

 : تمادلخوا لمنافعا مجراب عیةون (3

 .لھا ونلمستحقا ھم نمو ونفوظلما غبھاری لتيا

 : مإلعالا (4

 .تمادلخوا لمنافعا ھذه نم مقھوبحق نفیوظلما فیرتع بمعني

 : رالختیاا نةروم (5

 ھذه في نفیوظلما تغبار تحقیقو ر،الختیاا في لممكنةا نةرولما جةدر يھ ماو لمختلفةا مجرالبا نبی نم رلالختیا لمتاحةا لئدالبا

 .لئدالبا

 :إلجمالیةا لتكلفةا (6

 .وظفللم ويلسنا أو ريلشھا رألجا جماليإ نم كنسبة نلسكا دلب أو للنقا دلب سیقا نكأ لفعلیةا ورألجوا بتروابال قیاسھاو للمنافع

 .نللعاملی بتروالوا ورألجا جماليإ نم % ٤٣ـ   ٣٣ نبی ما تمادلخوا لمنافعا تكلفة لتمث ما غالباًو

 

 ركذت: 

 نم مةظلمنا زونمخ على ظیحافو دةیدلجا ءاتلكفاا ذبیجت أن نیمك تمادلخوا للمنافع دةجی مجراب متصمی إن

 نع ثللبح مةظلمنا نم نفیوظلما روجخ لىإ ؤديت دق تمادلخوا للمنافع لسیئةا مجرالبا وأن ءات،لكفاا ھذه

 .للعما في ألكفأا رلعناصا ذابجتا نم كلذك مھارتحو ، لفضأ رصف

 یضاًأ ركذت: 

 یفيوظلا ءضارلا خلق لىإ ؤديست حتماً لكنھاو رةمباش إلنتاجیةا دةیاز لىإ ؤديت ال دق تمادلخوا لمنافعا أن

 .لیطولا لألجا في علیھا ظورةمن رغی فتكالی رفیوتو مةظلمنا في ءلبقاا لىإ ودھمیق ذيلا رألما ن،فیوظلما دىل

 ت:مادلخوا لمنافعا مجراب متصمی في ألساسیةا دئلمباا

 تماظللمن تحقق وأن دب ال تمادلخوا لمنافعا تنفقا نفإ مث نمو ، لألعماا تماظمن علیھ ومتق ذيلا دألمبا ھو وھذا ،دعائ قنفاإ للك ونیك وأن دب ال

 :في ردوداتلما ھذه لتتمث دقو ،یةدما ردوداتم لیطولا لألجا في

 للعما وقس نم یةرلبشا ءاتلكفاا لفضأ ذابجتا. 

 لحالیةا یةرلبشا ءاتلكفاا على ةظلمحافا. 

 نلعاملیا لقب نم مةظللمن ءالولا دیاازد. 

 مةظللمن مالئھو دةیاوز نللعاملی یةولمعنا روحلا عتفاار نتیجة للعما ودةجو ،إلنتاجیةا نتحس. 

 تكلفتھا ضنخفاا بالتاليو وادثلحا نسبة ضنخفاا. 
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 ولنحا على ضھارع نیمك دئلمباا وھذه لمنافعوا تمادلخا مجراب متقیی دعن منھا دلتأكا بیج رىخأ دئمبا دةع مةظلمنا ھلتتجا الأ بیج نھأ على

 :يھ دئ(مبا ٦) لتاليا

 .لمستقبلیةا أو لحالیةا نفیوظلما تحاجا عشباإ تمادلخوا لمنافعا تحقق أن بیج (1

 .یةردف تلیسو جماعیة أھداف لتحقیق تمادلخوا لمنافعا ھذه متصم أن بیج (2

 .فیھیةرلتوا ،الجتماعیةوا یةدالقتصاا تمادلخوا لمنافعا نم سعاًوا مجاالً مجرالبا ھذه يطتغ أن بیج (3

 .مةظلمنا نم منحة أو بةھ نھاأ على یمھادتق دعن ءإلیحاا دمع بیج (4

 .علیھا درةقاو مةظلمنا نم محتملة تمادلخا ھذه لك تكلفة ونتك أن عىرای (5

 ركبا أن كما ، مفضلیاتھأ ملھ بلشباا أن كلوذ نلعاملیا نبی رألعماا فمختل حاجة لمنافعا متصمی في عيرای أن بیج (6

 .رىخأ تفضلیاأ ملھ نفیوظلما نم نلسا

 ت:مادلخوا لمنافعا مجراب فتصنی

 :ماوھ عیةرف تشتقاقاا لھما نئیسیر نقسمی لىإ" تمادلخا" و" لمنافعا" مجراب فتصنی مسیت ناوھ

 ( لمالیةا ) یازالموا لمنافعا مجراب.                       

 الجتماعیةا تمادلخا مجراب. 

 :یازالموا لمنافعا مجراب: الًأو

 لمنافعا" فیرتع على درج نلكو ت،ماظبالمن ونلعاملا علیھا لیحص لتيا" تمادلخا" و" لمنافعا" نبی قةرللتف ضحوا رمعیا كناھ سلی"  :

 .رةلمباشا لمالیةا بیعةطلا ذات لمختلفةا تمادلخا عةومجم بأنھا

 يھ مج(راب  ٦) لتاليا ولنحا على لمنافعا مجراب فتصنی نیمكو: 

 .دلتقاعا واتعالـ 2                              .تالطلعوا زاتإلجاا تعاوفدمـ 1

 .عھوابأن نلتأمیاـ 4               .مةدلخا نم طراريالضا للفصا تیضاوتعـ 3

 .زلتمیا تمكافآـ 7                                    .ءةلبناا تحاراالقتا تمكافآـ 6

 : Vacations & Holidaysتالطلعوا زاتإلجاا تعاوفدم ـ1

 وىمست على نيوط ھو ما تالطلعوا زاتإلجاا ھذه نمو ،خلیةدالا تماظلمنا مةظنوأ دوللا مةظألن فقاًو تالطلعوا زاتإلجاا تعاوفدم ددتتع

 تالطلعوا زاتإلجاا فتصنی ونیك أن نیمك للمثاا لسبی علىرد،وللف رةمباش تحتیاجاا على بتریت ما منھاو ، مةظلمنا صیخ ما منھاو لةدولا

 :لتاليا ولنحا على

 طرلفا دعی تيزجاإ) ینیةدلا زاتإلجاوا دات،للسی دةالولا زاتجا،وإیةطرارالضا زاتإلجاوا ، ضیةرلما زاتإلجاا: لتشمو :زاتإلجاا 

 دثیح كما.لجامعیةا تالمتحاناا ولخد زاتجا،وإ لىوألا جةدرلا نم للعاما ربقاأ دألح ةفاولا زاتجاوإ ،(ركلمباا ألضحىا دعیو

" لعلميا رغلتفا" زاتجاوإ ، لھا ئیسيرلا رلمقا رجخا رىألخا زكرالما أو لجامعةا رمق في نلمنتسبیا لبةطلا ورلحض بالنسبة

Sabbatical Leave” "راتلمھاا ریطوت دفبھ كلوذ لصوالمتا للعما نم واتسن سخم أو بعأر لك دبع تلجامعاا ذةألسات تمنح لتيا 

 .سیدرلتا یئةھ ءألعضا لبحثیةوا لتعلیمیةا



 SoOonA                                                                                                                                                                  دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل 

[5] 
 

 لىإ نللعاملی وعسبأ نبی ما دةعا اددھم راوحتتو ، یاًوسن فنص أو اً یوسن نلعاملیا یستحقھا لتيا یلةطولا زاتإلجاا يوھ: تالطلعا 

 .لعلیاا یةدارإلا داتللقیا بالنسبة ماًوی نبعیوأر خمسة

 تیاوردلا نبی ما لیدلتبا حةراستا أو داء،لغا حةراستا رھظلا دبع أو ،لصباحیةا يلشاا حةراستا لمث :حةرالل لمخصصةا تقاوألا. 

 م،اظلنا مبحك عةوفدم بعضھاو ل،لعاموا وظفللم بالنسبة رألجا عةوفدم نھاأ يھ تالطلعوا زاتإلجاا ھذه لك نبی لجامعةا لصفةا إن

 .نفیوظلما ءضاإر أو ءاتلكفاا ذابجتا نم وعكن طرخا بیط نعو عاًطوت تماظلمنا فعھدت رآلخا ضلبعوا

 :  Retirement Pensionد لتقاعا واتعال ـ 2

 جمیعاً ودعتو رض،لغا ذالھ وظفلما بترا نم عطیستق ما لىإ ضافةإ یةوسن أو یةرشھ یةدتقاع واتعال فعدب لخاصةا تماظلمنا زمتلت 

 للعاما قستحقاا دعن واتلعالا ھذه فعدت مث ارھالستثما مثالً(الجتماعیة ا تلتأمیناا )مصلحة للعما ذابھ لمختصةا میةولحكا لھیئةا في

 .یةوسن أو یةرشھ بتروا لشك على دللتقاع

 نم نسبة یقدلصناا ھذه في ودعت ثحی د،لتقاعا واتعال لىإ ضافةإ ن،فیوظللم یةرخااد یقدصنا ءنشاإ لىإ تماظلمنا ضبع تلجأو 

 لمث لتشكو ،مةظلمنا مع لصوالمتا للعما نم معینة رةفت یمضي نلم كلذ دبع كمةرالمتا حبارألا ھذه تمنحو ،یاًوسن لمحققةا حبارألا

 .ديلتقاعا بترابال قیاساً ادارھمق في ضئیلة ونتك ما غالباً لتيا دلتقاعا تلمعاشا مھماً عماًد یةرخادالا یقدلصناا ھذه

 ثحی د،لتقاعا دبع كةرلشوا للعاما نبی طبرلل دةجی سیلةو يھ دلتقاعا واتعال أن ھو ناھ لیھاإ رةإلشاا بیج لتيا طلنقاا أھم نم للعو 

 لىإ نلسابقیا فیھاوظبم عالقاتھا تنمیةو ریطوت في ذھبت دق تماظلمنوا تكارلشا ضبع أن كما ،ارھخباأ تلقيو بھا صالتھ في ریستم

 أن أو ، فیھیةرلتا أو الجتماعیةا كةرلشا یةدنوأ فقرام دامباستخ لخاصةا تلتسھیالوا تمادلخا ضلبع ملھؤھت خاصة تاقاطب ممنحھ

 ضببع رألما دیمت دقو ،مةظلمنا في للعما طوربت یتعلق ما لكو دة،یدلجا مةظألنوا ر،ألخباوا راتلنشا لساربإ یةدور بصفة ومتق

 .جتماعیةوا فیھیةرت صبغة ذو نیدبالمتقاع صخا د  نا ءنشاإ لىإ تماظلمنا

 :  Severance Pay مةدلخا نم طراريالضا للفصا تیضاوتع ـ 3

 كةرش مع جمادالنا أو ، یةدقتصاا بألسبا مةظلمنا في لعمالةا محج صتقلی ببسب عنھ ءالستغناا مت ذيلا وظفللم تمنح یةدما تیضاوتع يوھ

 .دیدج لعم في ورهمأ ربدیت أن یعطیست یثمار ألخالقيوا إلنسانيا ابعطلا علیھا بیغل یةدما دةمساع لشك على تیضاولتعا ھذه رفتصو ـ رىخأ

  : Insuranceن لتأمیا ـ 4

 كلذ نكا واءس رألخ دبل نم لبعضھا جالحتیاا دىمو عھاوانأ میةأھ راوحتت كلذك ن،فیوظلما منھا دیستفی أن نیمك لتيا نلتأمیا واعنأ ددتتع

 لصحةا تتأمینا، وادثلحا تتأمینا: يھ تماظلمنا في لشائعةا تلتأمیناا واعنأ أھم نم نفإ ماًوعمو ،یةدقتصاا أم ینیةد أم جتماعیةا بألسبا

 .یةرخادالا تلتأمیناا ، لمھنةا طرمخا تتأمیناو ، جلعالوا

 معینة تاعاطلق أو فیھاوظم للك جماعیة نتأمی لیصةوب راءبش مةظلمنا ومتق ثحی یةردلفا ال لجماعیةا لصفةا تلتأمیناا ھذه لك ذتأخ ما غالباًو

 تحاال،قایةولا أو جلعالا تحاال تلتأمیناا ھذه لمث يطتغو ، لمھنةا طرمخا على نللتأمی دةعا ونیحتاج نیذلا (لصیانةوا جإلنتاا لعما لمث) منھا

 منھا دیستفی ةلحیاا على فیھاوظلم نتأمی صلیواب راءلش لتأمینیةا تماظلمنا ضبع تمادخ دتمت دقو ، ةفاولا تحاال ، تقؤلما أو مئدالا زلعجا

 .نیادلا ةلحیاا رقفا إذا ثتھور منھا دیستفی أو حیاً نكا إذا معینة منیةز رةفت دبع وظفلما
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 : ءةلبناا تحاراالقتا تمكافآ ـ 5

 تمجاال في مالیة وراتفو تحقق أو ، داءألا أو ، جإلنتاا عیةون نتحسی في متسھ لتيا تحارالالقت مالیة تمكافآ میدبتق تماظلمنا ضبع ومتق

 یسمى ما أو رفیولتا ھذا في كةرلمشاوا جإلنتاا تكلفة ضتخفی تبمكافآ یسمى ما تلمكافآا نم وعلنا ھذا رشھأ نمو ، للعما نم معینة

 .حبارألا في كةرللمشا  Scalon Planماظبن

 : زلتمیا تمكافآ ـ 6

 دقو ، مةظلمنا تضعھا لتيا رلمعاییا ددهتح مما داءألا نم علىأ تیاومست ونیحقق نیذلا معمالھأ في نیزللمتمی دارةإلا مھادتق لتيا تلمكافآا يوھ

 .فيرلمعا زلتمی،وا ءالولا أو ، سمعتھاو مةظلمنا على بالنفع ودتع ءلعمالا مع زةممتا تعالقا لخال نم فعالً سللقیا قابالً داءألا ونیك

 :الجتماعیةا تمادلخا مجراب: ثانیاً

 نفیوظلما جمیع علیھا وللحصا في ركیشتو ،رةلمباشا لمالیةا لصبغةا ذات تمادلخا نم عاًون لیھاإ رةإلشاا لسابقا لمنافعا لتمثو 

 دق الجتماعیةا تمادلخوا ز،تمیی دون لجمیعا بعضھا يطیغ دقو ، نلعاملیا جمیع رورةبالض يطتغ ال دفق الجتماعیةا تمادلخا مان،ألعاملیوا

 .نمعی لمجا في مةدلخا لىإ بحاجتھ وظفلما ورشع دىم على فقویت كلذ أن إذ نفیوظلما لجمیع بالنسبة میةأھ ذات ونتك ال

 تكان واءس تماظلمنا في لشائعةا تمادلخا وأھم ، یةولمعنا روحلا فعور فیھرلتا ھو لىوألا جةدربال الجتماعیةا تمادلخا نم دفلھا إن 

 :یلي ما میةوحك أو خاصة

 لنفسیةوا الجتماعیةا عایةرلا تمادخو لصحیةا تمادلخا. 

 یاضیةرلا واديلنا. 

 زواج،كال تلمناسباا تحاال في مھاداستخا نیمك لتيوا مئلھواعو نفیوظللم لمخصصةا الجتماعیةا واديلنا 

 .دألعیارف،والتعاوا ت،الحتفاالوا

 تصالوالما ـ. تلمكتباا ـ. فیھیةرلتا تحالرلا ـ. لثقافیةا واديلنا. 

 درةنا تصبح أو نإلسكاا ورجأ تفعرت ثحی أو ، لنائیةا للعما قطمنا في خاصةو ضلمخفا نإلسكاا. 

 وزتتجا دقو ،مةظلمنا بھا ومتق عيطوت رآلخا ضلبعوا لةدولل ملعاا ماظلنا مبحك مةزمل ونتك تمادلخا ضبع نفإ لمنافعا في للحاا ھو كماو 

 وقلسا في ازھكرمو سمعتھاو مةظللمن لمالیةا دراتلقا فباختال تمادلخا ھذه كمیةو عیةون فتختلو م،اظلنا فقو وبلطلما نىدألا دلحا

 .لتنافسيا

 دةیاوز نفیوظللم یةولمعنا روحلا فعر لجأ نم ةظمحافو صیانة لمواع كلذكو ، نفیوظللم باطستقوا ذبج لمواع تمادلخا ھذه لمث لتمثو 

 .بھا ونیعمل لتيا مةظللمن مالئھوو مخالصھإ

 ؤالس:  

 ؟مةدلمقا تمادلخا عیةون يھ ماو ؟ تمادللخ دةجی مجراب میدبتق زتتمی لتيا دكبل في رىلكبا تماظلمنا ضبع ددتح أن یعطتست ھل

 تمادلخ میدلتق جتحتا رىخأ بیةرع دول في بماور یةودلسعا بیةرلعا بالمملكة ملعاوا صلخاا ناعیطلقا في رىلكبا تماظلمنا إن: وللقا نیمك

 :لمث مةظلمنوا وظفلما على ويمعنو ديما ردودم ذات رىخأ
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 میھذو زلمنا لىإ متھدعاوإ مةظبالمن خاصة لنق لسائو في دارسلما لىإ ءألبناا لنق. 

 مةظلمنا نكیا لخدا تلعامالا تجازولل ضعرلوا لفاطلأل عایةر داتحو ءنشاإ. 

 وازات،لجا لمث میةولحكا رئدوالا جعةرام ت،إلقامارات،التأشیا راجستخا لبأعما فتكل نفیوظللم تمادخ دةحو ءنشاإ 

 .لخإ...  رورلمدل،العا بكتا ء،لقضاا

 :لمث رىخأ تمادخ تماظلمنا دمتق دق ،لسابقةا تمادلخا لىإ باإلضافةوـ 

 عمةطألا میدتق أو داء،لغا تحاراستا لخال لساخنةا تجباولا میدلتق مةظبالمن معطم ءنشاإ لمث :معاطلا تمادخ 

 تیةذالا مةدلخا تالآ دمتق أو ، لمختلفةا تاعاطلقوا داراتإلا قعوام وبتج متنقلة تبارع على لخفیفةا تبارولمشوا

 .مةظبالمن مختلفة قعوام في لمثبتةا

 مةظلمنا رمق في ومتق نیةوتعا جمعیة أو ص،خا وقس نم أو ،مةظلمنا تمنتجا نم :ضلمخفا راءلشا تمادخ. 

 بلشباا نم رللكثی بیتھاذلجا ظراً ن تماظلمنا نم ركثی متماھبا لتعلیمیةا تمادلخا مجراب ىظتحو :لتعلیمیةا تمادلخا 

 تبالجامعا لمتاحةا لتعلیمیةا مجرابالب قبااللتحا نفیوظللم صةرلفا تاحةإ في تمادلخا ھذه لتتمثو ل،بالعم لملتحقا

 في یاًدما مةھلمساأوا ، ئيزلجا رغلتفا أو ، للكاما رغلتفا لشك في ماإ لعلیاا تسادرالا أو لجامعیةا سةدرالا لالستكما

 .ملتعلیا تكلفة

 ت:مادلخوا بالمنافع مإلعالوا فیرلتعا

 ظرلمنتا واءس تمادلخا ذهبھ نفیوظلما رفتع أن دب ال لب ل،لمجاا ھذا في منافسیھا على بتتغلو دةجی تمادخ تماظلمنا دمتق أن كافیاً سلی نھإ 

 .للعما رأس فعالً على نلقائمیا أو م،یفھوظت

 ددلجا نفیوظلما فیرتع: 

 وبسلأ میت أن نیمكو م،لھ لمتاحةا لمنافعوا تمادبالخ ءالھؤ فیربتع تماظلمنا ومتق أن بیج فیعةرلا یةرلبشا ءاتلكفاا باطستقا لجأ نم

 :لتالیةا لحرالما لخال للمجاا ھذا في فیرلتعا

  :تلمقابالا حلةرم (1

 لبالعم والتحقا إذا فیما ملھ لمتاحةا لمنافعوا تمادلخا تمجاال نع جمالیةإ ورةص لللعم نمیدللمتق وامدیق أن ناھ نللمقابلی نیمك

 .مةظلمنا في

  :ئیةدلمبا لتھیئةا حلةرم (2

 لمنافعا فیھا ددتح بةومكت قائمة رادألفا أو یةرلبشا واردلما إدارة لھ دمتق أن نیمك وظفلما نتعیی رارق درص دق ونیك أن دبع

 .ستحقاقھاا روطشو ،علیھا وللحصا كیفیةو وظف،للم لمتاحةا تمادلخوا

  :لمتابعةوا معدلا حلةرم (3

 نمو ،لمتاحةا لمنافعوا تمادبالخ علماً طحیأ دق نھأ نم دللتأك ركثأ أو نعیوبأسب وظفلما نتعیی دبع لعملیةا ھذه متت أن نیمكو

 .وعضولما ولح حھاطری دق سئلةأ یةأ على إلجابةا مث
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 ت:مادلخوا بالمنافع فیرلتعا لسائو

 :يھ ل(سائو  ٧)منھا و نفیوظلما مماأ لمتاحةا لمنافعوا تمادلخا ولح تماولمعلا ملتعمی لسائو دةع تماظلمنا مماأ

 یةدورلا راتلنشا. 

 مةظبالمن لمختلفةا قعوالما في عالنیةإ تحاول. 

 تیاولمستا جمیع في نفیوظلموا دارةإلا نبی یةدورلا ءاتللقاا. 

 لمنافعوا تمادلخا للید. 

 یةرإلخباا تاباطلخا. 

 لمتاحةا تمادللخ مستیعابھا نم دللتأك نفیوظلما نم عینة ءستقصاا. 

 لمنافعوا تمادبالخ تتعلق سئلةأ یةأ على إلجابةا بلط دعن نفیوظلموا یةرلبشا واردلما إدارة نبی وحلمفتا بلباا سیاسة. 

 مةظلمنا رىتو تمادلخا ھذه على طرأت دق تیالدتع یةأ كلذك،ولقائمةا لمنافعوا تمادلخا نع تماومعل نفیوظللم دمتق أن نیمك لسائولا ھذه لك إن

 .بھا نلعاملیا فیرتع میةأھ

 ؟ زةمتمی كمتظمن ونتك أن دیرت ھل

 ،مةظللمن مالئھوو مئھأدا وىمست فعریو كیدل نلعاملیا تیاومعن فعر على بالتالي سسینعك سابقاً ركذ ما بجان لىإ لتالیةا لمنافعوا یازالما میدتق إن

 :للعما وقس في زةلمتمیا رللعناص باطستقوا ذبج سیلةو ونستك نھاأ بجان لىإ ذاھ ل،لعما في ؤھمبقاو ؤھمنتماا رسیك ذيلا رألما

 نلثما دةیزھ عمةدلما داءلغا تجباوو لخفیفةا تجباولوا وةلقھا میدتق. 

 لمھنیةا تلجمعیاوا داتالتحاا في یةولسنا نلعاملیا راكشتا دادس. 

 لفنیةوا لمھنیةا تیادورلوا تلمجالا في نلعاملیا راكشتا دادس. 

 تملكھا طقساأ دادسو مھاداالستخ نللعاملی منحھا میت لتياكة رلشا راتسیا فيو الجتماعیةا واديلنا في نلعاملیا راكشتا دادس. 

 نلمسنیا عایةور لفاطألا عایةر تمادخ. 

 كةرللش تابعة خاصة دارسم ستأسی أو م،ستھدرا ومسر دادس في كةرلمشاا أو م،لھ سیةدرالا لمنحا میدتقو د،الولأل سةدرالا ومسر دادس. 

 سمیةر رغی سبمالب لللعم ونلعاملا فیھا یأتي دعیوامو میاأ دیدتح. 

 فیھرلتوا یاضةرلا سةرلمما نماكا صتخصی. 

 نللعاملی لبنكیةا تمادلخوا لمالیةا یةرالستشاا تمادلخا میدتق. 

 تلمناسباا تقاعاو دقلفناا نم تللحفال مناسبة تتخفیضا علىم لھوحص مكانیةوإ معائالتھو نلعاملیا زواج تتیبارت في دةلمساعا. 

 رة:لمحاضا صملخ

 تمادلخوا لمنافعا ھذه میدتق رراتمبو میةوأھ ،بھا نللعاملی تماظلمنا مھادتق لتيا عیةطولتوا میةزاإللا تمادلخوا لمنافعا: ميومفھ ناددح 

: مھاأھ تمادلخوا لمنافعا میدتق راإط في ھدافألا نم عةومجم لىإ نارشأ دقو ،عیةطوت أو امیةظن تكان واءس ،الجتماعیةوا یةدالقتصاا

 فعدت وأن ،میةولحكا تیعارلتشوا مةظألنا مع مالنسجاا راد،ألفا تغبار مع فقوالتا ،لتكلفةا فعالیة رى،ألخا تماظلمنا منافسة على درةلقا

 .نلعاملیوا دارةإلا نبی یةودلا تلعالقاا تنمیة لىإ

 يھ تتیجیاراالستا ھذه أھم أن ناركوذ ،لمنافعوا تمادلخا مجراب متصمی في ألساسیةا تتیجیاراالستا كلذ دبع ضنارع مث : 
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 مةظباألن زمتلت وأن ،لمنافعوا تمادلخا راإط في ركثأ أو لمنافسةا تماظلمنا وىمست مع فتق مةظلمنا أن نم دلتأكا

 .تمادلخوا لمنافعا ھذه نم مقھوبحق نلعاملیا رفتع أن راً خیوأ ،لمتاحةا لئدالبا نبی رباالختیا نللعاملی تسمح وأن ،لحكمیةا

 يھ لمنافعوا تمادلخا میدتق راإط متحك لتيا دئلمباا أن ناددح دقو : 

 .للعما وقس نم فیعةرلا یةرلبشا رلعناصا باطستقوا ذابجتا كلذكو ، یةولمعنا محھرو فعور نلعاملیا على ةظلمحافا

 يوھ لمنافعا نم واعنأ بعةأر ناركوذ : 

 تتصنیفا لمنافعا ھذه نم وعن لك تتح درجتنو ، ءةلبناا تحاراالقتا تمكافآو ، نلتأمیا د،لتقاعا واتعالت،الطلعوا زاتإلجاا تعاوفدم

 :منھا رىخأ

  : تمادلخا ھذه وأھم ،عيطوت رآلخا ضلبعوا ميزالإ بعضھا تمادلخا ھذه نم سعةوا تتشكیال تماظلمنا دمتق إن

 .تصالوالموا نإلسكاوا ،لتعلیمیةوا ،یاضیةرلوا ،فیھیةرلتوا ،لثقافیة،واالجتماعیةا تمادلخا

 أن نیمك لتيا تمادلخا أو لمنافعا واعنأ فبمختل نلحالییوا ددلجا فیھاوظم فیرلتع دارةإلا مماأ لمتاحةا بباألسالی رةلمحاضا ختمنا دقو 

 .مةظلمنا نم علیھا وایحصل

 المحاضرة: مصطلحات

 :  Benefitsلمنافع ا 

 دلتقاعا تمعاشا، تالطلعوا زاتإلجاا تعاوفدم: لمث رةلمباشا لمالیةا بیعةطلا ذات دئوالفوا لمختلفةا یازالما نم عةومجم بأنھا رفتعو

 .نلتأمیوا

 : Vacationsزات إلجاا 

 في سمیةرلا زاتإلجادات،اللسی ضاعةرلوا دةالولا زاتجاإ: لمث یةرقھ أو ضیةرم بألسبا للعما نع تقؤلما فقولتا زاتإلجاا لتشمو

 .تلمناسباوا دكاألعیا لةدولا

 :  Holidaysت الطلعا 

 ،یاًوسن دةعا تمنحو للعما أو فیوظلتا دعق علیھا صینو للعما في معینة رةفت تمامھإ دبع وظفللم تمنح لتيوا للعما نع تقؤلما فقولتا يھ

 .مةظللمن ملعاا یميظلتنا للھیكا في ردلفا وىمست بحس تةومتفا ددبمو

 :  Retirement Pensionد لتقاعا واتعال 

 سسةؤم في لجمیعا ودعیو للعما بصاح نم عطیستق ما علیھا فیضا تبھرا نم كنسبة وظفلما رجأ أو بترا نم عطیستق ما حصیلة يوھ

 .فاتھو حالة في عائلتھ منھ دتستفی أو ، للعما نع تقؤلما أو للكاما زهعج حالة في للعاما منھا دیستفی رضلغا ذالھ متخصصة

 :  Insuranceن لتأمیا 

 نلتأمیا واعنأ ن،وأھمفیوظلما هتجا للعما بصاح نم ماًزالتا لتمث جمیعاً لكنھاو للعماوا نفیوظلما منھا دیستفی لتيا نلتأمیا واعنأ ددتتعو

 .جلعالا نتأمیطر،ولمخاا دض نلتأمیا: يھ للعما لمجا في لشائعةا

 :  Servicesت مادلخا 

 الجتماعیةا تمادلخا ، لتعلیمیةا تمادلخا ، جلعالا تمادخ للتشم عھاوانأ ددتتعو نفیوظللم مالیاً سةولملما رغی دئوالفا نم عاًون تمادلخا لتمث

 .مةظلمنا قعوم في نإلسكاوا تصالوالما ، یاضیةرلا واديلنا ءنشاإ ،

 :  Scalon Plan"ونسكال ةطخ" 

 .طرف للك % ٠٥سساأ على ملتقاسا ونیك ما غالباًو ،لعمالةوا مةظلمنا نبی رفولا متقاس مث جإلنتاا فتكالی صتقلی على زكرتت ةطخ يوھ
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 [ 78إدارة املوارد البشرية ]

 (Health & Safety & Morale تیاولمعنوا لسالمةوا لصحةا )

 لصحیة:ا تمادلخا

 رادفوأ ھم مقایتھوو معالجھ لجأ نم نفیوظلما على قإلنفاا في رةمباش رغی أو رةمباش ورةبص تماظلمنا تتحملھا لتيا لمالیةا ءألعباا لتمث 

 .دةلمتصاعا دواءلوا جلعالا تكلفة ظل في خاصةو ومی دبع ماًوی دیزاتت رةكبی ءعباأ لتمث رھمسأ

 ما منھاو ، قائيو ھو ما منھاو ، عالجي ھو ما منھا لصحیةا مجرالبا نم ددةمتع واعبأن تماظلمنا ومتق سلیمةو صحیة لعم وةق لجأ نمو 

 .لخاصةا عایةرلا تبحاال صیخت

 لعالجیة:ا مجرالبا

 تلجأو ،لمتخصصةا أو لخاصةا تلمستشفیاا في جھارخا دمیق ما منھاو ،مةظلمنا قعوبم بیةطلا دةحولا في دمیق ما مجرالبا ھذه راإط في لخدیو 

 دقو جلعالا تكلفة في حیاناًأ وظفلما ھمیسا دق معینة دعواق فقو مئلھواعو بیھاومنس جلعال نلتأمیا تكارش مع دللتعاق تماظلمنا نم رلكثیا

 .لبالكام مةظلمنا تتحملھا

 تكان واءس ئةراط ضیةرم تماأز أي أو نألسناا أو رلبصا جعال ، حةراج دونب میولتنا ، حیةرالجا تلعملیاا لعالجیةا مجرالبا لتشم دقو 

 .وظفبالم خاصة ظروفل نتیجة أو ، وادثلحوا قارھإلا لمث للعما ظروفل نتیجة

 قائیة:ولا مجرالبا

 مةزلالا تاطالحتیاا ذتخاوا ،لمحلیةا لبیئیةا راطألخا أو م،بھ ةطلمحیا للعما راطخأ للعماوا نفیوظلما بتجنی ھو مجرالبا ھذه لمث نم دفلھا 

 .دفلھا ھذا لتحقیق مةظلمنا ربمق بیةط دةحو تنشأ دق كلذ لجأ نمو ك،لذل

 لخاصةا عایةرلا مجراب: 

 نیةدلبا للیاقةا لمث خاصة بیعةط ذات مجراب يوھ Physical Fitness نخیدلتا مكافحةو ،لنفسیةا وطلضغوا دإلجھاا جعال،و. 

 بھا للعما طورةخ جةودر مةظلمنا ملحج فقاًو لتالیةا راتالعتباا ةعارام تماظلمنا على نفإ لصحیةا تمادللخ ناجح نامجرب لجأ نمو: 

 لصحیةا تمادلخا مجراب میةھبأ لعلیاا دارةإلا لقب نم رافالعتا. 

 بھا میفھرتعو نفیوظللم لصحیةا عایةرلل ضحةوا سیاسة مسر. 

 ئةراطلا تللحاال مةظلمنا قعوم في بیةطلا داتلمعا ضبع ودجو. 

 ئةراطلا وادثلحوا تللحاال لمتكام فسعاإ زجھا ودجو. 

 لمستعصیةا ضیةرلما تلحاالا في لیھاإ وعجرلل بیةط یةرستشاا یئةھ رفوت. 

 قائیةولوا لعالجیةا لصحةا نع نلیوللمسئ زجھا نتعیی. 

 للعما وادثح نم فیخف ذيلا لبالشك للعما نلمكا قیقدلا ملتصمیا ةعارام على دلتأكیا. 

 قایةولوا جلعالا مجرالب رلمستما نلتحسیا على للعما. 
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 رألما زمل إذا رجلخاا في أو لمحلیةا تلمستشفیاا في لحاجةا دعن مئلھواعو نبیولمنسا جلعال نلتأمیا تكارش مع دلتعاقا. 

 مةظمن"و ،" وديلسعا نیةدلما مةدلخا ماظن"و ،"وديلسعا للعماوا للعما ماظن" لمث لمحلیةا تیعارلتشوا مةظباألن زاماللتا 

 .لیةدولا للعما مةظمنو ،"بیةرلعا للعما

 دة:قاع 

 لفالعام ، بالنفع رةمباش علیھا ودتع ورمأ يھ نماوإ ءالؤلھ مةظلمنا مھادتق منحة سلی لمجتمعا ببیئةو نلعاملیا سالمةو بصحة متماھالا إن

 .لصحیحا ھو كلذ سعكو مةظلمنا على بءع ھو نفسیاًو نیاًدب ضیرلما

 لمھنیةا راضألما: 

 فتصنی نیمكو ، للعما نم یلةطو رةفت دبع الإ رھظت ال دق لتيوا راضألما نم رةكثی واعألن لصناعیةا تاعاطلقا في خاصةو ونلعاملا رضیتع

 :یلي ما لىإ راضألما ھذه

 لخا... تإلشعاعاا ، ءضاولضا ، رارةلحا نع لناجمةا راضألما. 

 دةكسؤلما دنلمعاوا زاتلغاا ، لسامةا رةألبخا ر،لغباا ، یةولكیماا وادلما دامستخا نع لناجمةا راضألما. 

 راتلحشوا ،یارللبكتی رضلتعا نع لناجمةا راضألما. 

 رتولتوا دإلجھاا راضمأ: 

 عیةون دیدتح في واءس نیةولقانا وصلنصا نم رلكثیا لھا صتخصو لمھنیةا راضألما لىإ لمختلفةا دوللا في للعما مةظنأ نم رلكثیا رتشیو

 .معھا للتعاما كیفیة أو مسبباتھا أو راضألما ھذه

 وط:لضغوا دإلجھاا

 نیمك نھأ الإ دإلجھاا فیرتع بةوصع نم مغرلا علىو ، لعلیاا داراتإلا في نیریدلما بقةط نبی لشائعةا لمھنیةا راضألما نم دإلجھاا ریعتب 

 :وللقا

 أو ،فیةظر فقوام أو ، جیةرخا تخالدت نتیجة رادألفا لھ رضیتع نیة(دب رارضأ علیھ بتریت دق)و لنفسيا رتولتا نم حالة ھو :دإلجھاا إن 

 ـ ةلحیاا نم ألسىوا مباألل ورلشعا بأنھا’’  :یفھارتع نیمكو ،رتولتوا دلإلجھا فةرادم يھ وطلضغوا ، للعما لمجا في نھاوجھوای وادثح

 ‘‘. لحیاتیةا صلشخا ظروف على لفع ردك لنفسيوا ويلعضا نیدلصعیا على صألشخاا بھا بیصاو

 تھ:راشؤمو دإلجھاا بسباأ

 یتعلق ما منھا بسباأ دةع دلإلجھاو: 

 للعما ظروفب. 

 منفسھأ رادألفا تبسما لمتعلقةا بألسباا منھاو. 

 الجتماعیةا وطلضغا نم ونلعاملا جھوای ما منھاو. 

 لثالثةا تلتصنیفاا ھذه نم فتصنی لك لخدا دإلجھاا تلمسببا ددةلمتعا ورلصا لتاليا دوللجا لنا ضحویو: 
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 لمث رىخأ تمسببا یضاًأ فتضا أن نیمكو: 

 (. لعامةا تلعالقاا ) نیرآلخا مع للتعاما وءس 

 رلغباا ،ئحروالرة،واألبخا ء،ضاولضا رودة،لبا رارة،لحا: لللعم بیعیةطلا ظروفلا. 

 لمجتمعا أو رةألسا لخدا ردللف لخاصةا ةلحیاا تمسببا. 

 علىأ بمنص لىإ قیةرلتا بةوصع. 

 يھ ألساسیةا طوةلخا نفإ كلذ على لإلجابةو ،تھراشؤم على رفنتع فكیو رتولتوا دإلجھاا سقیا كیفیة نع ءلنتسا دق فإننا رىخأ ناحیة نمو 

 جلعالا طواتخ ذتخاا مث ،منھا رلعبوا لنتائجا صستخالا مث نمو تحلیلھاو نلعاملیا على یعھاوزت نیمك لتيوا دإلجھاا ءاتستقصاا دامستخا

 .لعالجیةوا قائیةولا: مةزلالا

 دق؟تص ھل 

 رتوللت رةثاإ ورألما ركثأ نم دةحوا يھ قیةرلتا أن رونیعتب نیریدلما نم % ٦٣ أن قمیةر تبیانا على دةلمعتما لمسحا تسادرا دىحإ دتجو

 .ةطسولمتوا لألقا یفیةوظلا تجادرلا في یةدقیا یةإدار بمناص ونلویت نیذلا ھم لحالةا ذهبھ راً تأث دألشا وأن م،حیاتھ في طلضغوا

 ردلفا ودور دارةإلا دور:  وطلضغوا دإلجھاا إدارة: 

 لجأ نمو ،ءاطلعا ضنخفاوا یةولمعنا روحلا دھورت مھاأھ للع للعما على رةمباش رارضأ نم دإلجھاا على بتریت فیما كش نم كناھ سلی

 .نتائجھا نم فلتخفیا لحیا مةزلالا مجرالبا ذتخاا مث ،بمسبباتھا متماھالا لخال نم ھرةاظلا ھذه تعالج أن دارةإلا على نفإ كلذ

 ( طرق  ٤) يھ ھرةاظلا ھذه نم فللتخفی ذةلمتخا راءاتإلجا وأھم د،إلجھاا ھرةاظ دارةإلا بھا تعالج أن نیمك لتيا طرقلا ددتتعو: 

 : قایةولا (1

 دإلجھاا علیھا بتریت أن نیمك لتيوا للعما طمحی في لمحتملةوا لقائمةا تلمشكالا دیدتحو فیرتع يوھ لیةأو طوةبخ ناھ دارةإلا ومتق

 على رفللتع مةدلمستخا لسائولا نمو ، ارھثاآ نم فلتخفیا أو علیھا ءللقضا یةرورلضا راءاتإلجا ذتخاا مث ،نيدلبا أو لنفسيا

 .نفیوظلما تمقابالء،والستقصاا مئواق يھ لقائمةوا لمحتملةا تلمشكالا دیدتحو دإلجھاا تمسببا
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  :یميظلتنا خلمناا رتغیی (2

 ءضارلا جةودر ، ديلقیاا طرازلوا زاءاتلجا ، تلمكافآوا زفوالحا ماظن: لمث للعما وظروف واءجأ ناھ یميظلتنا خبالمنا دیقصو

 ونفوظلما ورهیتص ذيلا جيوذلنما یميظلتنا خلمناا ددتح أن دارةإلا نم ناھ رألما بلطیتو ، حیالھا نفیوظلما تاھتجاوا یفيوظلا

 .تحقیقھ على لتعمو

  :لللعم یةدلماا ظروفلا نتحسی (3

 سالمة نم دلتأكا ثحی نم لألعماا راطخأ نم نلعاملیا حمایة كلذكو ، رةألبخا ر،لغباا ، دیدلشا رلحا ، ءضاولضا نم صلتخلا لمث

 .راطألخا ھذه لمث لیشك أن نیمك مما صلتخلوا لصحیحةا قعھاوام نمو للعما داتمعو وادلما

  :فیھرلتا لسائو ضبع میدتق (4

 .لثقافیةا یةدألنا ، تحالرلا ، تلحفالا ، یاضیةرلا ةطألنشا لمث جھرخا أو للعما نمكا لخدا

 لللعام رلمباشا سئیرلا دور: 

 عفادلا طخ ھو نھأ لب ، یھدل نلعاملیا نع وطلضغوا رتولتوا دإلجھاا ھراظم فتخفی نم اماًھ دوراً  لللعام رلمباشا سئیرلل نفإ رىخأ ناحیة نم

 :یلي ما سئیرلا لقب نم تباعھاإ نیمك لتيا طواتلخا رزبأ نمو .ھرةاظلا ذهلھ دىیتص أن بیج ذيلا ولألا

 نیرآلخا حةوإرا ضللبع قاإرھ دون للعما یعوزت في ظرلنا دةعاإ. 

 نفیوظلما نبی تعارالصا دوثح بتجن. 

 داءألا في للملوا نتیرولا نم للتقلیوا للعما في لمتعةا لخاإد. 

 دإلجھاا على بلتغلا في منفسھأ نلعاملیا دور: 

 "نیبرك" لنا دمیقو ، رضم لىإ لھاوتح دمع أو لمشكلةا نم فللتخفی اذھیتخ أن دلمجھا للعاما یعطیست لتيا راءاتإلجا نم رلكثیا كناوھ

 :يھ ( نصیحة  ٥١)  منھا ركذن راطإلا ھذا في لنصائحا ضبع

 سبأ فیھ سلی رمأ تلمشكالا جھةوام دعن حیاناًأ طباإلحبا ورلشعا وأن ،لعملیةوا إلنسانیةا ةلحیاا نم زءكج رتولتا قعیةواب رافالعتا. 

 بلطیو ور،ألما معالجة في ركبأ ثقة نفسھ يطیع أن ردلفا على نكا كلما داً،یدش دإلجھاا أو رتولتا نكا كلماو ل،النفعاا دمعو دوءلھا 

 .كلذ في منھ نبیرلمقا دةمساع

 الجتماعیةا ةطألنشا وم،لنا ذاء،لغا ،یاضةرلا ،لصحةا لمجا في ظممن حیاتي نامجربب متماھالا على رصلحا :جلعالا نم رخی قایةولا، 

 .سلنفا لىإ ودلخلوا

 جھھاوای لتيا ظروفلا میةأھ ریدتق في یبالغ نھأ ردلفا دیج بمارف ،نتائجھ سلیو وطلضغوا دإلجھاا بسب فةرمع. 

 كفتطعا وءض على رفتتص الو ك،یویحت رتولتوا دإلجھاا دعت ال. 

 تلمشكالا في سالنغماا نم الًدب جھھوات ما في لللتأم یحاًرم مكاناًو كافیاً قتاًو ددتح أن ولحا. 

 كشأن نم لإلقالا أو كنفس محاكمة ولتحا ال ك،لذب كل واحوی نبأ نیرلآلخ تسمح الو بنذبال ورلشعا بتجن. 

 لنفسیةا حةرالوا نيذھلا ءلصفاا فیھ كتمل رخآ تقول جھھاوات لتيا فقوالما أو فقولما سةدرا كاًرتا یحةرم تاطبنشا كنفس لشغأ. 

 تأججاً فقولما دیزت ورألما ھذه لفمثل،لعما في سالنغمان،اخیدلتت،ائادلمھا: لمث دإلجھاوا وطلضغا على تبةرلمتا للفعا ردود بتجن. 
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 على وللحصا ولتحا الو ل،لعما في ءألكفاا ءمالزلا نم للنصح تسعى أن ولفحا یفیةوظلا ظروفلا ببسب دإلجھاوا رتولتا نكا إذا 

 .رةخبو ءةكفا لألقا ءقادألصا أو ءمالزلا نم لنصائحا ھذه

 كل نیرآلخا رامحتوا ریدتق كلذكو ك،لنفس كمراحتوا ركیدتق دةیاز كلذ على بتریت دفق لمجتمعا مةدلخ جیةرخا تاطنشا في ركشتا. 

 للعما طمحی رجخا یةھوا كلنفس دجأو. 

 طربالخ ذارنإ أو رةشاإ أول دعن داً مستع ئماًدا نكو لسابقةا كبرتجا على فیھا دتعتم للعما وطضغو دجھاإ جھةوالم تیجیةراستا ضع. 

 ةضارم للحا ھذا في ونیك أن ةطیرش) للحا ھذا هتجا ورشع نم كیخالج ما نع ظرلنا ضبغ فیھ فأمضي ما لمشكلة حالً دتجو إذا 

 .( نیرباآلخ رارإلضا دمعو ، ربلل ةضارمو سللنف

 صمتخص رأيب الستعانةا أو ببیطلا لىإ فالجأ لتحتم ال جةدرل دإلجھاا زاد إذا. 

 فیھ دتج هللا ءشا إن كلعل نلمبیا هللا ببكتا كفعلی ، رتولتوا دإلجھاا تعالما رتھوظ للعما لمشاك كعلی زادت إذا ولنق جانبنا نمو 

 .دعرلا ورةس ـ ٨٢آلیةا نم، وب(لقلا نمئطت هللا ركذب الأ ) مأنینةطلوا سلنفا لىإ ودلخلوا حةرالا

 لسالمة:وا نألما

 لسالمةوا نألما تمادخ رراتمب: 

 :يھ ( بسباأ ٣ ) مھاأھ للع بسباأ دةع نم تنبثق تماظلمنا في لسالمةوا نألما مجراب رةلفك لقطلمنا إن

 ألخالقیةا بألسباا: 

 ل،لعما ءثناأ لھا رضیتع لتيا راطألخا نم حمایتھو سالمتھ على رصلحوا بھ متماھالا بیج نكإنسا للعاما ردلفا لىإ ناھ دارةإلا ظرتن

 .للعما ءثناأ وادثللحرض یتع حینما تھرسوأ وظفلما مالآ نم نیمك ما دربق فللتخفی كلذكو

 امیةظلنا بألسباا  : 

 لھاءتساو كلذب مھازتل لیةدولوا میةولحكا تیعارلتشوا مةظألنا نأل للعما راطخأ نم لسالمةوا لحمایةا بسالیأ رفیوت على تماظلمنا لتعم

 عنھ رلمباشا سئیرلا بھا زمیلو مةظلمنا بھا زمتل تیضاوتع وادثلحا على بتریت دقو وادث،للح وظفلما رضتع أو راطألخا دوثح دعن

 على تفارولمصا رفیوت على صاًرح أو ، لماإھ بألسبا مةظلمنا فیھا تتسبب لعم ظروف نع ناجمة وادثلحوا راطألخا ھذه تكان إذا

 .للعما في دإلجھاوا وطللضغ نتیجة أو ، لسالمةوا نألما مجراب

 : الجتماعیةا تلتأمیناا ماظنو وديلسعا للعماوا للعما ماظن نم :ةظمالحـ 

 نتأمیو نلعاملیا حمایة لجأ نم ارھفیوت للعما بصحاأ على ینبغي لتيا لمختلفةا تمازااللتا على وديلسعا للعماوا للعما ماظن صین

 .عامالً نخمسی نع نلعاملیا ددع فیھا دیزی لتيا تماظلمنا في خاصةو ل،لعما راطخأ كافة نم مسالمتھ

 .كلذ هتجا للعما بصحاأ تمازالتوا نلعاملیا بتصی لتيا لمھنیةا راطألخا تیضاوتع على الجتماعیةا تلتأمیناا ماظن صین كما
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 یةدالقتصاا بألسباا  : 

o ھذه دوثح دعن تتحملھا لتيا رةلكبیا فللتكالی ظراً ن ونلعاملا لھا رضیتع لتيا راطألخوا وادثلحا بتجن على ھدةجا تماظلمنا لتعم 

 للمستشفى نقلھ مث وظفللم ليوألا جلعالا في مةظلمنا تتحملھا لتيوا بفحس رةلمباشا فلتكالیا نتتضم ال فلتكالیا وھذه ر،اطألخا

 .رةلمباشا رغی تلنفقاا نم رةكثی ودبن لىإ اوزھتتجا نماوإ ،عالجھ متابعةو

o يھ تعاومجم بعةأرلى إ وادثلحا فتكالی فتصن أن نیمك للمثاا لسبی علىو: 

 .  عالجھو بلمصاا فتكالی ربأسعا لخاصةا :رةلمباشا لتكلفةا (1

 : لتشمو لضائعا تقولا تنفقا (2

 بلمصاا فسعاوإ رألما فكتشاا لةومحاو ثةدلحاا دوثح دعن ءمالزلا للعماا أو نفیوظللم لضائعا تقولا . 

 بلمصاا للعاما سئیرل لضائعا تقولا تكلفة  . 

 عالجھ(. ءثناأ للعاما رج)أ دثلحاا ءثناأ نفسھ بلمصاا لللعام لضائعا تقولا تكلفة   

 فیھ بقائھ أو للمستشفى تھرایاز ءثناأ بللمصا لضائعا تقولا تكلفة  . 

 دثلحاا في لتحقیقا في لضائعا تقولا تكلفة. 

 :لتشمو جإلنتاا تكلفة (3

 لمنتج(.ا نم لمحتملةا بحرلا في رةلخساا لتمث)و إلصابةا دوثح دعن جإلنتاا طلتع تكلفة 

 نیرآلخا نلعاملیا دىل جإلنتاا طؤتبا أو طلتع تكلفة. 

 د(.جو إن ) دثلحاا دبع یةولتسوا فیظلتنا تكلفةو لتالفةا وادلما تكلفة 

 (. دجو إن ) دثلحاا دعن فلتلا صابھاأ لتيا دواتألا أو داتلمعا تكلفة 

 بلمصاا للعاما لمح لعام لحالإ تكلفة. 

 دثلحاا ببسب مةدلخا میدتق أو تلبیاطلا متسلی رتأخ ول فیما ءلعمالا بھا بالطی دق لتيا رلتأخیا تماراغ تكلفة. 

 : لعامةا میةولحكا تمارالغا (4

 .تلتعلیماوا مةظلألن یحةرص مخالفة حالة في وادثلحا على تبةرلمتا

 

 تإلصاباوا وادثلحا بسباأ: 

 :يھ بسباأ ثالثة لىإ وادثللح ئیسیةرلا بألسباا راءلخبا فیصن

             .فةدلصا (1

 .آلمنةا رغی للعما ظروف (2

 .نفسھ وظفلما أو للعاما (3

  :ماوھ ن،یرألخیا نالحتمالیا معالجة على زكرت ما دةعا تماظلمنا نفإ تاطالحتیاا لك مغر دثیح دق ولألا بلسبا أن ثحیو

 .نفسھ للعاموا ، آلمنةا رغی للعما ظروف
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 :آلمنةا رغی للعما ظروف 

 وادثلحا ظممع نفإ عامة بصفةو ت،ماظلمنا سھارتما لتيا لألعماا بیعةط بحس رةكثی شكاالًأ ذتتخو آلمنةا رغی للعما ظروف ددتتع

 :نع متنج تإلصاباوا

 سلیمة رغی تالوآ داتمع. 

 تصیالولتا وءس )مثالً لھاوح أو داتلمعوا تآلالا دجوات نمكا في قیةطمن رغی راءاتجوإ ، سلیمة رغی عضاأو 

 حامھا(.ازد أو راتلمما ضیق ، مھادتقا أو بائیةرلكھا

 ( رىخأ وادم مع رةلضاا وادلما طختالوا ، نیزلتخا وءسو ، زنلمخاا ظاظكتا ) مسلی رغی نیزتخ. 

 یةولتھوا ءةإلضاا وءس. 

 رغی یقةطرب ممھطداصا أو للعماا كحتكاا لىإ ؤديی دق ذيلا رألما لضخمةا تآلالا ولح لكافیةا لحمایةا ودجو دمع 

 .إلصابةا دوثحو تآلالا ذهبھ ودةمقص

 رادألفا حمایة لسائو كفایة دمع. 

 :ماوھ رانخآ نسببا ضافةإ نیمك لسابقةا بألسباا لىإ باإلضافة،، و

 نفسھا یفةوظبال متعلقة بسباأ:  

 .ارھغی دون مألقساا ضبع في طورةلخا زدادت كلذكو ، ارھغی نم ركبأ طورةخ جةدر لألعماا ضبع لتحم ثحی

 منھاو: رافباإلش متعلقة بسباوأ: 

o رلمباشا سئیرلا لقب نم فضعی رافشإ. 

o للشاما ماظلنا تخالدم نضم لسالمةا مجراب متصمی في فضع. 

o مةظبالمن لمحتملةا طرلخا قعوام على رفللتع مةزحا رغی ظرةن. 

o دةلمسانا تھوأدوا بیدرلتا نامجرب في ورقص. 

o لىوألا تبالساعا قیاساً للعما نم رةألخیا تلساعاا في تإلصاباوا وادثلحا تحاال زدادت :قارھإلوا دإلجھاا. 

o تللمضایقا رضیتع للعاما نكا كلما زدادست وادثلحا نسبة أن راءلخبا ضبع دریقو :یميظلتنا خلمناا وءس 

 ؤهبقا أن رشع كلما أو ، ئیسھر معاملة نم ءباالستیا ریشع نكا كلما أو ، للعما في ءمالزلا نم داواتلعا أو

 .ونمضم رغی للعما في

 :وادثلحا في سبباً ونیك دق نفسھ للعاما 

 أن یعطتست تماظلمنا أن نم مغرفبال ، نفسھ للعاما يھ وادثلحا وراء ئیسیةرلا بألسباا أن لىإ تسادرالوا وثلبحا نم ركثی رتشی ثحی

 .نفسھ لبالعام طتبرت زالت ال وادثلحا نم نسبة أن الإ ، للعما وظروف نبمكا ةطلمحیا راطألخا في متتحكو طرتسی

 :یلي ما لبالعام طتبرت أن نیمك لتيا بألسباا نمو

 لشخصیةا لیتھومسئ راإط في لخدت لتيوا علیھا لیعم لتيا تآلالا صیانة على درةلقا دمع. 

 راطألخا نم لحمایةوا قایةولا لسائو دامستخا دمع. 

 ددةلمحا عةرلسا نم لقأ أو ربأكث للعما. 
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 بةولطلما عةرلسا نم دتح أو للعما تعیق نھاأ بحجة مةدلمستخا دواتألوا تآلالوا داتلمعا نم لحمایةا لسائو لةإزا. 

 نةومأم رغی یقطرب مھاداستخا أو نةومأم رغی وأدوات تالآ دامستخا. 

 طلخلا أو زجلما ،فعرلزال،اإلنا ، للتحمیا: لمث تلعملیاا ضبع في نةومأم رغی بسالیأ دامستخا. 

 رالستھتاا أو ، نیرآلخا مع زاحلما. 

 ل؟لعما في نةومأم رغیو لةومسئ رغی تفارلتص للعاما فعدی ذيلا ما: س 

 :تلسماا ھذه نمو..  وادثللح محتمالً دراً مص ونتك صألشخاا ضبع دعن یةردلفا تلسماا ضبع ودجو أن :يھ إلجابةا

 . لشخصیةـ ا                 . ءكاذلا جةـ در

 .  یةرلفكا رةلمھاا ـ                       . فعیةدالـ ا

 . لشخصیةا رةلخبوا بةرلتجـ ا        .  لمیكانیكیةا رةلمھاـ ا

 داتعاو تاھتجاا لمث ، رةضا تكیاوسلو تاھتجاا لىإ ودتق دق تلسماا ھذه لمث أن لىإ تسادرالا ذهبھ ونلمھتما رىیو 

 وادثلحا لىإ لنھایةا في ؤديت ادورھب وھذه طرة،لمخاا على دامإلقوا ز،لتمییا على درةلقا دامنعا ،بةوغرم رغی للعما في

 .  تإلصاباوا

 وادثللح نفیدلمستھا" معلیھ لقطن أن نیمك نم سلناا نم ددع كناھ أن لىإ تیاظرلنوا تسادرالا ضبع یضاًأ رتشیو:" 

 نم أو ءباألشیا طدامالصا أو ر،لتعثا ئميدا ھم نمم سلناا ءالھؤ لمث الجتماعیةا أو لعملیةا حیاتنا في لنقاب ما راً كثیو 

 جةدر میھدل زدادت سلناا ءالھؤ لمث ر،تفكی دون رألما في یةھمتنا عةربس ونفریتص نم م،أویھدیأ نم ءألشیاا طتسق

 .رھمغی دون وادثللح مضھرتع

 لسالمةوا نألما على قإلنفاا رراتمب: 

 دةجی مجرابب تماظلمنا مقیا نفإ كلذ لألجو ر،اطألخا ھذه لمث جھوات لتيا تماظلمنا تتحملھا لتيا فلتكالیا بءع ضخامة سبق مما یتضح

 :لتالیةا لمالیةا دئوالفا تحقیق علیھ بترسیت لسالمةوا نلألم ناجحةو

 .وادثلحا علي نلتأمیا تكلفة ضنخفاا (1

 .راطألخوا وادثلحا نم ررونلمتضا فعھاری أن نیمك لتيا نیةولقانا ويعادلا تفارومص ضنخفاا (2

 .نلمصابیا للعماا أو نفیوظللم فعدت لتيا تیضاولتعوا ورألجا تعاوفدم في رفیولتا (3

 .بلمصاا للعاما لبعم قتاًؤم ونموسیق نیذلا للعماا بیدرت تكلفة أو ،إلضافیةا ورألجا تعاوفدم ضنخفاا (4

 .جإلنتاا فقوت ببسب قعولمتا صلنقا سعك وھو تھادیاز أو إلنتاجیةا تثبا (5

 : لسالمةوا نألما إدارة

 :يوھ خاصة عنایة تماظلمنا لھا جھوت أن نیمك مجرالبا نم واعنأ ثالثة كناھ نفإ لسالمةوا نلألم متكاملةو فاعلة إدارة لجأ نم

 .تلعملیاا قعوالم ملتصمیا سةدنھ مجراب (1

 .لتثقیفیةا مجرالبا (2

 .لمتابعةوا معدلا مجراب (3
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 :تلعملیاا قعوام متصمیو سةدنھ: الًأو

 : یلي ما ملتصمیا عملیة ولتتناو..  نسیدلمھنا على تلعملیاا قعوام متصمی لیةومسئ تقع

 لكافیةا ءةإلضاا نم دلتأكا. 

 مةدلمستخا داتلمعوا دواتألا سالمةو صالحیة. 

 نألعیا ءاطغو وذات،لخا ،یةذألحس،المالبا لمث لسالمةوا نألما لسائوو أدوات سالمةو ودجو نم دلتأكا. 

 بائیةرلكھا طرافألوا تصیالولتا صالحیة نم دلتأكا. 

 لمناسبةا یةولتھا. 

 رةلمتفجا وادلموا تیاولبوا یةولكیماا وادللم ملسلیا نیزلتخا. 

 :لتالیةا طواتلخا عبإتبا ملتصمیا وسدمھن ديینا ما غالباًو

 وادثلحوا راطألخا تمسببا حةإزا. 

 داتلمعوا دواتألا في لسالمةا راتشؤم دامستخا. 

 راتلمتفجوا یةولكیماا وادلما نم رببالق خاصةو طرلخا قطمنا لىإ رتشی لتيا تلملصقاا دامستخا. 

 نفیوظلموا للعماا بیدرت. 

 لخا... نألعیا ءاطغو ،یةذألحوا وذاتلخا:  لمث قایةولا رعناص دامستخا. 

 :لتثقیفیةا مجرالبا: ثانیاً

 وادثلحا نم للتقلیا في اماًھ راً عنص لیمث وادلموا دواتألا دامستخل، والعما طرمخا على ددلجا نلعاملیوا نفیوظلما فتثقیو متعلی إن 

 ل،ئوالسا بكیرت أو ،لآللة لصحیحا دامالستخا كیفیة لىإ واجھوی مل نیذلا نلعاملیا ضبع رضیتع أن قعولمتا نم نفإ كلذلت،وإلصاباوا

 .تإلصاباوا وادثللح قةرلحاوا یةولكیماا وادلما معالجة أو

 دروعلا أو ،لمالیةا تلمكافآا میدتق لمث وادثلحا بتجن على نلعاملیا تشجع أن شأنھا نم لتيا زفوالحا ضببع مجرالبا ھذه طبر نیمكو 

 .تإلصاباوا وادثلحا بھا دمتنع أو لتق لتيا نفسھا مألقساا زفوالحا ھذه لاطت أن نیمكو ،یةریدلتقا داتلشھاوا

 راطألخا بتجن فعاالً فيو مھماً راً عنص ونیك أن نیمك ر،اطألخا نم قایةولا مجراب متصمی في دارةإلا مع منفسھأ نلعاملیا راكشتا أن كما. 

 : لمتابعةوا معدلا مجراب: ثالثاً

 نتائجھا نم فلتخفیا أو راطألخا ھذه نم للتقلیا في مھماً راً عنص راطألخا نم قایةولا مجرابب نفیوظلموا نفیرلمشوا ءسارؤلا لقب نم زاماللتا لیمث. 

 مھاأھ لسالمةا مجرالب طیطللتخ مسبقة طواتخ ذتخاا لىإ یضاًأ متماھبا ظرتن أن "لسالمةوا لصحةا" نع لةؤولمسا دارةإلا على بیجو: 

 .تتیجیاراالستا لئداب دیدتح (1

 .للسالمة مةزلالا بیدرلتا مجراب و راءات،إلجوا تلسیاساا ریطوت (2

 .وادثلحا ضبع رارتكب سباأ فةرمعو تصنیفھاو تماولمعلا جمع دبع وادثلحا بسباأ لتحلی (3

 .وادثلحا نم قیةوالا مجرالبا ذتنفی (4

 .وادثلحا معالجة راءاتجوإ تسیاسا حنجا دىم متقیی (5
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 لیة دولا للعما مةظمن نم لمھمةا تماولمعلا ھذه نآلا كلیوإILO : 

 ل،بالعم ةطتبرلما لمھنیةا راضألموا ل،لعما وادثح راءج نم ملعالا في ةفاولل یباًرتق یاًوسن رأةموا لجر ونملی (٣.٣) ددع رضیتع (1

 .للعما بیعةطب ةطتبرم راضمأ ببسب ونملی (٠..٥) و (٠٠٥.٥٥٥) والح وادثلحا ببسب وتیم ددلعا ھذا نمو

 .وادثللح میاًوی لعام ونملی دحوا نم ركثأ رضیتع (2

 .لبالعم ةطتبرم راضمأ نمو للعما وادثح في یباًرتق (٠٠٥٥) ملعالا في ومی لك وتیم (3

 لعالميا إلجماليا لناتجا نم % ٤ دلیعا بما ل،لعما وادثح ببسب ملعالا في رةلمباشا رغیو رةلمباشا یةولسنا رلخسائا جماليإ درتق (4

 تفارولمصا ج،إلنتاا فقوت ت،یضاولتعا وادث،لحا في لضائعا تقولا تكلفة) على وزعتت یكيرمأ رالدو ونیلیرت  ٥.٨٠ دلیعا ما أو

 .(بیةطلا

 نم ركبأ دادألعا ونتك دقو ل،لعما نماكأ في ودةجولما طرةلخا وادلما ببسب نسمة (٠٠.٥٥٥) نم ربیق ما لنامیةا دوللا في وتیم (5

 .راطألقا ضبع في قیقةدلا تماولمعلا رفوت دمع نتیجة كلذ

 ".ءلبناا" لمجا في نلعاملیا نم ھم وادثلحا ھذه في تىولما ركثأ أن لصناعیةا دوللا في للعما وادثح نع رةفولمتا تماولمعلا رتشی (6

 نم (ونلسیلكا م،لفحا وس،السبستا) بھا ةطتبرلما تلصناعاوا ملمناجا لعما دىل (ئةرلا راضمأ) یةوئرلا لمھنیةا راضألما دتُع (7

 ٥٥٥.٥٥٥نم ربیق ما" وسالسبستا" ببسب وتیمو واء،س دح على لنامیةوا مةدلمتقا دوللا في متماھلال رةلمثیا رىلكبا للمشاكا

 .عتفارلال شحرم مقرلوا ،یاًوسن (لعام فلأ مائة)

 یفي:وظلا ضارلوا تیاولمعنا

 یفيوظلا ءضارلا تحقق أن دارةلإل نیمك فكیو ؟یفيوظلا ءضارلوا نللعاملی یةولمعنا روحلا نبی لعالقةا يھ ماو ؟ یةولمعنا تعني ذاما 

 رج؟لخاا لىإ مبھرتس دمعو مةظلمنا لخدا معلیھ ةظلمحافا مث نمو ،فیھاوظلم

 ؟ فیھا رةثؤلما لموالعوا یةولمعنا وممفھ. 

 مختلفة لبأشكا" یةولمعنا" فیرتع نیمكو: 

  "مةظلمنا أھداف تحقیق علیھ بتریت ذيلوا ردلفا أو لجماعةا ورشع يھ :یةولمعنا ." 

 "للفشوا حلنجاا نبی رقلفا تصنع لتيا يھ :یةولمعنا." 

 "سلحماوا وق،لتشوا ،لثقةوا ر،لفخا رمشاع نم طخلی يھ :یةولمعنا." 

 في مجھھوات معینة فقوام أو داثحأ نتیجة بالكتئاا أو راحالنشا نم بحالة لجماعةا أو ردلفا سحساإ يھ" : یةولمعنا أن ناریدتق فيو 

 " یةرألسا أو لعملیةا محیاتھ

 بھ سإلحساا یعطنست نلكو یفھرتع یعطنست ال ما ءشي في جمیعاً تتفق نھاأ الإ يظللفا ختالفھاا نم مغرلا علىو لمعانيا ھذه لك إن. 

 وىمست نفإ رخآ بمعنىو ،یةوللمعن نةولمكا لسابقةا زاءألجا لتفاع دارمق على رثؤت لتيا لموالعا نم عةومجم كناھ نفإ رىخأ ناحیة نمو 

 .جیةرخا لمواعو للعما راإط في خلیةدا لموالع تخضع رادألفا یةومعن جةدر أو
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 یلي ما للعما راإط في بالجماعة لخاصةا لموالعا نمو: 

  :ھدافألوا ملقیا (1

 ؤديسی فقوالتا وھذا میھدل یةولمعنا وىمست بالتالي تفعار كلما رةكبی ھدافألوا ملقیا على لجماعةا نبی فقوالتا جةدر تكان كلما

 .بةولطلما ھدافألا تحقیق على زكیربالت لھا یسمحو عةولمجما ءعضاأ نبی للمحتما راعلصا دةح فتخفی لىإ

  :حلنجاا لحتماا (2

 میاتھومعن عتفاار لىإ كلذ أدى كلما ھداف،ألا تحقیق لىإ ركلمشتا مسعیھ في رةكبی عةولمجما دىل لالحتماا جةدر تكان كلما

 .صحیح سلعكوا

 : لمحققا حلنجاا دارمق (3

 .میاتھومعن على كلذ سینعك ذيلا دربالق ھدافألا تحقیق في عةولمجما حنجا فیھ یتحقق ذيلا دربالق

 : رديلفا عإلشباا جةدر (4

 .لجماعةا یةومعن عتفاار على بالتالي كلذ سنعكوا ردلفا یةومعن عتفاار لىإ كلذ أدى كلما عالیة یةردلفا عإلشباا جةدر تكان كلما

 فھي لجماعةا یةومعن جةدر على رثؤت لتيا جیةرلخاا لموالعا ماأ: 

 : للعما بیعةط (1

 رةلمھاا جةدر م،باحتیاجاتھ للعما ھذا طتبری حینما میاتھومعن على سینعك یفیاًوظ شباعاًإ عةولمجما تحقق أن نیمك

 متصمی لمجا في یةدارإلا تلسیاساا نفإ لقطلمنا ھذا نمو ،عةولمجما ءألعضا لعلميا وىلمستوا رة،لخبا أو ربلتجا،ابةولطلما

 رورةض رالعتباا في ذتأخ وأن دب ال م،قیاتھرتو م،یمھوتقو م،تعیینھو رادألفا رختیاا لمجا في یةدارإلا تلسیاساا ذاكو ف،ائوظلا

 .مةظلمنا تلباطمتو ،یفةوظلا في رادألفا تلباطمت نبی طبرلا

 : رافإلشا وعن (2

 لمھنیةوا یةدارإلا ءةلكفاا تكان كلماو ،یفةوظلا أداء في یةرلحا ضببع رادلألف یسمح ثبحی ما عاًون خیاًرامت رافإلشا نكا كلما

 .صحیح سلعكوا رادألفا یةومعن فعر على كلذ دساع كلما ،تفعةرم سئیرلل

 : للعما طضغ (3

 .میاتھومعن ضنخفاا في كلذ ھمسا كلماو رادألفا على للعما طضغ ازداد كلما للعما على قابةرلا جةدر زادت كلما

 : قیمھاو مةظلمنا أھداف (4

 میاتھومعن على بياً یجاإ كلذ سنعكا كلما نلعاملیا نم نسانیاًوإ خالقیاًوأ قیاًطمن فعالًو معنى ذات قیمھاو مةظلمنا أھداف تكان كلما

 .صحیح كلذك سلعكوا

 یةولمعنا روحلوا یفيوظلا ءضارلا: 

o یفيوظلا ءضارلا" لحيطمص نبی دارةإلا بكتا نم ركثی رقیف" Job Satisfaction یةولمعنا روحلا" و" Morale  ، ءضارفال 

 ،یفتھوظ نعراض   لفالنيا رؤوسلما أن مثالً لفیقا ،عةوللمجم صفاًو یةولمعنا ولتتنا بینما رد،بالف یتعلق رمأ ھو میھرأ في :یفيوظلا

 .للغایة تفعةرم لفالنيا ملقسا في لفالنیةا عةولمجما تیاومعن وأن
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o نحیاأ في بلصعا نم نھوأ ن،لباحثیا نم ركثی دیعتق كما كةرمشت لمواع يھ تیاولمعنوا یفيوظلا ءضارلا في رةثؤلما لموالعا أن رغی 

 .یتھومعن عتفاار لىإ ؤديی ما نبی أو ،یفيوظلا عإلشباا أو ءضاربال ردلفا ورشع لىإ ؤديی ما نبی للفصا رةكثی

o "یلي كما يھ إلجابةوا"..نقصاً أو دةیاز ءضارلا ھذا تحقیق في رثؤت لتيا لموالعا يھ ما أو یفيوظلا ءضارلا یتحقق فكی :ھو ؤاللسوا: 

 : ردللف لمھنيوا یفيوظلا وىلمستا: الًأو (1

 للھیكا لخدا ردللف داريإلا زكرلما ھو نفیوظلما نم ركبی عاطق دىل ءضارلا جةدر في رثؤت لتيا یفیةوظلا بنوالجا أھم للع

 ،یفيوظلا عباإلشبا ورلشعا یھدل كلذ عمق كلما ، راتخبو تالؤھم نم یھدل ما مبحك تبتھرم رتكبو ردلفا زكرم عال كلما إذ ،یميظلتنا

 نم واءس قةومرم یةإدار یفةوظ في ردلفا ودجو على تبةرلمتا زاتلممیا فنارع إذا باًرمستغ سلی سإلحساا ھذا نفإ للحاا بیعةطبو

 .یفةوظبال نةرلمقتا یةرلحا جةودر ، تلصالحیاوا ةطلسلا دارمق أو ، لماليا لخدلا ثحی

 : یميظلتنا للھیكا متصمی: ثانیاً (2

 دةحولا قاطن تسعا كلما فإنھ میھرأ فيو ،یفيوظلا ءضارلا جةدر نبیو یميظلتنا لللھیك ملعاا ملتصمیا نبی نلباحثیا ضبع طبری

 دةیاز لىإ كلذ أدى كلما یةدارإلا دةحولا رتصغ لكماو ، عإلشباا جةدر تقل كلما دحوا مقس في نلعاملیا رادألفا دادعأ زاد أي یةدارإلا

 .ارادھفأ نبی الجتماعيا طلنشاوا للتفاعا

 : للعما في مةدلمستخا لتقنیةا وعن: ثالثاً (3

 نتج كلما Mass Production رلكبیا جإلنتاا سساأ على دتعتم للعما في مةدلمستخا جیاولولتكنا تكان كلما نھأ ناھ ونلباحثا رىیو

 لىإ لیمی جإلنتاا تعملیا متصمی نكا كلماو ل،لعما تینیةورو قیقدلا صللتخص ظراً ن یفيوظلا ءضارلا جةدر ضنخفاا كلذ نع

 .یفيوظلا عإلشباا جةدرب عتفارالا لىإ كلذ أدى كلما للتشكیوا یعولتنا

 : للعما داولج: بعاًرا (4

 ورلشعا لىإ كلذ أدى كلما للعما تساعا زادت فكلما ،یفةوظلا نم عإلشباا أو ءضاربال ورلشعا جةودر للعما داولج نبی عالقة كناھ

 .یفةوظلا نم شباعھإ جةدر زادت كلما ركبأ راغف تقوب عالستمتاا في وظفلما رصف وزادت تلساعاا ھذه تقل كلماو ع،إلشباا دمبع

 : للعما وقلس لعامةا لحالةا: خامساً (5

 متمااھ یتجھ كلما (لعم نع نلباحثیا ددع نم لقأ ودةجولما فائوظلا ددع یصبح أي) الةطلبا نم ظروفب للعما وقس زیتمی حینما

 تصبح أي سلعكا دثیح حینماو (،نألما بلطمت) یفةوظلا ھذه على ظلحفاا كلذكو ،یفةوظلا نم لمحققا لخدلا دارمق لىإ نلعاملیا

 في یةولثانا تالحتیاجاا تحقیق لىإ نلعاملیا متمااھ كلذ ولح كلما لعم نع نلباحثیا ددع نم ركثأ وقلسا في ودةجولما فائوظلا

 .زإلنجاا تحقیق أو ، رافالعتوا وللقبا لىإ لحاجةا لمث تالحتیاجاا قائمة

 : للعما لىإ رادألفا ظرةن: ساًدسا (6

 على زكرسیت تمامھاھ نفإ تقولا لستغالا نم وعكن لللعم ظرین ردلفا نكا ذافإ ، لیھإ حاجتھو لللعم ردلفا ریدتق دىم كلذب دیقصو

 ھذا نفإ یةدلماا حاجتھ مبحك لللعم عاًوفدم ردلفا نكا إذا ما،أیفيوظلا عإلشباوا ءضارلا تحقیق في زفوالحا نم یةدلماا رغی بنوالجا

 للعاما أو رلمعیاا ھو لماليا زلحافا یصبح مث نمو ،یفيوظلا ءضارلوا عإلشباا جةدر ونح ورهشع على طرلمسیا ھو ونسیك هالتجاا

 .نقصاناً أو دةیاز یفيوظلا ءضارلا جةدر في رثؤلما



 SoOonA                                                                                                                                                                  دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل 

[22] 
 

 دارةلإل یةولمعنوا یفيوظلا ءضارلا یعني ذاما: 

o نیھذ أن الإ دارة،إلا نم وبلطم رمأ ھو رادلألف یةولمعنا روحلوا یفيوظلا عإلشباا نم عالیة تجادر تحقیق أن نم مغرلا على 

 .نلبیطلما نیھذ نبی ثیقاًو اًطبرات كناھ أن كلذ ،یةدارإلا دةلقیاوا جیھولتا عملیة في نلیزمنع نلبیطم نیشكال ال نلبیطلما

o إلنتاجیةوا ، وادثلحا نسبة ، للعما نع بلغیاا جةري،درلبشا دورانلا دلمع: لمث داريإلا للعما في لھامةا رلعناصا ضبع نبیو. 

o قعولتا یةظربن" فةرولمعوا" رومف ورفیكت" سةدرا ارزھبأ نكا للمجاا ھذا في تسادرا دةع تیرجأ دلقو" Expectancy Theory  

 :یلي كما نتائجھا صنلخ أن نیمك لتيوا

 عإلشباا جةودر یةولمعنا تكان كلماو ، ريلبشا دورانلا دلمع نبیو ،یةولمعنوا یفيوظلا عإلشباا نبی رةمباش عالقة كناھ (1

 .ريلبشا دورانلا دلمع بالتالي ضنخفا كلما مةظلمنا في رةكبی

 .عكسیة عالقة يوھ للعما في وادثلحا نسبة نبیو یةولمعنوا یفيوظلا عإلشباا نبی عالقة كناھ (2

 للمجاا ھذا في ثألبحاا غالبیةو ،متناقضة أو ضحةوا رغی دوتب یةولمعنوا یفيوظلا عإلشباوا إلنتاجیةا نبی لعالقةا إن (3

 نمستقال نعامال ماھ إلنتاجیةوا یةولمعنا نفإ رخآ بمعنىو ،یةولمعنوا إلنتاجیةا نبی اًطبرات رىت ال" رومف" رتعبی دح على

 .نخلیدامت لیساو ضلبعا نع بعضھما

o نسیرؤولموا ءسارؤلا نبی إلنسانیةا تلعالقاا لمجا في لتالیةا تالحتماالا دجوات لعملیةا لناحیةا نم دنستبع ال فإننا كلذ معو :  

 عالیة یةومعنو عالیة نتاجیةإ لىإ ودیق رؤوسلموا سئیرلا نبی متا ھمتفا . 

 نیةدمت یةومعنو نیةدمت نتاجیةإ لىإ ودیق رؤوسلموا سئیرلا نبی متا رتناف  . 

 عالیة یةومعنو نیةدمت نتاجیةإ لىإ ودیق ممتفھ رغی رؤوسمو ممتفھ سئیر . 

 نیةدمت یةومعنو عالیة نتاجیةإ لىإ ودیق ممتفھ رغی سئیور ممتفھ رؤوسم .  

 رة:لمحاضا خالصة

 سالمتھو صحتھ نبیو للعما في ردلفا نتاجیةإ نبی ثیقو طتباار كناھ إن  . 

 وادثلحوا رضفالم ،لىوألا جةدربال یةدقتصاا عملیة فھي خالقیةأ عملیة ونتك أن لقب نلعاملیا سالمةو لصحیةا عایةربال تماظلمنا متمااھ إن 

 .تماظلمنا تتحملھا لتيا فلتكالیا نم ددةمتع واعنأ على سینعك ما وھذا جإلنتاا فقوت أن نیمك

 مقیا متحك لتيا دئلمباا راتالعتباا ناددحو ،عھاوانأ نارزبوأ لصحیةا تمادلخا مجراب نع ثیدبالح رةلمحاضا نم ولألا زءلجا نادأب دقو 

 أو دارةإلا لقب نم واءس معھ للتعاما وطرق ،تھراشؤمو مسبباتھو ل،لعما في رتولتا أو دإلجھاا وعضولم قناطرتو ، مجرالبا ذهبھ تماظلمنا

 .منفسھأ رادألفا

 یةدقتصاوا ،امیةظنو ،خالقیةأ بسباأ:  يوھ بلجانا ذابھ تماظلمنا متمااھ وراء بسباأ ثالثة ناددح لسالمةوا نباألم لمتعلقا لثانيا زءلجا فيو، 

 للعاما ورجوأ جعال في لمتمثلةا رةلمباشا فلتكالیا واءس للعما في دثحا أي وعقو دعن تماظلمنا تتحملھا لتيا فلتكالیا ددةلمتعا واعألنا بیناو

 ..لضائعا تقولا تكلفة أو ج،إلنتاا فقوت في لمتمثلةا رةلمباشا رغی فلتكالیا أو ب،لمصاا

 نلألم لمتكام نامجرب على قإلنفاا رراتمب ناددح مث ،نفسھ للعاما أو ،آلمنةا رغی للعما ظروفب لمتعلقةا واءس وادثلحا بسباأ ضنارع كما 

 .مجرالبا ھذه لمث رارقإ في دارةلإل لمتاحةا لئدالبوا ،لسالمةوا

 تحقیق لجأ نم متھدراقو ماقاتھط ذشح في نللعاملی یفيوظلا ءضارلا تحقیقو تیاوبالمعن متماھالا رزهیب ذيلا دورلل رحبش رةلمحاضا ختمناو 

 .  رىخأ لعم تمجاال لىإ منھا روجلخا لىإ لعطلتا دمعو مةظلمنا لخدا معلیھ ةظلمحافا لجأ نم كلذكو ،علىأ نتاجیةإ
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 رة:لمحاضا تلحاطمص

 لمھنیة ا راضألماOccupational Illness : 

 لمث سیئة لعم ظروفل للعاما رضتع نع متنج لتيوا تماظبالمن لمختلفةا لمھنیةا لباألعما رةمباش ةطتبرلما راضألما بھا دیقصو

 .رتولتوا دإلجھاا راضمأ أو ت،یاوللكیما رضلتعا ،لسامةا رةألبخا ضبع قستنشاا رارة،لحا

 د إلجھااStress  : 

 لبشكو رلتأثیا بالغة داثحأ أو فقوالم رضلتعا أو ل،لعما تخالدات نتیجة ونلعاملا لھا رضیتع لتيا نيدلبوا لنفسيا رتولتا نم حالة وھو

 .داثألحا مع لللتفاع مستجابتھا دىمو رادلألف لشخصیةا تلسماا على دإلجھاا وةق فقوتتو متالحقو یعرس

 وادثللح نفیدلمستھا  : 

 نیذلا أو م،یھدیأ نم ءألشیاا وطسق أو ،بھا طدامالصا أو ء،ألشیاا في رلتعثا لمث ،یةإراد ال یقةطرب وادثلحا ونتكبری نیذلا رادألفا وھم

 .رفلتصا ھذا طورةخ مغر ورألما ضبع في عةربس ونفریتص

 لمھنیةا لصحةا Occupational Health  : 

 .لبالعم لصلةا ذات لنفسیةا أو نیةدلبا راضألما نم نلعاملیا وخل على رصلحا تعنيو

 لمھنیةا لسالمةا Occupational Safety  : 

 .للعما وادثح نع لناجمةا تإلصاباا نم نلعاملیا حمایة بھا نعنيو

 آلمنةا لبیئةا Secure Environment  : 

 قطلمناا لىإ لحمایةا ھذه دتمت دقل،وبالعم ةطتبرم راضألم رضلتعا أو ل،لعما في تإلصاباا تحتماالا نم نلعاملیا تحمي لعم بیئة يوھ

 .لبالعم ةطلمحیا

 لصناعيا نألماIndustrial Safety  : 

 داتلمعوا تآلالا على عمالھاأ في دتعتم لتيا نألماكا أو ،لصناعیةا تلمجمعاا في وادثلحوا تإلصاباا نم لحمایةا رفیوت بھ دیقصو

 .طرةلخا بیعةطلا ذات وادلموا
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 [ 19إدارة املوارد البشرية ]

  Personnel Management نفیوظلما ون شئ إدارة

 رة:لمحاضا تعاوضوم

 : لتشمو: یفیةوظلا كةرلحا إدارة (1

 .تقؤلما ءالستغناا  ـ          یفیةوظلا تلتنقالا  ـ           یفيوظلا لیزلتنا -             یفيوظلا ودلجما ـ               .یفیةوظلا قیةرلتا -

  :     لتشمو :مةدلخا ءنھاإ إدارة (2

 .جيرلخاا فیوظلتا راتستشاا  ـ           . مةدلخا ءنھاإ تمقابال  ـ           .   مةدلخا ءنھاإ راءاتجإ  ـ          .مةدلخا ءنھاإ بسباأ  ـ

 .تالستقاالا إدارة (3

 .دلتقاعا إدارة (4

 یفیة:وظلا كةرلحا إدارة

 :  لتاليا ولنحا على لھاونتنا لقضایاا نم دیدلعا بلجانا ھذا ولیتنا

 :قیةرلتا تعملیا إدارة

 یةولمعنوا لمالیةا زاتالمتیاوا رألجا دةیاوز وذ،لنفوا ةطلسلا لمجاو ،لیةولمسئا جةودر ل،ألعماا بیعةط في رتغیی على تقیارلتا طويتن 

 .دةیدلجا یفةوظلل

 مصالح تحقق فإنھا تھاإدار تحسنأ ما إذا تقیارلتوا ،تھرامھاو تھدراق وىمست عتفارال را  یدتقو لسابقةا ردلفا زاتإلنجا ةمكافأ يھ قیةرلتوا 

 مث نمو الجتماعيوا ديلماا عإلشباا نم دیزلما لھ تحققو یةولمعنا حھرو نم فعرت زا  حاف تعني ردللف فھي ،معا  مةظللمنو ردللف كةرمشت

 .ءاطلعوا ذللبا نم دیزلما لىإ فعھدت

 لھاوصأ على ةظلمحافا كلذكو ء،الولوا إلنتاجیةا نم دیزبم علیھا ودیع ذيلا رألما نلعاملیا ودلجھ منھا را  یدتق تعني فھي مةظللمن بالنسبة ماأ 

 .مةظبالمن لللعم دةلجیا جیةرلخاا رلعناصا ذابجتوا لحالیةا یةرلبشا

 میةأھ طونیع مألنھ تقیارلتا نم وعلنا ھذا لعلیاا داراتإلا في نیریدلما ضبع لیفضو ر،ألجا في دةیاز دونب نلكو حیانا أ قیةرلتا متت دقو 

 .  لخدلا في لمالیةا دةیازلا نم ركثأ یفةوظلل بيدألا زكرللم ركبأ

 قیة: رلتا تتیجیاراستوا راتخیا

 :  يھ راراتلقا نم راتخیا ثالثة تقیارلتا وعضوم في دارةإلا جھوات

 ؟میة دألقا أم ءةلكفاا سساأ على قیةرلتا متت ھل: ولألا رارلقا 

 أن روفلمعا نمو ؟ معاً نیرلمعیاا على أم میةدألقا رمعیا على أم ءةلكفاا رمعیا على قیةرلتا متت لفھ دارة،إلا جھھوات بصع رارق ھذا

 خاصةو نفیوظللم لألفضا رلخیاا لتمث راطإلا ھذا في يوھ ،فعیةدالوا زلتحفیا وملمفھ رةمباش ستجابةا رتعتب ءةلكفاا سساأ على قیةرلتا

 میدق وظفم نبی ءةلكفاا رمعیا وىیتسا حینما میةدألقا بحس قیةرلتا لتفضی لىإ تماظلمنا ضبع لتمیو ،یفیةوظلا محیاتھ یةداب في ھم نم

 فیھا للعماوا ونفوظلما یتمتع لتيا تماظلمنا فيو میةولحكا زةألجھا في شائعا  میةدألقا رمعیا بیقطت دنج دق نناأ كما د،یدج وظفمو

 .عامة بصفة لمجتمعوا ، نلسا ركبا دبتأیی دة  عا میةدباألق قیةرلتا ىظتحو ،لمھنیةا متجمعاتھ نم بحمایة
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 ؟ ءةلكفاا سقیا میت فكی: لثانيا رارلقا 

 .  داءألا میوتق سیلةو أو ، وبلطلما داءألا وىمست فیرتع ثحی نم واءس ددةمح طبواضو رمعایی فقو میت ءةلكفاا سقیا أن

 ،ةطسلو لیةومسئ علىأ یفةوظ في ئھأدا نم قعومت ھو لما را  شؤم ىطیع الو لحالیةا یفتھوظ في ردلفا درةق طفق سیقی داءألا میوتق أن رغی

 رشؤكم لسابقةا داءألا ریرتقا على تماظلمنا ضبع دتعتمو ،مستقبال  وظفلما نم قعولمتا داءألا وىمست دارةإلا ددتح أن بیج ناھ نمو

 نفیوظلموا دةیدلجا فائوظلا تلباطمت نبی طبرالتا دىم سلقیا راتالختباا ضبع راءجإ على رىخأ تماظمن دتعتمو ،قیةرلتا عملیة في ممھ

 .قیةرلتا رارق ذتخاا في داريإلا میولتقا زكرام نتائج على دتعتم نم تماظلمنا نم كناوھ ، یةدلقیاا فائوظلا في خاصةو ،لھا نشحیرلما

 ؟سمیة ر رغی أو سمیةر یقةطرب قیةرلتا متت ھل: ثلثالا رارلقا 

 تماظلمنا ضبع تلجأو ءة،لكفاا ھو قیةرلتا رمعیاو دأمب ونیك ال حینما خاصةو قیةرلتا راراتق ضبع على یةرلسا لصفةا بتغل ما را  كثی

 رار،لقا بصحاأ بعجاإ طمح ھم نم أو رةلمباشا لشخصیةا لصلةا ذوي رادألفا ضبع قیةرلت مبیتھ نیة كناھ ونتك حینما وبألسلا ھذا لىإ

 .یفةوظلل دملتقا دعیوام أو ، بةولطلما تالؤھلما أو ، قیةرللت رةلشاغا نباألماك خاصة تماومعل یةأ بحج دتتعم دارةإلا أن دنج ناوھ

 نم لیقل نھأ كما ،قیةرلتا نبیو یفيوظلا رلمساا طخو داءألا میوتق وممفھ نبی لصلةا عطیق قیةرلتا في سميرلا رغی وبألسلا ھذا لمثو

 .زلإلنجا ةكمكافأ قیةرلتا معنىو وممفھ

 :  امةھ تاظمالح

 ھرةاظلا ھذه جعال دارةإلا على بیجو مائفھوظ في ءلبقاا ونیفضلو علىأ یفیةوظ أو یةإدار زكرام لىإ قیةرلتا رادألفا ضبع ضفری 

 .  لھا مةزلالا وللحلا دیجاوإ سبابھاأ تقصيو

 یلي ما قیةرلتا ضفرل لمحتملةا بألسباا نمو  : 

 لخدلا في دةیازلا مع بتتناس ال رةكبی تلیاومسئ دةیدلجا یفةوظلا لتحم. 

 لىإ منتقالھا حالة في نھادویفتق دق وذنف زكرام أو قةومرم بیةأد زكرابم لحالیةا مائفھوظ في رادألفا ضبع تمتع 

 .زا  كرمو را  جأ علىأ ونتك علىأ فائوظ

 ءاطألخا في وعقولوا دةیدلجا فائوظلا في للفشا تحتماالا نم وفلخا. 

 علىأ بمناص لىإ ودلصعا في مغبتھر دمعو یةولسنا واتبالعال نفیوظلما ضبع ءكتفاا. 

 ناوھ ،للجمیع معلنةو سمیةر طرقب قیةرلتا دأمب تماظلمنا نم ركثی عتباإ نم یمنع ال الستثنائیةا تلحاالا ھذه لمث دوثح أن رغی 

 ،مةظلمنا في خلیةدالا نإلعالا لسائوب فائوظلا ھذه للشغ بةولطلما تالؤھلموا روطلشوا ، قیةرللت لمتاحةا فائوظلا نع نإلعالا میت

 ، نلیؤھلما نشحیرلما نم دیدلعا نبی رالختیاا دةقاع عتساا يوھ مةظللمن ماداھحإ :نتیدفائ قیةرلتا نع سميرلا نإلعالا یحققو

 .علىأ زكرام لىإ قیةربالت ممكافأتھ مث نمو ، رادألفا أداء میوتق وھدف قطلمن بیستجی نھأ رىألخوا

 سمیة(: رلا رغی رلمعایی)ا: قیةرللت رىخأ رمعایی

 میولتقا نتائج ـ ،( ءةلكفاا ) داءألا میوتق ریرتقا ـ ، میةدألقا ـ: لمث سابقا  عنھا ثنادتح لتيا عیةوضولما رلمعاییا دامستخا ھو قیةرلتا في سألساا

 .داريإلا میولتقا زكرام نم لمتحصلةا
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 : رادألفا ضلبع لشخصیةا تلسماا (1

 دحوا على قیةرلتا في رارهق یبني مث نمو وظف،لما جنسیة أو رقع أو ونل أو سبجن ریتأث دق قیةرلتا دارصإ في رارلقا بصاح نأل

 .  عیةوضولما رلمعاییا الًھمتجا ركثأ أو تلسماا ھذه نم

 : بىرلقا ذوي ةمحابا (2

 .  مةظلمنا في ما ظمتعاو سعا وا وذاً نف ونیملك نمم أو ، مةظلمنا مالكي نم رارلقا بصاح ونیك حینما دا  مستبع سلی یضا أ وھذا

 : الجتماعیةا لموالعا (3

 دارصإ میت دق أو رار،لقا بصاح لیھإ ینتمى ذيلا لثقافيا أو ،الجتماعيا ديلناا سنف لىإ ونینتم مألنھ نفیوظلما ضبع قیةرت متت دق

 في ئیسھر مع ركیشت قیةرلتا راربق وللمشما وظفلما أن أو ئیسھر منھا رجتخ لتيا لجامعةا سنف نم رجمتخ ألنھ وظفلم رارلقا

 .خالفھاو ون،لفنا ر،لشعا ،یاضةرلا لمث تیاوالھا سنف

 خاصة تمادخ لھ ونمدیق نمم أو ، لخالقةا تھدراقو ریدلما عةراب رتو على مئدالا زفلعا دونیجی نمم قیةربالت وللمشما ونیك دقو

 .جھارخاو مةظلمنا لخدا

 : قةدالصا (4

 ھرةاظلا ھذه دوتبو ، قیةربالت رارلقا ذتخاا على رتأثی لمواع وظفلموا سئیرلا نبی تجمع كةرمشت تصفا في راكلالشت ونیك دق

 دئلمباوا ملقیا سلنف ءالھؤ ضبع كةرمشا على دا  ستناا قیةرللت نشحیرلما میولتق دراءلما لیمی ثحی لعلیاا یةدارإلا زكرالما في ضحةوا

 .  نیرآلخا نشحیرلما میةدقوأ ءةكفا نع ظرلنا ضبغو تحاومطلوا رلمشاعوا

 : وذلنفا ذوي تاطساو (5

 .  لفضأ زكرام لىإ منقلھ أو صألشخاا ضبع تقیارت في دورا   بتلع دق جیةرلخاا كةرلمشتا لمصالحا أو

 یفي: وظلا ودلجما

  ؟یفيوظلا ودلجما ھو ما

 لفضأ نمكا لىإ لنق أو ، قیةرت دون ما یفةوظ في یلةطو دةلم ءلبقاا یعني: ’’  یفيوظلا ودلجما أن   .‘‘ 

 نفسھ وظفبالم رىخوأ مةظبالمن تتعلق ورمأ ھرةاظك یفيوظلا ودلجما على دیساع مماو. 

 : في ازھیجاإ نیمك مةظبالمن لمتعلقةواـ 

 . علىأ لىإ قیةرللت یفیةوظ رصف ودجو دمع .1

 . قیةرللت بلمصاحا ورألجوا بتروالا داتیازب طتبرت ما دة  عا لتيوا یةدلماا تإلمكانیاا شح .2

 .  عامة بصفة یةدالقتصاا ظروفلا وءس .3

 : فھي ردبالف لمتعلقةا كتل ماـ أ

 . داءألا وىمست ضنخفاا .1

 .  علىأ تلیاومسئ لتحم في وحمطلوا غبةرلا دمع .2

 . ھطیطتخو یفيوظلا رلمساا دیدتح في یةدالبا ذمن دلجاا رلتفكیا دمع .3

 .لمتاحةا رصلفا ددع ضنخفاا مع ألعلىا فائوظلل نامحیطلا ددع رةكث .4
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 لمتاحةا رصلفا قلة مع قیةرلتا وایستحق نم ددع ریكث ثحی : یفيوظلا ودلجما حالة لتاليا للشكا لنا وریصو. 

 في ودیق ما وھو ، نلمھنییوا نیریدلما فائوظ لىإ وزهیتجا لب ةطلبسیا یةدارإلا یفیةوظلا بترالما على طفق ریقتص ال یفيوظلا ودلجموا 

 .  للفشوا طباإلحبا ورلشعا لىإ لنھایةا

 

 قیةرلتا في غبةورا امحةط رةكبی دادعأ ودجو مع ألعلىا بترالما في رصلفا تضیق ثحی یفيوظلا ودلجما ضحوی لشك. 

 عةرسو لالنفعاا دةح را ،مبك درةلمغاوا را ،متأخ لللعم ولصولا ب،لغیاا رةكث: منھا راتشؤم دةع ھو یفيوظلا ودلجما رثاآ على بتریت مماو 

 .  لللعم فعیةدالوا یةولمعنا روحلا ضنخفاوا ، ءمالزلوا ءسارؤلا مع لمناقشةا أو دلنقا دعن بلغضا

 تلمجاالا في مامھاأ لمتاحةا تتیجیاراالستا میةأھ رزتبو ، یفیا وظ نیدلمجما مع للتعاما هتجا رةكبی لیةومسئ یةرلبشا واردلما إدارة على تقعو 

 :  لتالیةا

 دعن حتى ئما دا متاحة ونتك ال دق نھاوأ :تقیارللت نھائیة دوداً ح كناھ أن نیریدلموا نفیوظلما رشعاإ :الًأو 

 أو ردا  ف صتخ ال عامة دةقاع ھذه أن لجمیعا فةرلمع طباإلحبا ورلشعا نم لألقا على فیخف ھذا إن ، ستحقاقھاا

 .  نمعینی رادا  فأ

 ًلنصحوا رةالستشاا میدتقو مةظلمنا رجخا لفضأ لعم رصف نع ثلبحا ودونی نیذلا رادألفا دةمساع :ثانیا ، 

 .ممھمتھ للتسھی مةزلالا تكیازلتوا

 ًیةدلماا زاتالمتیاوا ةطلسلا تیاومست دتب وإن حتى یفیةوظلا بترالما قاطن سیعوت لألفضا نم ونیك دقو :ثالثا 

 .دحوا لعم نمكا في دةیدع واتلسن بقائھ نم لفضأ رخآ وىلمست وىمست نم لباالنتقا ردلفا ورفشع ،ضئیلة

 ددةلمتعا أو جةزدولما یفیةوظلا راتلمساا نم وعن دیدتح أو ، عةومتن راتخب بالكتسا فائوظلا نبی للنقا :بعاًرا  . 

 : Demotionیفي وظلا لیزلتنا

 لىإ ودلصعا ھو ما وعم نفیوظلما ھدف نیك مل إن كلذ تماظبالمن ونیلتحق حینما ونفوظلما قعھویت ما رخآ ھو یفيوظلا ضلتخفیا أو لیزلتنا 

 .لقأ تیاولمست لیزتن دون مقعھوام في تلثباا لألقا فعلى یفیةوظلا زكرالما علىأ

 رىخأ یفةوظ لىإ نقلھ كلذك یعنيو رىخأ یفیةوظ زاتمتیاا یةوأ ره،جأ أو تبھرا كلذكو وظفلما تبةرم ضتخفی’’  : یفيوظلا لیزلتنا یعنيو 

 ‘‘.   دیدلجا قعولما في ويلمعنوا بيدألا زكرلما ضنخفاا مع لقأ راتمھا بلطتت أو ، لقأ تلیاومسئ ذات

 للعما في أداءه وىبمست طتبرم رآلخا ضلبعوا ، ردلفا إرادة رجخا بعضھا بسباأ دةع یفيوظلا لیزللتنو. 

 یلي ما ردلفا إرادة نع جةرلخاا بألسباا نمو: 

 .قعھاوامو فائوظلا لیكھ رتغیی مث نمو ، مةظلمنا في میظلتنا دةعاإ (1

 .ضلبعا بعضھا تماظلمنا جمادنا (2

 .فائوظلا ددع صنق نم یتبعھ ماو ديالقتصاا شالنكماا (3
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 یفيوظلا لیزلتنا تمقتضیا أن لجمیعا دركی حینما خاصة ن،فیوظلما على ةأوط فخأ تلحاالا ھذه لمث في یفيوظلا لیزلتنا رتأثی ونیك ما غالبا و 

 .  منھ دب ال رمأ لكنھو نمعینی رادا  فأ صتخ ال

 رلمعاییا نع تھدراق ضنخفاوا ردلفا ءةكفا دمع ھو كلذ وراء ئیسيرلا بلسبا ونیك ما فغالبا  یةردف بألسبا یفيوظلا لیزبالتن یتعلق فیما ماأ 

 .وفلخوا طإلحباوا بلغضا لمواع رةإلثا ةعادمو رادلألف ذاء  یوإ یالما إ دشأ ونیك یفيوظلا لیزلتنا ھذا لمثو داء،ألا تلباطلمت ددةلمحا

 داءألا وىمست ولح نفیوظلما مع تلخالفاا یةولتس لألمثا للحا سلی یفيوظلا لیزلتنا أن نیریدلما نم رلكثیا دیعتقو. 

 تبصالحیا نلكو علىأ رجأ ذات یفةوظ لىإ وظفلما قیةرت لخال نم كلذ میتو ، معاً" لیزلتنوا قیةرلتا": وبسلأ لىإ تماظلمنا ضبع تلجأو 

 دةالستفاا على نیدرقا رغی واصبحأ أو ، مالتھؤھم تمدتقا نیذلوا مىدالقا نفیوظلما لیزلتنوا قیةرلتا ھذه لمث لاطت ما دةعاو ، لقأ تلیاومسئو

 لىإ إلحالةا حافة على ھم نم را  خیوأ ، لقأ أداء وىبمست نلكو ، معمالھأ في صإلخالا نم رةكبی جةدر على ھم نم أو ر،یطولتوا بیدرلتا نم

 .دلتقاعا

 تلصالحیاا وىمست لیزتن نماوإ درة،لقوا ءةلكفاا صنق بلسب مائفھوظ نم رادألفا لیزتن دمع وبسلأ عتباإ لىإ رىخأ تماظمن تلجأ دق كما 

 .  مجباتھووا ملیاتھومسئ ضببع نیرخآ فتكلیو تلیاولمسئوا

 یفیة:وظلا تلتنقالا

 یفةوظلل بيدألا زكرلما ونیك دقو ،تبةرلموا بترالا سبنفو فقيأ وىمست في رخآ لبعم ردلفا فتكلی ھو’’  :فائوظلا نبی تبالتنقال ودلمقصا 

 ‘‘.   سلعكا أو روعلفا دألح زكرلما نم أو ئیسيرلا زكرلما نم للنقا ونیك دق كما ،لسابقةا یفةوظلا نم لقأ أو ركبأ دةیدلجا

 يھ ب(سباأ ٩)منھا  ركذنو ، إداري رارق بجوبم ھو ما منھاو ،نفسھ وظفلما بلطب ھو ما منھا یفیةوظلا تللتنقال بألسباا ضبع كناوھ: 

 .  رةلخبا نم دیزلما بكتساا في غبةرلا (1

 .للعما في دةیدج تیادتح جھةوام في غبةرلا (2

 .للعما نمكاو ، للعما تساعاو ، للعما نتیرو رتغیی (3

 .لللعم دیدلجا نلمكاا في یفيوظلا دملتقا رصف دةیاز (4

 .  رخآ للعم لھ میةأھ لیشك ال لعم نم وظفلما لالنتقا لحاجةا رھظت حینما (5

 .لسابقا عملھ لمجا في رصلفا لضیق ظرا  ن قیةرللت تھیئتھ ھو رخآ نمكا لىإ وظفلما لنق نم دفلھا ونیك حینما (6

 .یفيوظلا لیزلتنا بمثابة للنقا ریعتب ناوھ ـ علیھ با ومغض أو عنھ ضيرم رغی وظفلما ونیك حینما (7

 .  ءةلكفاوا درةلمقا نم فیعاًر وىمست بلطتت یفةوظل ردلفا للنق لحاجةا رھظت حینما (8

 .للعما في ئیسھر نبیو بینھ أو ؤه،مالوز وظفلما نبی فلخالوا راعلصا رھظی حینما (9

 

 لیشك لكنھو ،"یفيوظلا لیزلتنا"  نم وعبن ا طتبرم كلذ نیك مل إذا دارةلإل رىكب مشكلة مةظلمنا قعوم لخدا فائوظلا نبی لالنتقاا لیمث الو 

 .  رىخأ ینةدم لىإ ینةدم نم أي رخآ قعوم لىإ قعوم نم لبالنق فائوظلا نبی للتنقا رنقتأ إذا جتماعیةوا یةدقتصاا بةوصع

 یلي ما للمثاا لسبی على منھاو وظفلموا دارةلإل تمشكال دةع فائوظلا تتنقال نم وعلنا ھذا ریثیو: 
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 ، تصالوالما تفارومص ، میدلقا نلسكا نم صلتخلا تفارومص ، دیدلجا نلسكا تفارومص ، لالنتقاا تفارومص لمث :للنقا تكلفة (1

 .منھا رةلمباشا خاصةو تفارولمصا ھذه ضبع دارةإلا لتتحم دقو ، ظورةمن رغی رىخأ تفارومصو ، ءألبناا متعلی تفارومص

 ، ءألبناوا رةألسا تعالقا طنم في رتغیی نم كلذ على بتریت ماو رى،خأ لىإ بیئة نم وظفلما لبنق ةطتبرلما :الجتماعیةا تلمشكالا (2

 .ددج ءقادصوأ دةیدج تعالقا نیوتكو ، دیدج مجتمع مع ملتأقلوا

 .  بیعتھط أو للعما لمجا في واء  س دةجی رغی لعم ظروف رىخأ بیئة لىإ وللمنقا وظفلما جھوای نبأ :رخآ لحتماا كناوھ (3

 بیج ناوھ ، دیدلجا ئیسھر مع حتى أو ، دیدلجا قعولما في نیرآلخا نفیوظلما مع ئیةداع تعالقا وظفلما جھوای نبأ رخآ لحتماا كناوھ (4

 .لمناسبةا وللحلا دیجاوإ تباولصعا ھذه على بلتغلا في وظفلما ھذا دوایساع أن منھ لنق ذيلا قعولما أو منھا لنق لتيا دارةإلا على

 مة:دلخا نع تقؤلما ءالستغناا

 ماأ ، ددةلمحا دعوالقا نع مكیاتھوسل روجخ أو ، متھءكفا صنق على لفع ردك مةظلمنا ذهتتخ ذيلا راءإلجا ھو نفیوظلما تمادخ ءنھاإ 

 .  رىخأ بألسبا دثیح نماوإ مئھأدا أو نفیوظلما لعماأ بنتیجة طتبری فال تقؤلما ءالستغناا

 زلت مل ذافإ رى،خأ رةم مةدللخ متھدستعاا مث ورھمجأ فقو مع ددمح تقول مةدلخا نع نفیوظلما ضبع تنحیة یعني’’  :تقؤلما ءالستغناوا 

 ‘‘.   ئمةدا بصفة مةدلخا نع مفھربص لنھائيا راءإلجا ذتتخ دق مةظلمنا نفإ تقؤلما ءالستغناا لىإ یةؤدلما ظروفلا

 علیھ بیحاس سألساا في أ طخ بتكری مل وظفلما نأل مةدلخا ءنھاإ نم ركثوأ للعاما على ةأوط دشأ مةدلخا نع تقؤلما ءالستغناا دیعو ، 

 .فیھا لھ إرادة ال بألسبا ءالستغناا نكا نماوإ

 تقؤلما ءالستغناا بسباأ: 

 :  یلي فیما مھاأھ ركذن بسباأ دةع نلعاملیا تمادخ نع تقؤلما ءلالستغنا

 .  یةدالقتصاا ضاعھاأو دھورت لىإ ؤديت سلیمة رغی راراتقو سیئة یقةطرب مةظلمنا لعماأ إدارة (1

 .بلطلا أو تلمبیعاا محج ضنخفاا مث نمو مةدلخا أو لسلعةا ودةج تیاومست ضنخفاا (2

 .تمادلخا أو تلمنتجاا یجروتو یقوتس في دةجی رغی بسالیأ (3

 ، وقلسا في دةلفائا رسعاأ عتفاار ، تعارولمشا على ميولحكا قإلنفاا ضنخفاا لمث: وقلسا في عامة نكماشیةا بسباأ (4

 .تمادلخوا لسلعا على بلطلا ضنخفاوا الةطلبا وىمست دةیاوز

 لسائولا ھذه نمو ت،قؤلما ءالستغناا رغی رىخأ لئداب لىإ وءباللج ومتق تماظلمنا ضبع  : 

 .  نلعاملیا نع ءالستغناا لىإ مةظلمنا طرتض ال ثبحی ، منفسھأ نلعاملیا فقةوابمو بتروالوا ورألجا نیةزامی في عيطولتا ضلتخفیا (1

 .رواجلا ودةع دعن مةدللخ معائھدستا مث دلكساا راتفت ءثناأ دةحوا فعةد زاتإلجاا ھذه مائھطعوإ نللعاملی زاتإلجاا راتخدم تجمیع (2

 .ءالھؤ مع سلفا  قعولما للعما دعق وصلنص فقا وو لىأو فاعیةد ةطكخ نإلضافییا أو نقتیؤلما نلعاملیا نع طفق ءالستغناا (3

 .للعما میاأ ددع أو عیةوألسبا للعما تساعا ضتخفی (4
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 تقؤلما ءباالستغنا مإلعالوا نإلعالا: 

 مالھطسی نم واء  س جمیعا  بھا نلعاملیا رتشع وأن دب ال فإنھا تقؤلما ءلالستغنا لملحةا لحاجةا دعن مةظلمنا ستتبعھا لتيا لسیاسةا نتك مھماو

 متھدمساع كیفیةو ،لمالیةا مقھوحق معنھ للمستغني ضحوی أن دب الو ف،كا تقوبو مسبقا  رإلشعاا میت وأن دب الو ن،یرآلخا أو تقؤلما ءالستغناا

 .لحاجةا دعن ثانیة رةم لللعم معائھدستا بھا مسیت لتيا یقةطرلوا تقؤلما ءلالستغنا قعةولمتا دةلما كلذكو ،ئمةدا فائوظ نع ثلبحا في

 ةظمالح  : 

 رىألخا تاعاطلقا فيو – تلساعاا ماظن بحس نلعاملیا أو ج،إلنتاا لعما ھم لمصانعا في تقؤلما ءالستغناا مالھطسی نم أول ونیك ما غالبا 

 تاعاطلقا أو لمصانعا في تیةوالما رغی ظروفلا رتستما ما ذافإ ،Part Time ئيزلجا رغلتفا بحس نلعاملیا معنھ لمستغنىا أول ونیك دق

 .  لعلیاا دارةإلا تیاومست لىإ لیص حتى لعمالةا نم رىألخا رئدوالا لىإ ءالستغناا لنتقا رىألخا

 مةدلخا نع تقؤلما ءالستغناا دعن یةدشاإر دعواق: 

 : لتالیةا یةدشارإلا دعوالقا عتباا تماظللمن نیمك،ومةدلخا ءنھاإ حالة في عنھ نلعاملیا على نفسیاً رراً ضو طورةخ دشأ تقؤلما ءالستغناا إن

 نلسیاستیا ومتق أن نم ذرلحا یعني وھذا ، تقؤلما ءالستغناا سیاسةو فیوظلتوا باطالستقا سیاسة نبی لتنسیقا (1

 لقأ وانویك دق نیرخآ فیوظبت طواتخ ذتخاا تقولا سنف فيو ، نلعاملیا ضبع نع تقؤلما ءالستغناا أي معاً

 ضبع في قتةؤم یقطرب نلعاملیا ضبع نع ءالستغناا میت أن نم دب ال نكا وإذا ، معنھ لمستغنىا نع ال ؤھمو رةخب

 معنھ ءالستغناا مسیت نم لیوتح مكانیةإ ثبح لألفضا نم ونیك دفق ، ثانیة تاعاطق في نیرخآ نتعیو تاعاطلقا

 .  مناسبة یبیةدرت تعارج مائھطعوإ لمحتاجةا تاعاطلقوا مألقساا لىإ

 لمستغنىا قائمة في ونیك ءةكفا لفاألق ، میةدألقا سلیو ءةلكفاا دأمب سساأ على معنھ لمستغنىا رختیاا میت أن لیفض (2

 .  فاألكفأ ألكفأا یبقىو معنھ

 حتى تقؤلما ءالستغناا قائمة نم تماما  تنتھا دق دارةإلا إن للعما رأس على نلباقیا نفیوظلما معالإ میت أن بیج (3

 .  رارباالستق روایشع

 تعدستا إذا تلفئاا للك دیمت وأن دب ال لب نفیوظلما رصغا على را  مقتص تقؤلما ءالستغناا ونیك ال أن بیج (4

 .  كلذ رورةلضا

 صةرلفا مائھطإلع ، للعما وعألسب رألخیا وملیا نم رةألخیا تلساعاا في معنھ لمستغنىا معالإ میت أن لیفض (5

 لةطلعا دبع ءالستغناا نع نإلعالا میت أن كلذك لیفض كما ، وعألسبا زةجاإ لخال منفعاالتھوا مفھواطع دیرلتب

 .دةسعی لعم زةجاإ في تھرسوأ وظفلما حةرف رارلقا ھذا لمث دیفس ال حتى رةمباش قبلھا سلیو وظف،للم سمیةرلا

 مة:دلخا ءنھاإ عملیة إدارة

 نم وعلنا ھذا لمث في للتمھوا ذرلحا نم دب ال كلذ لجأ نمو ، تماظلمنوا نیریدللم جا رح رارا  ق للعما نم للفصا أو مةدلخا ءنھاإ رارق لیمث

 .للفصا لقب رىألخا طرقلا لك ذتستنفا دق مةظلمنا ونتك وأن دب فال لبالفص رارق ذتخاا نم دب ال نكا وإذا ، راراتلقا
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 :  مةدلخا ءنھاإ بسباأ

 يھ سبباً ١١ لتالیةا بألسباا نم ركثأ أو دحوال للفصا رارق دسناإ نیمك: 

 في رلتأخا رر،لمتكا بلغیاا لمث داء،ألا میوتق ریرتقا في ركثأ أو ھرةاظ راربتك ضيرلما رغی داءألا فیرتع نیمكو :ضيرم رغی أداء (1

 أو ء،مالزلا ء،سارؤلا هتجا یةود رغی تاھتجاا أو داء،ألا في نىدألا دلحا مقابلة في للفشا ر،لمبكا رافالنصا أو ل،لعما لىإ ورلحضا

 .لكك مةظلمنا

 ءسارؤلا مع ونلتعاا دمع أو ،قةرلسا ت،لممتلكاا رمیدت ل،لعما دعواقو مةظلألن رةلمستما لمخالفةا في كلذ لیتمثو :میولقا رغی وكلسلا (2

 .  للعما رارسأ ضبع ءفشاإ أو ءمالزلوا

 دفق كلذ تیثب مل لكنھو ل،لعما في تھءكفا فعرل وظفللم یبیةدرلتوا یلیةھلتأا رصلفا لك تتیحأ إذا :لللعم لیھلتأا صنقو درةلمقا دمع (3

 .ذاتلا تثباإ في غبةرلا دمبع ءةلكفاوا درةلقا دمع تنرقتا إذا خاصةو متھدخ ءنھاإ لألفضا نم ونیك

 دةیدج وادمو تالآ لخدت أن أو ل،للعم دةیدج بسالیأ تماظلمنا دتعتم أن دثیح دق :دةیدلجا للعما تلباطمت مع فلتكیا على درةلقا دمع (4

 را  مف ونیك ال ناھ دة،یدلجا للعما تحتیاجاا مقابلة في منھ الستجابةا دتج ال كلذ معو ك،لذ على وظفلما بیدربت ومتقو ل،لعما ریطولت

 .  ءالستغناا الإ كةرلشا مماأ

 .  فیوظلتا دعق وصنص ضفور بھا فلمكلا لألعماا ذتنفی ضفر (5

 . ركبأ مةظمن لقب نم اراؤھش أو رىخأ مع مةظلمنا جمادنا (6

 .  نلعاملیا ضبع تمادلخ ءإلنھاوا ء،الستغناا لخال نم قإلنفاا طضغ رورةض لمث مختلفة بألسبا مةظلمنا وءلج (7

 :  منھا دمتق ما لىإ فتضا أن نیمك رىخأ بسباأ كناوھ

 .  للعاما نم عیةطولا الستقالةا .1

 .  نفسھ للعاما أو للعما رب ةفاو .2

 . ضیوتع لمقاب للعما بصاحو للعاما نبی ركلمشتا قالتفاا .3

 .  خالقیةأ قضیة في وظفلما أو للعاما على محك ول كما خالقیةأ بسباأ .4

 :مةدلخا ءنھاإ راءاتجإ

 : یلي ما منھا ركذنو مةدلخا نم للفصا راراتق ذتخاا دعن مةزلالا طواتلخا ضبع ذتخاا دوللا نم ركثی في لعمالیةا تیعارلتشوا مةظألنا متحت

  .  فیھ با وغرم رغی كا وسل ینھج نھأ أو ،بةولطلما رلمعاییا بحس داءباأل ومیق ال نھأ ال أو وظفلما ریشع ثحی :یةدلتمھیا تلمناقشاا (1

 تلمناقشاا ھذه وىمحت نیتضم وظفلما لىإ رلمباشا سئیرلا نم باطخ یةریذلتحا یةدلتمھیا تلمناقشاا یتبع أن بیج :ثیقولتا (2

 .  مةظلمنا تئیارمو

 .وظفللم نھائي ويشف ذارنإ جیھوت یستتبع كلذ نفإ دفلھا نلسابقتاا نتاطولخا تحقق ال حینما :لنھائيا ذارإلنا (3

 .  للعما في كیاتھوسل أو ئھأدا وىمست نم وظفلما ریغی مل إذا ءإلنھاا رارق ذتنفی دعوم فیھ ددیتح :لكتابيا دلتأكیا (4
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 مة: دلخا ءنھاإ تمقابال

 مةدلخا ءبإنھا مإلعالا مقابلةو ؤول،مس أي دهیحم ال فقوم وھو ،معنى نم لكلمةا ھذه في ما لبك" لألسى رمثی" لعم وظفم مةدخ ءنھاإ 

 لىإ لحیرلا ساعة أن لسابقةا راتیذلتحا مغر دقیص دیكا ال فقولما ذالھ رضیتع ذيلا وظفلموا ، نفیطرلا لكال رجحو نیزح فقوم ھو

 .طإلحباوا بلغضوا ذھوللا نم لبشك رفیتص دق لقطلمنا ھذا نم وھو ت،فأز دق وللمجھا

 رةلخساوا بحرلوا لألعماا لمجا ففي ،منھ رمف ال رمأ لكنھو ، للغایة بصع رمأ ماتھدخ نع ءباالستغنا وظفلما ربإشعا لخاصةا تلمقابالا إن 

 .رارلقا ذتخاا نم دب ال

 يھ ( طواتخ ٧ )یلي  ما منھاو رون،یدلما بھا دشریست أن نیمك لتيوا كلذل مةزلالا طواتلخا نم دیدلعا كناھ ؟ للمقابلة بترن إذاً  فكی: 

 یلي ما عتباإ للعما ھذا بلطیتو :لمقابلةا طیطتخ: الًأو : 

 زةجاإ لقب أو نھایتھ في دتعق الو للعما وعسبأ یةداب في للمقابلة ططیخ  . 

 لمقابلةا نمكاو دعوم رباألم لمعنيا وظفلما رفیع أن على رصلحا . 

 كتابیا  كلذ ونیكو لسابقةا طوةبالخ وظفلما رإلشعا ونلتلیفا دمیستخ ال  . 

 ساعة بعر نع دیزت ال ثبحی لمقابلةا تقو رختصاا  . 

 داءألا ریرتقا وظف،لما فمل ل،لعما دعق لمث لمقابلةا دعن مةزلالا ثائقولا جمیع رحضاإ. 

 لمقابلةا دعوبم رهاطخإ دبع وظفلما نم لتصاا يأل دادالستعا . 

 دعن وظفللم ءإلغماا أو لالنفعاا تلحاال تحسبا  لمقابلةا دعن خليدالا فإلسعاوا نألما زةجھأ مقاربأ دادالستعا را  خیوأ 

 .  ءالستغناا رخب سماعھ

 ًوعضولما في رةمباش ولخدلا: ثانیا:  

 ءالستغناا نشأ في ذلمتخا رارلقوا لمقابلةا نم دفبالھ ریخب وظفلما سیجل أن دبع رى،خأ تعاوضوم ألیة لمقابلةا دعن طرقلتا دمع بیج

 .ماتھدخ نع

 ًفقولما فصیوت: ثالثا:  

 لىوإ ل،لعما في كیاتھوسل أو ،نتاجیتھإ لىإ ریشاو رة،قصیو یعةرس لجم في رارلقا تبمسببا رباختصا ریخب راربالق وظفلما رشعاإ دبع

 .رارلقا رتقأ دق رىألخا یةدارإلا جعرالما وأن نھائي رارلقا أن وظفللم دكؤی را  خیوأ ر،كذی دمتق أي یحقق مل نھأ لىإ ،لسابقةا ذاراتإلنا

 رونخآ سناأ على مةدلخا ءنھاإ رارق ميرت أو ولتحا ال: بعاًرا : 

 .وىلشكا رةئدا سعوتت مث نمو ول،لمسئا بلبا قھوطر وظفلما جیاھ في دیزی ھذا نفإ

 ًوظفللم تإلنصاا: خامسا:  

 .لیھإ تإلنصاوا عالستماا وبجوو لةدلمجاا بتجن لةومحا مع ،نفسھ نع رلتعبیا صةرف وظفللم ىطتع أن بیج

 مةدلخا ءنھاإ رارق على تبةرلمتا لمالیةا وقلحقا مناقشة: ساًدسا: 

 مع وظفللم رىخأ تلباط شستناق كنأ أو ،ضافیةإ زاتمتیاا بأیة وظفلما دتع ال ل،لعما دعقو مةظلمنا ماظلن فقا و وقلحقا ھذه ددح

 .  ءالستغناا رارق دبتأكی لمقابلةا نھىا دارة،إلا

 ًلتالیةا طوةلخا ددح: سابعا:  

 أو ؤالس أي رةثاإ أو ،قھوحق لتصفیة بھا لالتصاا أو جعتھارام لھ نیمك لتيا بالجھة لمقابلةا نمكا درةمغا لقب وظفلما رفیع ان يوھ

 .  وقلحقا ھذه ولح رستفساا
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 :  جيرلخاا فیوظلتا راتستشاا

 سلیو عيطوت لعم وھذا ،مةظلمنا رجخا فائوظل متھیئتھو متھدلمساع معنھ لمستغنيا نفیوظللم خاصة داتمساع میدبتق تماظلمنا ضبع ومتق

 .رخآ لعم نع ثللبح تھدلمساع وظفللم لنصحا میدتق منھ دفلھا ميزالإ

 یة:دارإلا داتلقیاا تمادخ ءنھاإ 

 جھوات دق فإنھا ، یةدلعاا لعمالةا أو نلفنییا أو نییدارإلا نم فیھاوظم ضبع تمادخ نع لنھائيا ءالستغناا لىإ حیانا أ تماظلمنا طرتض كما

 داراتإلا ريیدم أو ملعاا ریدلما وابن أو ذي،لتنفیا ملعاا ریدلما لمث بھا نییدلقیاا ضبع تمادخ ءنھاإ ونح رارلقا ذتخاا لىإ اطرھتض فقوام

 .  مةظللمن لعلیاا دارةإلا في یةذلتنفیا

 يھ ( بسب ١١ ) یةدارإلا داتلقیاا تمادخ ءنھاإ بسباأ: 

 :نییدلقیاا ضبع تمادخ نع ءلالستغنا تماظلمنا وعدت دق لتيا بألسباا نم

 .  دارةإلا وءس ببسب ،مةظللمن لتنافسيا زكرلما ضنخفااـ 2.                   رةلخبا دمتقا أو درة،لقوا داءألا وىمست ضنخفااـ 1

 . رللغی مةظبالمن لخاصةا لھامةا رارألسا ضبع ءفشاإـ 4.                               تعارالصا دةشو میظلتنا لكام كتباارـ 3

 .  دیدلتجوا ریطوللت الستجابةا بةوصعـ 6                     .  خاصة زاتمتیاا تحقیق في بلمنصا لستغالاـ 5

 .  لنتائجا على وللحصوا للعما في طءلباـ 8                        ".  ننح"  نم ال دب ،" ناأ"  دامستخوا ألنانیةاـ 7

 .  رلتغییا مع ملتأقلوا فلتكیا على درةلقا دمعـ 11               .  راراتلقا ذتخاوا تیاولوألا دیدتح على درةلقا دمعـ 9

 .  متھءكفا فعور منفسھأ ریطوت على رصلحا دمعـ 12                                 . ضیولتفا دمعو ةرطلمفا یةزكرلماـ 11

 رىألخا لسائولا لك ذتستنفا دق ونتك أن دبع راربالق داريإلا ديلقیاا رإلشعا لألفضا یقةطرلا مةدلخا ءنھاإ مقابلة لتمثو. 

 یةدارإلا داتلقیاا تمادخ ءنھاإ في یةدشاإر دعواق  : 

 :  تلمقابالا ھذه لمث راءجإ دعن لتالیةا دعوالقا "ویدور ركما" رحیقتو

 سئیر أو ، علیا لجنة ونتك بماور بالمقابلة ملقائا دركی أن بیج: مةظلمنا رارسأ ءفشاإ نم ديلقیاا نتمكی دمع على رصلحا (1

 نییدلقیاا دىل أن ، مةظلمنا لمستقب على لحساسیةا غایة في رمأ تھاوإدار لمقابلةا دعق یقةطر أن ، سئیرلا بنائ أو مةظلمنا

 نفإ ناھ نمو ، بلیغا  ررا  ض بھا ریض دق رىألخا تماظللمن نقلھا أو فشائھاوإ مةظلمنا نع رةیطخو امةھ تماومعل دةعا

 رصف نع ثلبحا في دةلمساعا أو ، ءالستغناا وراء بألسباا رضع ثحی نم واء  س دةجی یقةطرب رجتخ أن بیج لمقابلةا

 .لمناسبةا تیضاولتعا میدتق ثحی نم أو ، یلةدب لعم

  ،،،،تیاومعن ضنخفاا على ارھثاآ سستنعك مةدلخا نم جھراخإ دعن ديلقیاا لھا رضیتع لتيا لمھانةا إن  :تماظللمن ركیذت 

 ا .قالإط كلذ بتجن على رصفاح ،مةظبالمن نفیوظلموا نیرآلخا نییدلقیاا

   :لتالیةا بنوالجا يطتغ أن بیج تتم ما وإذا ري،س لبشك متت وأن مسبقا  لمقابلةا طیطتخ نم دب ال :لمقابلةا تعاوضوم (2

 ءالستغناا بسباأ  . 

 ءالستغناا ببأسبا نةرلمقتا ثائقولا جمیع  . 

 لسابقا ئيداألا یخھرتا في دلجیا داءألا قعوام رضع  . 
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 للعما ءنھاإ نیارس یخرتا. 

 ءالستغناا على تبةرلمتا لمالیةا یازالموا تیضاولتعا دارمق  . 

 كیةزلتا بلطت لتيا تماظللمن ديلقیاا نع تماومعل میدتق في مةظلمنا بھ زمستلت ذيلا وبألسلا  . 

 ثحی نم واء  س دیدج لعم على وللحصا لجأ نم مةظلمنا لھ مھادستق لتيا داتلمساعوا تمادلخا 

 .  تلالتصاال مةزلالا لمكتبیةا تمادلخا أو رةالستشاا

 نییدلقیاا مةدخ ءنھاإ تیضاوتع : 

 :یلي ما ھو للمجاا ھذا في دلسائا رفلعا أن على ف،یوظلتا روطش على مماتھدخ نع ءالستغناا راءج نم نییدللقیا دمستق لتيا تیضاولتعا فقوتت

 .طوعمق مبلغ فعد (1

 بیج نلكو رى،خأ یفةوظ على لیحص حتى قتةؤم رةلفت رىألخا زاتالمتیاا جمیع رفص مع بتروالا الئحة على ديلقیاا رارستما (2

 .ضحوا لبشك زاتالمتیاا ذهبھ لةولمشما رةلفتا ددتح أن

 .  رىخأ رةلفت ادھیدتم مكانیةإ لیھاإ فمضا نمعی نمزب رةلفتا ھذه ددتج أن نیمكو زاتالمتیاوا بترالا على ولللحص حسما رةفت دیدتح (3

 

 ت: الستقاالا عملیة إدارة

 نم نعیون نع ثنادتح دقو ،"للعما نم للفصا" لحطمص نبیو بینھ زنمی أن بیج فإننا "للعما نع لالنفصاا" رتعبی دمنستخ أن لنا زجا إذا 

 .  مةدلخا نع تقؤلما ءالستغناوا ، مةدلخا ءنھاإ : ماوھ لسابقةا تلصفحاا في للعما نم للفصا

 للعما نع لباالنفصا ودلمقصا: ھو فما Separationواءس ،تھإراد ضبمح مةظبالمن عملھ وظفلما ركیت أن ھو: ’’  رلتعبیا ذابھ ودلمقصا ؟ 

 ‘‘.  Retirementدلتقاعا على إلحالةا بلط أو ،Resignation الستقالةا" لخال نم كلذ نكا

 بلط أو الستقالةا عملیة سعك وھو ،منھا راربقو مةظلمنا دارةبإ تأتي وظفلما نع تقؤلما ءالستغناوا للفصا عملیة نفإ ضحوا ھو كماو 

 .دللتقاع حالتھإ وظفلما

 وھذا خلھادا نم أو ،جھارخا نم فءك وظفبم مةظلمنا نم رجلخاا وظفللم بلمناسا لیدلبا لحالإ الستقالةا أو ، للفصا تحاال زمتستلو 

 .رةكبی ودا  جھو مالیة ءعباأ مةظلمنا لیحم بعطبال

 تالستقاالا بسباأ: 

 صیخت ما منھاو ،لمتاحةا جیةرلخاا رصبالف صیخت ما منھاو ،نفسھ ردبالف صیخت ما منھا :مقساأ ثالثة لىإ الستقالةا بسباأ فتصنی نیمك

 : یلي كما يوھ ، یمیةظلتنوا یةدارإلا بنوالجا أو للعما ظروفب

 لشخصیةا بألسباا :الًأو           . 

 ًجیةرلخاا للعما رصف :ثانیا.             

 ًللعما خبمنا لمتعلقةا بألسباا :ثالثا. 

 

 



 SoOonA                                                                                                                                                                  دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل    

[12] 
 

 :لشخصیةا بألسباا: الًأو 

 متىو ،قعاتھوت لىإ ربقأ رخآ لیدب نع ثلبحا في ریفك دق فإنھ قعوالا رألما نع تقعاولتا ھذه تختلفا ذافإ ل،لعما في قعاتھوت منا ردف للك

   :یلي ما تقعاولتا ھذه نضم نمو ،تھاراءاجإ متابعةو الستقالةا میدتق في ذخأ لیدلبا على لحص ما

 قعویت مما لقأ یةولمعنوا لمالیةا زاتالمتیاوا رألجا دارمق  . 

 متاحة رغی أو یئةطب یفيوظلا دملتقا رصف  . 

 رةألسا ربل یفيوظلا رلمساا مع بھاوتجاو رةألسا ضار دمع  . 

 :جیةرلخاا للعما رصف: ثانیاً 

 جةدر نبی نةوازم عملیة في دأیب وظفلما نفإ تھدراقو ردلفا تالؤھم مع بتتناس للعما وقس في دةجیو تیةوام صا رف كناھ ونتك حینما 

 .رجلخاا في حلمتاا للعما بیةذجا جةدر نبیو ،عنھا ؤهضار جةودر لحالیةا یفتھوظ بیةذجا

 ركبأ بیةذجا جةدر لھ دمیق للعما وقس وأن التھؤھمو تھدراق مع وازنتت ال بیتھذجاو للعما نع لحاليا ؤهضار جةدر أن دجو متىو 

 .  صةرلفا ھذه دیج مادعن الستقالةا میدتق مث ، یلةدلبا رصلفا نع ثلبحا في سیسعى فإنھ لفضأ یفيوظ ضاور

 : للعما خبمنا لمتعلقةا بألسباا: ثالثاً 

   :يھ بألسباا ھذه وأھم ،یلةدب رصف نع ثلبحا أو عملھ في ردلفا ءبقا جةدر على رثؤت أن نیمك لتيوا

 ردلفا بھا نمؤی لتيا ملقیوا ھدافألا مع مةظلمنا فلسفةو أھداف رضتعا . 

 للعما في لقائمةا تسارلمماوا تللسیاسا ردلفا حتیاار دمع . 

 تلمكافآوا زفوالحا ماظن بیةذجا دمع . 

 الجتماعیةوا لفنیةا لقیمةوا ونلمضما نم نفسھا یفةوظلا وخل  . 

 سئیرلا نم ءلسيا رافإلشا . 

 تلخالفاوا تعارالصا رةكثو ، لجماعةا روح دانفق . 

 للعما بنواج كافة في دجی رغی یميظتن خمنا. 

 تالستقاالا معالجة كیفیة  : 

 ذوي لىإ تالستقاالا وزتتجا حینما نلكو ، كلذب بحرست تماظلمنا نفإ لمنخفضةا ءاتلكفاا ذوي على رستقتص تالستقاالا تكان إذا 

 .  رربالض جیةرلخاا سمعتھا بیصی دقو لتنافسیةوا خلیةدالا تھادراقو مةظلمنا زكرم على رثؤسی كلذ نفإ لعالیةا دراتلقوا ءاتلكفاا

 یتسنى ففكی ،جھارخا لىإ منھا وللعقا رةجوھ تالستقاالا نم دبالح لكفیلةا راءاتإلجا ذتتخ أن تماظلمنا على نفإ كلذ لجأ نمو 

 ؟ كلذ لھا

 رىخوأ ل،لعما وقس في یلةدلبا رصبالف تتعلق سبابا وأ ،یةردف سباباًأ كناھ أن ناظالح دقو ، تبالمسببا طتبری جلعالا أن قعوالا 

 .رىألخا بنواللج عالجا  ونیك دق منھا بجان جعالو ،خلةدامت بألسباا وھذه ،للعما ظروفب تتعلق یةإدار أو یمیةظتن

 للعما نم روجلخا تبمقابال" یسمى ما إن" Exit Interview بلط وراء لحقیقیةا بألسباا فةرمع في تماظلمنا دمتخ أن نیمك 

 أن في را  ح وظفلما یصبح أن دبع نفسھا مةظلمنا لبھاطت عیةطوت لكنھاو درلمغاا وظفللم میةزالإ تلیس تلمقابالا وھذه ،الستقالةا

 وأن ،میتھاأھ بحس تلالستقاال لمختلفةا بألسباا تلمقابالا ھذه لخال نم ددتح أن تماظلمنا یعطتستو ،یحرلصا دلنقوا رأيلا ديیب

 .دبع فیما لالحقةا تالستقاالا نم دللح تلمسبباا جعال مكانیةإ في كلذ دبع ظرتن
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 يھ(  بسباأ ١١ )یلي  بما تالستقاالا نم دلحا یعطتست تماظلمنا أن: 

 بتروالوا ورألجا دةیاز. 

 لفعليا قعوالا نع رمعبو قیقد لبشك فائوظلا فصیوت دةعاإ. 

 فائوظلل لیھلتأا تلباطمت في ظرلنا دةعاإ . 

 (.زإلنجاوا میةھباأل ورللشع رادألفا وعدی ونمضمو میةأھ ذات فائوظلا لجع أي) یفيوظلا ءإلغناا   

 نفیوظلموا ءسارؤلا نبی للعما تعالقاو للعما خمنا نتحسی . 

 یقرلفا روح ءكاوإذ ،نيولتعاا لللعم یجرولتوا لجماعيا للعما لسب نتحسی . 

 نفیوظلما رختیاوا باطستقا طرقل ریطولتوا متماھالا . 

 نفیوظللم مةدلمقا تمادلخا كلذكو یةولمعنوا لمالیةا یازالموا لمنافعا نتحسی. 

 رخباأ أي أو ، لمستقبلیةا لعاتھاطت كلذكو مةظلمنا راراتقو تبسیاسا فیرللتع نفیوظلما مع تالتصاالا نم عملیة بشبكة متماھالا 

 .مستقبال و را  حاض میتھھفاور نفیوظلما تلعاطتو تحاومطب رةمباشو یةوق صلة ذات

 مثلةأ نمو ، تلالستقاال فعةدالا ئیسیةرلا بألسباا حیانا أ ونتك دق لتيوا لشخصیةوا  یةرألسا ممشكالتھ ضبع في نفیوظلما دةمساع 

 .  لتعلیمیةا رصلفا نم دیزم في وظفللم صةرلفا تاحةإ أو ، ءألبناا متعلی ، لصحیةا عایةرلوا جلعالا ، بلمناسا نلسكا: تلمشكالا ھذه

 د: لتقاعا عملیة إدارة

 ردلفا غبةر على ء  بنا ونتك ما دةعا دلتقاعوا الستقالةا أن ناركذ دقو د،للتقاع إلحالةا ھو "للعما نع لالنفصاا" لحطلمص لثانيا حلجناا 

 لخال نم أو نفسھا مةظلمنا نم زبإیعا دلتقاعا بلط أو الستقالةا على ردلفا فیھا ریجب ما تلحاالا نم كناھ نلكو ، مةدلخا نم طردا   تلیسو

 ردلفا یةربح تكان لعملیةا نكأو ذئدعن رألما دویبو ،مةظلمنا نم روجلخا ھو بلطی حتى ورلصا بشتى بتھرمحا أو علیھ قلخناا تضییق

 .  رهختیاوا

 نلسا نفإ دوللوا تماظلمنا نم ركثی فيو وظف،للم امیةظلنا أو نیةولقانا نلسا ولصو دبع مةدلخا نع فقولتا :"دلتقاعا" لحطمص یعنيو 

 في یأتي دلتقاعا أن في الستقالةا نع دلتقاعا فیختلو ، ءاتالستثناا ضبع ودجو مع سنة ( ٠٦ـ ٠٦) نس نبی ونتك ما غالبا  دللتقاع نیةولقانا

 .بعملھ یلةطو واتسن مضىأ دق ونیك أن دبعو وظفلما ةحیا نم رةمتأخ نس

 الستقالةا زمتل ال بینما ددةمتعو یلةطو مالیة وقلحق وظفلما قستحقاا دلتقاعا على بتریت كلذكو ت،قو أي في دمتق أن نفیمك الستقالةا ماأ 

 .دةحوا رةلمو للعما دعق علیھا صین ما وىس مالیة تمازالتا بأیة مةظلمنا

 دلتقاعا لىإ إلحالةا ورص ؟دلتقاعا دثیح فكی  : 

 

 .دلتقاعا على إلحالةا بلطل لمحتملةا ورلصا ضحوی لشك
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 وظف؟للم دلتقاعا یعني ذاما 

 للعموا یفیةوظلا مةدلخا نم لیطو وارمش دبع یأتي دلتقاعا نأل ،تھرسأ للكامو جتھزولو لھ دا  یدج ضعا و وظفللم دللتقاع إلحالةا لتمث 

 دلتقاعا نفإ كلذ معو ،یفیةوظلا ودجھ رةبثم عالستمتاوا حةرالا لىإ فیھ جیحتا نس لىإ لصو دق وظفلما ونیك أن دبعو ل،صوالمتا

 .ذاتلا دانفقو وللخموا لةزلعا في ةمعاناو رةیرم بةرتج لیمث ضللبع بالنسبة

 یلي كما ارھكذن دةیدج ةلحیا ددةمتع وراً ص لیمث نفیوظللم بالنسبة دلتقاعا إن: وللقا نیمك تفصیال و: 

 یفیةوظلا مةدلخا نم لیطو وارمش نھایة دلتقاعا لیمث  . 

 للعما تمشكالو تمنغصا نم خالیة ةبحیا عالستمتاا نفیوظلما ضلبع دلتقاعا لیمث. 

 ذاتلا دانفقو لةزلعوا راغبالف ورلشعا نم دةیدج حلةرم دلتقاعا لیمث. 

 یاتھركوذ لماضيا رارجتا الإ لعم دون زلبالمن لصوالمتا ءلبقاا نفیوظلما ضلبع دلتقاعا یعني  . 

 لیمث دق دلتقاعا أن لسابقةا ورلصا تعنيو  : 

 انئةوھ یمةرك ةحیا في صھرف ؤلتضاو دلمتقاعا نس ربكب رنقتا إذا رةیرمو قاسیة بةرتج  . 

 رىخأ لعماأ في كةربالمشا لھ تسمح صحةو نس في ونیك حینما رةمثی بةرتج ونیك أن نیمك نھأ كما. 

 لمعیشةا وىمست نم لسابقةا رةتیولا سنف على ریستم نأل كافیاً دلتقاعا دبع ديلماا ضعھوو خلھد ونیك أن أو. 

 

 مع ملتأقلا لمشاك على بللتغل متھدلمساع ددةمتع طرقل تلجأو نیدللمتقاع یةدالقتصاوا الجتماعیةوا لنفسیةا ظروفلا تماظلمنا ضبع دركتو 

 :یلي فیما ضھرسنع ما وھذا ، دةیدلجا ةلحیاا

 نیدلمتقاعا دةمساع في مةظلمنا دور  : 

 أن نیمكو ،لفعليا دلتقاعا لقب رمبك تقو نم نیدلمتقاعا دةمساع في تماظلمنا دور دأیب أن نیمك عیةوالوا رةلمستنیا مةظلمنا في

 :یلي ما داتلمساعا ھذه يطتغ

 لنفسیةا دةلمساعا میدتق : 

 ملتأقلا كیفیة د،لتقاعا وممفھ ولح راتمحاض أو ،خاصة تمناقشا أو ،جماعیة تجلسا لخال نم كلوذ

 .زللمنا في ءلبقاوا دلتقاعا دبع یةرألسا ةلحیاا إدارة كیفیة بماور د،لتقاعا مع فلتكیوا

 یةدالقتصاا راتالستشاا : 

 بحرلا في كةرلمشاا نم ستحقاقاتھا د،لتقاعا شمعا لمث لمالیةا دلمتقاعا وقحق راتالستشاا ھذه يطتغو

 .  إلضافیةا نلتأمیا صلواب نم دةالستفاا ر،خدلما

 بلمناسا نلسكا رفیوت في دةلمساعا : 

 نامجرب في راكالشتا لخال نم ماإ دلمتقاعا وظفلما نسك نتأمی ولح داتمساع تماظلمنا ضبع دمتق دق

 .بھا دهتقاع رةفت ءقضا ودی رىخأ ینةدم لىإ لالنتقاا في تھدمساع لخال نم ماوإ ك،لتملوا نللسك نيوتعا
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 یلي ما دةالستفاا ھذه مثلةأ نمو یھادمتقاع ضبع نم دةالستفاا لىإ تماظلمنا ضبع تلجأ رىخأ ناحیة نم:   

 رألجا عةطومق فائوظ على نیركمستشا نیدلمتقاعا ضبع دامستخا  . 

 نیدلمتقاعا ضلبع لقأ تلیاومسئ ذات فائوظ میدتق  . 

 زللمنا لخدا نم نلكو مةظلمنا لعماأ ضببع ملقیاا. 

 مثال  عیا وسبأ ساعة نیرعش: مةظلمنا لخدا فمخف لعم دولج میدتق  . 

 صحةو طبنشا فیھا یتمتع وظفلما زالی ال لتيا تلحاالا في كلوذ ضافیةإ واتسن خمسة أو ثالثة لىإ مةدلخا دةم دیدتم 

 .  وسملم لبشك صلشخا ءاطع رزیب ثحی لتعلیمیةا خاصةو ،میةولحكا تسساؤلما في كلذ دثیح ما را  كثیو دة،جی

 

 منھا نیدللمتقاع رىخأ داتمساع دمتق أن نیمك تماظلمنا نفإ راً،خیوأ: 

 لصحیةا عایةرلل مةظلمنا زكرم في رھمألسو ملھ لصحیةا عایةرلا رارستما . 

 مةظللمن یةرإلخباا راتلنشا لخال نم نیدبالمتقاع رلمباشا لالتصاا . 

 مةظلمنا في تلمناسباا ضبع ورلحض نیدلمتقاعا وةعد  . 

 مةظلمنا في تالحتفاالا تقاعا لخدا نیدللمتقاع ويسن ءلقا قامةإ . 

 جھارخا أو مةظلمنا في لمتاحةا تمادلخا ضبع نم دةالستفاا دللمتقاع خاللھا نم نیمك مةظللمن ءنتماا اقةطب ءاطعإ  . 

 أو نلحالییا مةظلمنا فيوظم لىإ دتمت نماوإ منفسھأ نیدلمتقاعا على إلیجابيا ارھتأثی ریقتص ال داتلمساعا ھذه لمث إن : وللقا نیمكو،، 

 .دلتقاعا حلةرلم ولخدلا كشو على ھم نم

 رة: لمحاضا صملخ

 ملعاوا صلخاا عاطلقا تماظمن في فةرولمعا یفیةوظلا كةرلحا نم ذجنما دةلع ضا رع رةلمحاضا ھذه في منادق  . 

 واردلما إدارة في ممثلة مةظلمنا إدارة نبی رةلمباشا تلعالقاا نم وعن يھ رةلمحاضا ھذه في اھضنارستعا لتيا لمختلفةا ذجلنماا إن 

 .  مةظلمنا في نلعاملیا نفیوظلموا یةرلبشا

 سمیةرلا رغی أو منھا سمیةرلا واءس دارةإلا مماأ لمتاحةا یلةدلبا تتیجیاراالستوا ، میتھاأھ نارزبوأ یفیةوظلا تقیارلتا عملیة لناوتنا كما ، 

 .معالجتھ وطرق سبابھوأ یفيوظلا ودبالجم لخاصةا میھلمفاا ضبع كلذكو

 یفيوظلا لیزللتن لشخصیةوا یةدارإلا بألسباوا ، داءباأل ھطتباوار یفيوظلا لیزلتنا وعضوم كلذ دبع ضنارعو  . 

 عملیة في لمحتملةا تلمشكالوا بألسباا ناددح،وعھاروف نبی أو مةظلمنا لخدا یفیةوظلا تلتنقالا رةلمحاضا ھذه في یضا أ ضنارستعا دقو 

 راءاتإلجوا ت،ماظلمنا لقب نم تھاإدار وطرق سبابھاأ بیناو مةدلخا ءنھاوإ ،مةدلخا نع تقؤلما ءالستغناا كلذ دبع ناقشنا مث ت،لتنقالا

 .  میضاتھوتع رفصو یةدارإلا دةلقیاا تمادخ ءنھاإ كیفیة كلذكو ،معا  تماظلمنوا رادألفا وقحق ظیحف لبشكو تباعھاإ نیمك لتيا

 دارةإلا معالجة وبسلأ ناددحو ل،لعما وقبس ةطتبرلما أو ،یةدارإلا أو لشخصیةا سبابھاوأ تالستقاالا وممفھ رحش لىإ كلذ دبع نتقلناا مث 

 .فیعةرلا ءاتلكفاا ذوي فیھاوظم نبی خاصةو منھا دللح تلالستقاال

 نیدللمتقاع دارةإلا دةمساع كیفیةو د،لتقاعا لىإ إلحالةا لعملیة لمختلفةا ورلصوا دلتقاعا لىإ إلحالةا وعضولم رضبع رةلمحاضا ختمنا مث 

 .  داتلمساعا ذهلھ لمحتملةا واعألنوا
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 رة:لمحاضا تلحاطمص

 :  Promotion قیةرلتا 

 رألجا دةیاوز بيدألا وذلنفوا ةطلسلوا لیةولمسئا نم ركبأ جةدر یاتھاط في لتحم علىأ یفةوظ لىإ لحالةا یفتھوظ نم وظفلما لنتقاا يھ

 .  رىألخا زاتالمتیاوا

 : Job Freezing یفيوظلا ودلجما 

 .  لفضأ نمكا لىإ لنق أو قیةرت دون یلةطو دةلم یفتھوظ في وظفلما ءبقا

 : Demotion یفيوظلا لیزلتنا 

 ظالحتفاا مع لقأ بيأد وذنف لقأ تلیاومسئ ذات یفةوظ لىإ نقلھ أو رى،خأ یفیةوظ زاتمتیاا یةأ أو تبھرا كلذكو وظفلما تبةرم ضتخفی

 .  تھزامتیاوا تبھرا سبنف

 : Lay off مةدلخا نع تقؤلما ءالستغناا 

 لىإ وظفلما دعیأ یةدالقتصاا ظروفلا تتحسن ما ذافإ مةظللمن ديالقتصاا قعوالل ساسا أ تتم بألسبا مةدلخا نم تقؤلما للفصا ھو

 .  رىخأ یفةوظ أو لسابقةا یفتھوظ

 :  Demotion –Promotion لیزلتنوا قیةرلتا 

 . لقأ بيأد وذنفو تلیاومسئو تبصالحیا نلكو علىأ رجأ ذات یفةوظ لىإ قیةرلتا

 : Resignation الستقالةا 

 . لفضأ لعم رصف ودجو أو ، یةإدار أو ، شخصیة بألسبا ناتجا  ونیك دقو ردلفا رباختیا میت مةظبالمن للعما نع لنفصاا ھو

 : Exit Interview مةدلخا نم روجلخا تمقابال 

 نیمك لتيا ورألما في رأيلا داءبإ بلوط ،الستقالةا بسباأ سةدرال عيطوت لبشك للمستقیا وظفلموا دارةإلا ليومسئ نبی لمقابلةا ھذه متت

 .  تالستقاالا نم مستقبال  لتقل أو دتحو للعما وظروف عضاأو مةظلمنا بھا نتحس أن

 :  Retirement دلتقاعا 

  نبی ما دلتقاعا نس ونتك ما غالبا و ،مةظألنا ھارطتشت لتيا میةزاإللا نلسا لىإ وظفلما ولصو دبع للعما نع ريإلجباا فقولتا ھو

 .  لخاصةا تسساؤلما أو میةولحكا تاعاطق في واءس سنة (٠٦ – ٠٦)

 

SoOonA 
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 [ 02إدارة املوارد البشرية ]

 نفیوظلما لمشاك إدارة

 المحاضرة: موضوعات

 .والسلوك األداء مشاكل من نماذج (1

 :علي وتشتمل :العمل مشاكل مع التعامل كيفية (2

          .المشاكل مع للتعامل العامة القواعدـ 

          .األداء مشاكل مع التعامل قواعدـ 

 .المرغوبة غير العمل سلوكيات مع التعامل قواعدـ 

  :علي وتشتمل: والجزاءات االنضباط (3

 .    والجزاءات االنضباط إدارةـ             .االنضباط قواعد ومخالفات الجزاءاتـ           .االنضباط مفهومـ 

 :علي ويشتمل: الشكاوي نظام (4

 .    الشكاوي في البت إجراءاتـ             .الشكاوي مجاالتـ           .الشكاوي مفهومـ 

 :مقدمة

 يرسمو االستراتيجيات يضع الذي هو البشري فالعنصر وسلوكياته أدائه وحسن البشري العنصر جودة مدى على المنظمات نجاح يتوقف 

 نع المنظمة إنحراف عنه سينتج المطلوبة السلوك معايير أو األداء لمستوى تقدير سوء أو إنحراف وأي وينفذ يخطط الذي وهو األهداف،

 .الفشل إلى حتما   بها ويسير ، مسيرتها وتعطيل أهدافها تحقيق

 لذلك المناسبة واإلجراءات السياسات وضع إلى المنظمات يدعوا العراقيل وكبح العمل سير حسن ضمان فإن المنطلق هذا من. 

 نماذج 9 مثلا  فهناك للسلوك اإلنسانية النماذج كل فيه نرى وأن بد ال بشري تجمع أي إن : 

 .األداء المنخفض الموظفـ 2                          .وسلوكا   أداء   المتردي الموظفـ 1

 .  العدواني الموظفـ 4                                        .  المحبط الموظفـ 3

 .  المتردد الموظفـ 6                            . العمل في المتبرم الموظف ـ 5

 .  االنتهازي الموظفـ 8                                          . الشكاء الموظفـ 7

 .  المتشائم الموظفـ 9

 المنظمات تتعامل فكيف ، المنظمة ربحية على وربما ، المعنويات مة،السال ، اإلنتاجية: على بأخرى أو بطريقة تؤثر السلوكيات هذه مثل إن 

  الحاالت؟ هذه مع

 يرهاوتأث ودورها الحوافز عن سابقة محاضرة في تحدثنا وقد ،"الجزاءات سلوبأ" و"  الحوافز"  أسلوب هما عليهما متعارف أسلوبين هناك 

 .والجزاءات االنضباط وقواعد سياسات خلل من الموظفين مشاكل مع للتعامل المحاضرة هذه وسنخصص ، واإلنتاجية األداء على
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 عامة قاعدة   : 

 يحمل ال أن يجب األداء في انخفاض أي أن كما والجزاء، الردع يستحق سلوك أنه على الموظفين قبل من سلبي سلوك أي يفسر ال أن يجب

 فيو السلوك في دور المباشر والمشرف السائد والمناخ للمنظمة يكون قد ، كسله أو الموظف إهمال نتيجة أنه االعتقاد على المسئولون

 .األداء

 الرئيس أيها بنفسك إبدا   : 

 فسكن سألت هل ولكن ، اآلخرين ومع إدارتك إطار داخل االجتماعية قاتوالعال ، واإلبداع اإلنجاز بصفات موظفيك يتمتع أن تود أنت :

 أكون؟ أن علي   يجب ماذا

 وسلوكا   أداء   عليك حظاتهممال ولهم يرونك أيضا   هم ، لآلخرين تنظر كما لنفسك تنظر أن يجب الرئيس أيها أنت. 

 زرعت ما إال تحصد لن النهاية في أنك األمر، تدبر مخالف سلوك على ئحةالال تطبق أو بالعقاب قراراا  توقع أن قبل  . 

 مرؤوسيك؟ منك يريد ماذا  

 :  اآلتي منك يريدون مرؤوسيك

 . منهم طلب ما تحقيق على قادرين أنهم وأخبرهم :عزيمتهم قوي (1

 . وعمليا   نظريا   بذلك دائما   أشعرهم ـ بينهم تميز ال الجميع، مع :معاملتك في عادالا  كن (2

 الشعور ـ ةللجماع أو لمرؤوسيك بالنسبة التأثير عظيمة ولكنها لك بالنسبة مهمة غير صغيرة حادثة أن تعتقد قد :رضاهم على احرص (3

 .  واإلنتاجية األداء ترفع بدورها وهذه المعنويات يرفع بالرضا

 ". مثله وتأتي فعل عن تنهى ال" ، وسلوكا   عمال   :لمرؤوسيك قدوة كن (4

 .مشاعرهم تعيش أنك أشعرهم ، والنكتة الودود والحديث االبتسامة شاركهم ذلك األمر يتطلب عندما :والمرح السماحة لهم أبرز (5

 العلني دالنق تجنب وكذلك ، فيه المبالغ المدح تجنب لكن ـ أفضل فهو كتابيا   كان وإن اآلخرين وأمام : علناا  والسلوك اإلنجاز امتدح (6

 . اآلخرين أمام

 غير حدأل وال لنفسك ذلك تنسب ال ، مسبوقا   غير عمال   أو بناء   اقتراحا   أحدهم أو مرؤوسيك لك يقدم حينما :اإلنجاز وشجع الدعم قدم (7

 .  فاعله

  تكون أن تنسى ال..  وأخيراا  : 

   حكيما   ـ متفهما   رزينا.. 

   جيدا   منصتا   ـ ماهرا   متصال .. 

   الخ... البديهة سريع ـ مشجعا   ـ داعما   ـ أمينا. 

 والسلوك: األداء مشاكل من نماذج

 :التأخير كثير الموظف ـ1

 مكتبهب الجهني جريفان يكن لم صباحا   الثامنة وهو للحضور المخصص الوقت انتهاء بعد موظفيك مكاتب على االحد صباح جولتك أثناء. 
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 األولى المرة ليست هذه ، العمل مغادرة قبل الخميس يوم التأخر في يستأذنك لم وهو بعد يصل لم وجريفان ثانية تمر دقيقة عشرين وبعد اآلن 

 إلى ادما  ق جريفان شاهدت مكتبك إلى عائد وأنت الجولة نهاية في ، القسم بهذا التحق أن منذ المحدد الموعد في الحضور عن فيها يتأخر التي

 !! ". .. لهذا حد وضع يجب"  نفسك وبين بينك تردد وأنت كتفك أعطيته ، مكتبه

 اإلحتماالت  : 

 جريفان أنب مؤشرا   التأخر هذا يكون وقد جريفان، مع التساهل بسبب أو المحدد، الوقت في الحضور عن تعيقه أسرية مسئوليات جريفان لدى

 .التأخر عادة يستسيغ بدأ

 جريفان؟ مع تتعامل كيف واآلن 

 :زللمنا لخدا خاصة لعماأ في كةرلشا تممتلكا دامستخا ـ2

 لمعلقا ملتصميا في نتتمع تنوأ دكبخل دار ما هذا رف،خاوز تماوسر نم آلليا بلحاسا لنا مهديق ما أروع ما!!  لجمي متصمي نم له يا 

 لألقا على هو أو كةرلشا ربمق ملتصميا هذا هدتشا أن كل سبق نهأ دويب نلكو ، دةبج لصناعيةا يةرلتجاا فةرللغ لتابعةا رضلمعاا قاعة في

 مهديستخ ذيلا زلجهاا نهأ دب ال ؟"وشماكنت" زجها على لحص نيأ نم نلكو ،رناص دخال دلسيا كمكتب فيوظم دحأ قيعوت ليحم نهإ ، له مشابه

 .مكتبه في دخال

 ـ لا زجها ذخأ على درج دخال أن تكتشفوا رض،لمعا في تهاهدشا لتيا حةوبالل كعجابإ تيدبوأ دخال بمكت لىإ تجهوت لتاليا ومليا في"Lab 

Top "جهاروخ تمنع مةظألنوا كةرلشا تممتلكا ذهفه نيمك ال وهذا ،شخصيا  به لخاصةا تلتصميماا ضبع للعم لهزمن لىإ ببالمكت صلخاا 

 .نفيوظلما زلمنا لىإ

 تإلحتماالا  : 

 كةرلشا تتعليماو مةظنأ دخال ليجه بمار  . 

 كلذ على بيحاس نل رفع وإن حتى ئيسهر أن دخال ديعتق . 

 عامة بصفة تلتعليماوا مةظألنا رميحت ال دخال  . 

 مهداستخا دبع دهيعي أن على معه زلجهاا ذخأ في ألمنيةا سةرالحا نم ذنستأأ دخال . 

 ؟مخالفته إزاء دخال على زاءلجا قعوست هل نآلوا 

 :سئيرلا رمواأل لالمتثاا دمع ـ3

 في منفعال  رستما ذاكه ل،لعما ذابه كلفهو ريغي دا  حأ ظرنا ،لجمي معاص دلسيا كعلي رد ذاكه ! كل داب ما لفعوأ ل،لعما ذابه ومقأ نل ناأ 

 .  تسمع ما رده نكاو ، به ليعم ذيلا ملقسا ودعبمست ودةجولما زةألجهوا تلملفاا بتيرت ديعي أن معاص نم تلبط دلق ب،لمكتا درغاو م،لكالا

 م؟عاص مع رفتتص فكي نآلوا  

 تإلحتماالا  : 

 . مالئهز مماأ قيمته نم ليقل للعما هذا أن معاص ديعتق ـ                                  .  عجزم لبعم كلفته كنأ معاص ديعتق ـ

 .رألما ذينف نفل بالتاليو لألعماا هذه لمث بيح ال معاص ـ             .  انتهإه دبقص مالئهز نبي نم تهرختا كنأ معاص ديعتق ـ
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 :بلغياا ركثي وظفلما ـ4

 ذانالستئا يعطيست ال حيانا وأ ، را  مبك رافالنصا أو ، را  متأخ ورلحضا أو ، للعما ءثناأ روجلخا في ريلمصا دسي دلسيا كنذيستأ ما را  كثي 

 نم ريدتقو ءثنا قعومو زممتا وظفم ريلمصا دسي ، كلذ رفتع تنوأ لعضا رضم ةمعانا شيعي نهإ ، لكام وملي للعما نع بيغيو مسبقا 

 وهذا بلغياا هذا رسيستم متى لىإ هو كبال ليشغ ما ، ضالنخفاا في دأتب نتاجيتهإ نلكو ، تقولا سنف في مهما  عمال  ليشغ وهو ـ لجميعا

 ؟؟؟نتاجيتهإ في ضالنخفاا

 ؟ميولحكا للعما ماظنو ، كةربالش للعما دعواق ظل في كمامأ حةومفت راتخيا كناه هل س؟ئيرك رفتتص فكي  

 كتإدار أهداف زنجاإ نع ولمسئ يضا أ كنوأ ،نسانيةإ مشكلة مماأ كنأ ركذت. 

 :ملنائا وظفلما ـ5

 الباب لخال من فاروق شاهدت دقائق بعد ومريحا ، جيدا   تجهيزا   مجهز مكتبه إن ، كالعادة مكتبه إلى مبكرا   حضر قد "فاروق" هو هذا 

 ملفا   يأخذ ، يقظا   نيكو أن يحاول عبثا   ، ليصحو ويغفو ليغفو يصحو إنه ، ويسارا   يمينا   ، وخلفا   أماما   يميل ورأسه ومكتبه مكتبك بين الفاصل

 .غفوته في يعود ما سرعان ولكن يديه بين

 يف األمر كان كذلك ، اهتماما   ذلك تعر لم األول اليوم في ذلك الحظت حينما!!  الثاني األسبوع إنه: حال أي على األولى المرة ليست هذه 

 .قوياا  علجاا  الطبيب له وصف وقد معين مرض من يعاني أنه" فاروق" من عرفت الثالث اليوم في ، الثاني اليوم

 سالرئي صمت حول الهمس ويتبادلون ، فاروق على يتندرون أصبحوا الموظفين كل ، هو كما والحال الثاني األسبوع في اليوم لكنه . 

 فاروق؟ مشكلة هي ما ترى  

 قريبا   وسيزول وقتي مرض من يعاني فاروق . 

 الوقت بعض سيطول مرضه أن يبدو ولكن الدواء يستخدم فعال   فاروق. 

 نفسه المرض ولكنه فاروق نوم في المشكلة هو ليس الدواء  . 

 فقط للتغطية فهو المرض أما ، الدواء من أخطر هو ما يتعاطى وفاروق سبق مما أخطر األمر يكون قد  . 

 االحتماالت؟؟؟ هذه من واحدة كل إزاء تتصرف كيف 

 : يسدد وال يقترض ـ  6

 واألجور الرواتب قسم إلى المؤدية الطرقة في انفعالي حديث في مرؤوسيك من إثنين سمعت اليومي تجوالك أثناء. 

 طلبي اآلخر هذا ولكن بمكتبك، آخر موظف من قرضا   يطلب "المتعب متعب" وهو موظفيك أحد منه، طرفا   ولكن الحديث كل تسمع لم أنت 

 .ءهزمال فيه وقع فيما يقع ال حتى القرض بسداد تعهدات منه

 ردي وهو العمل في متعب زميل الزهراني حسن السيد أجاب هكذا العمل، في ئهزمال كل من االقتراض على المتعب متعب السيد تعود لقد 

 .  استعادتها في األمل فقدنا وقد يردها، ولم قروضا   جميعا   منا أخذ لقد الموضوع، عن سؤالك على

 العمل؟ في ئهوزمال موظف بين شخصية مسألة أنها أم القضية؟ هذه في تدخلك بضرورة تعتقد هل 

 المجموعة؟ في واألداء التعاون ومستوى ، تالمشكال هذه مثل حدوث بين ارتباط هنا هل 
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 :  األرعن ـ الموظف7

 عبد/ لسيدا للشركة األولية المواد إلحدى الرئيسي المورد وبين الدين نصر مسعود/ الشيخ الشركة عام مدير بين التليفوني الحوار هذا جرى 

 .المواد لهذه كبيرة احتكار بنسبة السوق في يستأثر الذي منصور العزيز

 تليفونيا   اتصلت لقد إليكم، توريدها الشركة مني طلبت التي المواد شحنة بخصوص الصباح هذا السوء بالغ أمر حدث لقد: المدير سعادة يا 

 سماعة لأقف ثم تطاوله في زاد األمر منه استوضحت وحينما الئقة غير بعبارات فاجأني الذي المخازن عن المسئول فاضل عباس/ بالسيد

 ... وجهي في التليفون

 شركتينا بين قاتالعال على خطورته ومدى األمر هذا تقدير لك اترك : مسعود شيخ يا  . 

 هنفس يحاور مسعود السيد كان هكذا الشركة؟ على تصرفه خطورة مدى يعرف أال ؟ الحد هذا إلى عباس استهتار يبلغ هل معقول؟ هذا هل 

   .العزيز عبد للشيخ ينصت وهو

 والمناسب زمالال اإلجراء سأتخذ أنني وتأكد واستيائي أسفي بالغ عن لك أعرب العزيز عبد شيخ يا . 

 الموضوع؟ في ستتصرف كيف الشركة عام مدير مسعود السيد موقف في كنت لو  

 اإلحتماالت  : 

 عباس تجاه استفزازية بتصرفات بدأ قد شركته موظفي أحد أو العزيز عبد المورد يكون أن احتمال  . 

 العزيز عبد/ والسيد عباس بين سابقة تومشكال تراكمات هناك يكون أن احتمال . 

 مبرر بدون الخطأ هذا ارتكب قد عباس يكون أن احتمال. 

 :  المتوترة العلقات ـ8

 الخضراء السهول شركة في األلبان جودة ضبط قسم في العاملين من صغيرة مجموعة على الفاضل يشرف. 

 المتابعة قسم إلى األلبان فحص نتائج تقديم طريقة حول للفاضل مختلفة اقتراحات الموظفين من اثنان قدم  . 

 قسم يسرئ إلى النتائج إرسال بشير اقترح بينما العينات منها ترد التي المزرعة عن المسئول الشخص إلى النتائج إرسال محمد اقترح 

 .لذلك يدعو ما هناك كان إذا المناسب الوقت في زمالال إجراء من يتمكن حتى المتابعة

 العبارات تبادال ماأنه الفاضل سمع وقد بينهما، الشديدة المنافسة بسبب التوتر من شيء قتهماعال يسود ولكن األكفاء الفنيين من وبشير محمد 

 .حاليا   المتبعة الطريقة من أفضل وكلهما معقوالن االقتراحان له، مناقشتهما عند الموضوع هذا حول الحادة

 الموقف؟؟؟ هذا لحسم الفاضل يتصرف كيف 

 :السريع الطرد ـ 9

 يجارةس وأشعل ،"للكيماويات العروبة مصنع" في التحميل رصيف إلى جميل أحمد اتجه صباحا   العاشرة في قصيرة عمل استراحة أثناء 

 .. رويدا   رويدا   تختفي وهي إليها وينظر ومتصاعدة متصلة دوائر في دخانها ينفث وبدأت

 الزمالءو اإلضافية، المزايا وكذلك جيدا ، كان الراتب المخازن، قسم في شوكية رافعة كسائق المصنع هذا في العمل في له يوم ثاني هذا كان 

 :جههو في صاح وبغضب مندفعا   جميل أحمد إلى األحمدي ياسر المشرف أقبل فجأة. * ودودون أنهم يبدو اليومين لخال عليهم تعرف الذين
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 مجنون؟ أنت هل!!   ... الغبي أيها السيجارة أطفئ 

 أشالء؟ إلى فيه من وتمزق المصنع تفجر أن تريد هل 

 بحذاءه سحقها ثم جميل أحمد يد من السيجارة جذب بل بذلك المشرف يكتف لم  . 

 المكان في زمالئه من معه ومن هو بالصمت والذ الدهشة، واعترته المفاجأة، أخذته أحمد. 

 المشكلة؟ هي ما األمر؟ ما األحمدي المشرف جميل أحمد سأل التعنيف هول من استفاق أن بعد 

 االشتعال سريعة كيماوية بمواد المليئة البراميل عشرات هناك ـ حولك أنظر" بالتدخين، فيها مسموح غير منطقة هذه..  المشرف أجاب"، 

 !!. األبله أيها بسيجارتك مستمتعا   تنفخ وأنت ، منك خطوات بعد على إنها

 مؤدبة اعتذار وبلهجة جميل أحمد أجاب.. 

 "ولح جولة في أخذتني حينما أمس يوم تخبرني لم نفسك وأنت ـ أحد يخبرني ولم التدخين، من محظورة منطقة هذه أن أعرف لم ولكني 

 ".المنطقة هذه في التدخين لمنع مكتوبة إشارات أي أرى ال أني كما المخازن،

 ههذ أن إنسان لكل الواضح فمن ذلك ومع حولك، التي الكيماويات براميل تحت ولكنها موجودة اإلشارات هذه لكن..  ياسر المشرف أجاب 

 .  خطرة منطقة

 مكتبه إلى وهرول ذلك قال ،"العمل من بطردك أقوم سوف أخرى مخالفة وأي اآلن أنذرتك لقد: "حديثه في المشرف استمر حال، أي على. 

 العجيب الموقف هذا في يفكر وهو قدميه على يتجول وأخذ أحمد السارة غير المفاجأة أخذت  . 

 يف شيئا   ليريهم دعاهم رفاقه بعض ومعه منزله إلى عائدا   السيارات موقف إلى يتجه جميل أحمد كان وحينما الحادثة هذه من أسبوع بعد 

 لطيور يهديت إنها الرقيقة؟ القاتلة هذه في رأيكم ما قائال   سيارته شنطة من جديدة صيد بندقية أخرج حوله متحلقين واقفون وهم سيارته،

 .الجزيرة منتجع إلى القادمة النورس

 بسخريةو سيارته من خارجا   إليهم يتجه األحمدي ياسر بالمشرف وإذا زميلهم صيد ببندقية إعجابهم يبدون جميل زمالء كان الذي الوقت في 

 :قائال   جميل أحمد خاطب بالغضب مشوبة

  "ذلك علي شهداء رفاق يا وأنتم مطرود أنت ،" العمل من لطردك كاف   سبب المصنع ممتلكات في نارية أسلحة امتلك ." 

 األسئلة  : 

  ال؟ ولماذا نعم؟ لماذا للطرد؟ مبرر هناك هل (1

  الطرد؟ غير إجراءات من اتخاذه يمكن كان الذي ما (2

 العمل؟ من طرده لعدم جميل أحمد بها يدفع أن يمكن التي الحجج هي ما (3

 :المتشائم ـ11

 في وبطيء ، متشائم إنه...  الكأس من الفارغ النصف إلى إال ينظر ال دائماا  أنه إال ووسامته األنيق مظهره رغم "المرشد عماد" هو هذا 

 .  معه تعاملك في السلوكي المنعطف ذلك الحظت لقد ، العمل

 الكأس من المليء للجانب لتحويله مباشرة غير وبطريقة جهدا   معه بذلت. 

 اتهقوعال وأحاديثه تصرفاته كل يعم الذي السلوك هذا أتجاهل هل ، عرب هاشم للمشرف الدائم التفكير هو "المرشد عماد" هاجس أصبح 

 نم بالي وأريح بالطرد منه أتخلص هل ؟ حوله من وعلى المنظمة على سلبية عواقب له تكون ألن ؟ ذلك سيفيد هل اآلخرين؟ ومع معي

 تشاؤمه؟؟؟ يستمر متى إلى ؟ السخيفة وتعليقاته الثقيلة مناكفته
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 سئير عينه دق" دعما" نكا ول ذاماو ؟يةدورلا داءألا ريرتقا لخال نم يتضح كما مةظلمنا ريدتق لمح يه تهزانجاوإ تهءكفا تكان إذا ذاما نلك 

  ؟قائهدصأ دحأ نم ةطسواب دارةإلا سمجل

 ؤاللسا : 

 رب؟ع ماشه رفللمش كنصيحت يه ما ـ فقولما هذا ربدت  

 د؟عما مع يعرلتقا أو طراءإلا سياسة دتفي وهل 

 :  ملمتعالا صبرلمتا ـ 11

 فيولحا دحمأ وركتدلا مئيسهر ولح رادفأ سبعة نم ونلمكا للعما يقرف تجمع.   

 ذيلا ديدلجا روعلمشا لىإ ثيدلحا لنتقا مث ـ زهمنجاإ دحيمتو لسابقا للعما نتائج مله رحيش مئيسهر ونيسمع وهم دا  جي نصاتا إ لجميعا دىبأ 

 .يقرلفا هذا به فكل

 للمناقشة سئيرلا ضهرع حا راقتا كةرلشا في نيزلمتميا نسيدلمهنا دحأ" ريعتزلا دمحم"  دمق بعقالنيةو دوءبه ورونيتحا لجميعا نكا بينما. 

 ر  حما راضالعتا بسباأ لجلسةا سئير منه بلط حينماو عليه ضا رمعتو راحباالقت ددا  من" لمالكيا وزيف"  وتص تفعار تمادمق دونبو ةفجأ 

 لخجو يقرلفا ءعضاأ تصم ظل في سئيرلا ر  صأ ،"رفيع ال بما زييه" بأنه راحالقتا دممق صفا وا رستما لكنهو ردلا في تلجلجو جههو

 ن،يرآلخا رابستغا رثاأ وعضوم في دثتحو رىخأ رةم كتبار نهأ رغي يال دب حا راقتا لمالكيا وزيف دميق أن على ر  صأ" ريعتزلا دسلمهنا"

 لىوألا رةلما تليس هذه را ،متحيو صامتا  وظل ةلمفاجأا تهذخأ ذيلا" ريعتزلا دمحم" ميلهز على رخوآ تقو نبي رهبص زكري نكا لكنهو

 .  رخآ دا  عوم ددحو عالجتماا سئيرلا نهىأ ل،لعما في ئما دا زلمتميا وزيف نم دثتح لتيا

 ؟لمالكيا وزيلف ئيساار تكن ول رفتتص فكي: ؤاللسا 

 :  يلي ما ذتخاا كيمكن: إلجابةا

 .ال أو مالئهز نم" وزيف" تكياوسل نع تماولمعلا جمع (1

 .به صلخاا وكلسلوا داءألا ميوتق صفح (2

 .رادنفا على كمع علالجتما وهعدت (3

 ". ريعتزلا دمحم" ميلهز على تهجمهو فهرتص هتجا مالئهز ورشعو ورهشع كلذكو ع،الجتماا ءثناأ منه دثح ما تسلبيا له رزتب (4

 ". دمحم" مميلهز مع مفهطتعاو ،لجميعا بغض رثاأ نهوأ ،عنيفةو فجة ورةبص لمناقشةا فيها عطتقا لتيا لىوألا رةلما تليس هذه أن له نبي (5

 . رهثاأ ذيلا ولنحا على فهرتص وراء بلسبا دييب أن له رحشا (6

 . مةدلقاا رةلما في فمختل ونح على رفيتص أن منه بلأط (7

 .  مةدلقاا راتلما في كهوسل ريغي أن خاللها نم يعطيست لتيا يقةطرلا له ضحو (8

 في ءبالغبا كهوسل فيتص ذيلا نإلنساا ذاله رخآ جهو نع هذا له فيكش دفق فعله رد رىلت يفةطل عابةدب عالجتماا تنهي أن ولحا (9

   .؟؟؟لمشكلةا هذه جلعل رخآ يلادب كيدل هل: رخآ ؤالس. مةدلقاا تالجتماعاا في مناكفته مشكلة للح خال دم كلذ ونيكو ت،الجتماعاا
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 ل:لعما لمشاك مع للتعاما كيفية

 لتاليا ؤاللسا طرحن ل،لعما في لمحتملةا للمشاكا نم عةومجم ضنارستعا أن دبعو نآلا  : 

 ل؟لمشاكا هذه مع نليولمسئا ليتعام فكي  

 مقساأ ثلثة لىإ ؤاللسا هذا على جابتناإ مسنقس: 

 . للمشاكا مع لللتعام لعامةا دعوالقا: الاأو (1

 . داءألا وىمست ضنخفاا لمشاك مع للتعاما دعواق: ثانياا (2

 .بةوغرلما رغي للعما تكياوسل مع للتعاما دعواق: ثالثاا (3

 :  للمشاكا مع لللتعام لعامةا دعوالقا: الاأو 

 رفيتص فكي ، دةيدلجوا ررةلمتكا تلمشكالا نم تمئا لب راتعش ، ميا وي نفيرلمشوا ءسارؤلا لتقاب لتيا للمشاكا نم رلكثيا كناه

 :لعامةا دعوالقا ضبع دمنق يلي فيماو....  ؟ للمشاكا هذه لحيا ونلولمسئا

  وك؟سل أم أداء مشكلة يه هل ، لمشكلةا بيعةط ؟ لمشكلةا في بلسبا نم ثحي نم لمشكلةا لح (1

 . رارلقا ذتخاا لقب عنها تماومعل جمعا مث لمشكلةا ولح ضيةراالفتا ألسئلةا ضبع ضع (2

 .  لمشكلةا للح مةزلالا لئدالبا ددح (3

 .  لللح مةزلالا طواتلخوا بلمناسا ليدلبا رختاا (4

 .  ليدلبا هذا نع عفادلا كمن بلطي أو لتسأ بمارف قةور على بلمناسا ليدلبا بكتا (5

 . بلمناسا ليدلبا ذنف (6

 ،مختلفة راتفت على للحا فعالية دىم ميوتق ولحا ، يال طو قتا و رقتستغ للحا هذا نتائج تكان وإذا ، رحلمقتا للحا تابع (7

 كتشخيص ونيك دفق لىوألا حلةرلما نم دءا  ب لسابقةا لحرالما لىإ رىخأ رةم جعرفأ رهثما رحلمقتا للحا ؤتي مل وإذا

 .مسلي رغي للمشكلة

 ركيذللت: 

 :  يلي ما بتتجن أن دارةإلا على نفإ نفيوظلما أداء ميولتق ضحةوا دعواق لجأ نم

 مةومفهو ةطمبسو ضحةوا تتعليما وبلطلما ،دةمعقو قةرهم كتابية قيةور تتعليما على لقطلما دالعتماا  . 

 ميدتق ر،لمعاييا ديدتح لخال نم متابعتهو" داءألا ميوتق راءاتجوإ دعواق" ءساإر كيفية على نفيرلمشوا ءسارؤلا بيدرت 

 .  وبلطلما زنجاوإ أداء لمشاك دثتح ال حتى دةلمسانوا معدلا ميدتقو ن،للعاملي رةالستشاوا لنصحا

 قعيةوالا رغي أو ، لغامضةا هدافألا. 

 :داءألا لمشاك مع للتعاما دعواق: ثانياا 

 شخصية ونتك ال دق ظروفلا هذه ضبعو ل،للعم مئهوأدا منتاجيتهإ نم دتح دق لتيا للعما ظروف نم رةكثي ذجنما ونلعاملا جهواي 

 جةدر أو ،لكافيا بيدرلتا دمع أو ت،ماولمعلا صنق أو ت،إلمكانياوا واردلما صنق أو عامة بصفة يميظلتنا خبالمنا طتبرت دق لب

 .منفسهأ نلعامليا نبي للتفاعا



 SoOonA                                                                                                                                                               دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل  

[9] 
 

 نكا إذا يةرلبشا واردلما إدارة دةمساع كلذ دبع بلطت مث داء،ألا للمشاك لمختلفةا بألسباا ددتح أن ولمسئو سئيرك كعلي تقعو 

 .لمناسبةا زفوالحا أو ، زملالا بيدرلتا رفيوبت يتعلق رألما

 يه ممامهأ ضةرولمعا لمشكلةا ونتك حينما لتاليةا ألسئلةا على تإلجاباا وايضع أن نليولمسئوا ءسارؤلا على نفإ عامة دةكقاعو 

 .بةولطلما رلمعاييا نع داءألا وىمست ضنخفاا مشكلة

 ؟لقائمةا داءألا مشكلة بيعةط طبالضب يه ما (1

 ز؟لإلنجا ددلمحا تقوبال زاماللتا ،يميةظلتنا درةلقا داء،ألا يةولأو ديدتح لمث داءلأل مةزلالا يةدارإلا راتلمهاا وظفلما دىل رفوتت هل (2

 .  له زملالا بيدرللت وظفلما جهو (بال) إلجابةا تكان إذا -

 ؟منه وبلطلما للعما زإلنجا مةزلالا لفنيةا رةلمهاا وظفللم رفوتت هل (3

 لمهمةا ذهله صشخ صتخصي مع للعما ءثناأ بيدرلتا أو ل،لعما رجخا بلمناسا بيدرللت وظفلما بإحالة كعلي (بال) إلجابةا تكان إذا

 .رةخب رألكثا مالئهز نم

 إدارة دتساع أن نيمكو ،"ملتعلا" على وظفلما درةق دىم على إلجابةا لألفضا نم ونيك دفق نتائج نع بيدرلتا ودجه رتثم مل إذا (4

 .  لمهمةا هذه في يةرلبشا واردلما

 رخآ قعوم لىإ للنقا ونيك أن نفيمك بيدرلتا دبع نتاجيتهإ نتحس دمع لىإ ضافةإ ملتعلا على درقا رغي وظفلما أن را  خيأ كل تضحا وإذا

 كعليو ل،لمثا وليق كما" ربلعا دعن دواءلا رخآ هو لكيا" نفإ ،يجابيةإ نتيجة نع للحا هذا ريثم مل وإذا ب،لمناسا للحا هو للعما في

 .وظفلما مةدخ ءنهاإ وهو بيعيطلا داريإلا راءإلجا ذباتخا كلذ دبع

 ؟عمالهأ زنجاإ لجأ نم نيرآلخا مع لللتفاع مةزلالا لشخصيةا راتلمهاا وظفلما كيمل هل (5

 . للعما بمكاس تحقيق لجأ نم ءمالزلا مع تلعالقاا ءبناو ونلتعاا ولبأص تعليمهو ، وظفلما بيدربت إذا   كعلي ،(بال) إلجابةا تكان إذا

 . وظفلما مةدخ ءنهاإ ذئدعن نفيمك وة،جرلما لنتائجا نع ملتعلوا بيدرلتا نتائج رتثم مل ذافإ

 ؟(بلمناسا تقولا ت،ماولمعلا دات،لمعا واد،لما) لللعم مةزلالا تمكانياإ وظفللم مةظلمنا رفوت هل (6

 .  رلعناصا هذه رفيوت على رصفاح(  بال)  إلجابةا تكان إذا

  دد؟لمحا تقولا فيو بلمناسا لبالشك لألعماا زإلنجا لمناسبةا زفوالحا مةظلمنا دمتق هل (7

 .  للعما تاطمثب نم صتخل لألقا على أو ،لمناسبةا زفوالحا رفيوت على رصفاح (بال)  إلجابةا تكان إذا

 الستعانةا كعلي داءألا لمشاك مع للتعاما ردكبمف عطتست مل ذافإ ،ال أو سئيرك كعلي تقع ئيسيةرلا ليةولمسئا نفإ رألما نيك مهماو

 .مةظلمنا في يةرلبشا واردلما إدارة تمادبخ

 :بةوغرلما رغي للعما تكياوسل مع للتعاما إدارة: ثالثاا 

 تكياوسل تمشكال مع ليتعام وهو ليهإ يلجأ أن ينبغي ذيلا رفلتصا ولح ألسئلةا نم رخآ طنم لىإ وللمسئا جيحتا رىخأ رةم 

 وظفلما ،نيدوالعا وظفلما ون،لمتعاا رغي وظفلما ر،لمستهتا وظفلما ، وللكسا وظفلما:  مع ؟ ناه وللمسئا ليتعام فكي ل،لعما

 ؟لشخصيةا ضهراألغ كةرلشا تممتلكا دميستخ ذيلا وظفلما ، وحمطلا لجامحا وظفلما م،لمتشائا وظفلما ر،مواألا ذينف ال ذيلا

 .  ؟ فلمتأفا وظفلما ؟ طلمحبا وظفلما ؟ ءشي لبك فةرلمعا عيدلما وظفلما

 لتاليةا ألسئلةا على بتجي أن دارةإلا على عامة دةكقاع  : 



 SoOonA                                                                                                                                                               دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل  

[10] 
 

 ؟مةظلمنا رافألع فقا و وللمقبا رغي وكلسلا طبالضب هو ما (1

 رة؟ثاإ أو بلبلة ردمج دثيح ذيلا وعلنا نم أو ريطلخوا سلحساا وعلنا نم وظفلما وكسل هل (2

 رارتك نبأ ( جماعيا  وكلسلا نكا إذا نفيوظلما أو) وظف،لما ذارنإ فيكفي رةإلثاا أو لبلبلةا ريثي ذيلا وعلنا نم وكلسلا نكا إذا

 ك،لذب لخاصةا مةظألنا لىإ فالجأ ريطلخا وعلنا نم وكلسلا نكا إذا ماأ د،بع فيما مةرصا راءاتجإ لىإ ؤديسي وكلسلا هذا لمث

 .للعما سجن نم زاءلجا ونيك أن ةظمالح مع لشخصيا ركيدتق دمفاستخ دعواق أو مةظنأ كناه نتك مل ذافإ

 ت؟كياولسلا تمشكال مع لللتعام دعواق صال أ كناه وهل ل،لعما دعوابق معل على وظفلما هل (3

 لمث دجوت مل وإذا وك،لسلا هذا لمث رارتك دمبع كتابي ذارنإ جيهوت مع ،بها رهكذ أو بها وظفلما رفأشع دعواق كناه تكان إذا

 .  للجميع عالنهاوإ دعوالقا هذه لمث ضعول ألعلىا نليوللمسئ رألما فعر على رصفأح دعوالقا هذه

 ونيك دقو ون،يك ال دقو كلذك رألما ونيك دق(  Difficult Employer) معه للتعاما بلصعا وعلنا نم هو وظفلما فعال  هل (4

 .منها يعاني فيةظر مشكلة نع مناج وللمقبا رغي وظفلما رفتص

 ر؟خآ ولمسئ لىإ حالتهاإ أو شخصيا  بحلها ملقياا رألما عيديست وهل دوء؟به لمشكلةا لح نيمك هل (5

 وظف؟لما نم تفارلتصا هذه ررتتك هل (6

  وظف؟لما لخدا في تفارلتصا أو تكياولسلا هذه لتأص دىم ما (7

  ؟بصحتها منه قناعة نع ناجمة وظفلما تكياوسل هل (8

  طر؟لخا وعلنا نم وظفلما ثهدحأ ذيلا وكلسلا هل (9

 أو ،مةظلمنا في نألما لجار لخدت هذا بلطيت دقو وك،للسل وريلفا فقولا يه بةولطلما طوةلخا نفإ ،(مبنع) إلجابةا تكان إذا

 ونيك دفق كيةولسلا تلحاالا هذه لمث فيو وظف،لما على مةزلالا بةولعقا ريرتق فهي لثانيةا طوةلخا ماأ ،ةرطلشا ءعادستا حتى

 .لألفضا للحا هو مةدلخا نم للفصا

     رؤوس؟لموا سئيرلا نبي لعالقةا سألس وزتجا أو سئيرك كتطلسل ديلتحا نم وعن هو رفتص نم وظفلما تكبهار ما هل (11

 .  ليدلبا هو رخآ قعولم وظفلما لنق ونفيك ك،لذك رألما نكا إذا

 ودا ؟مقصو دا  متعمو ا ططمخ وكلسلا وءس نكا هل (11

 سالمةو ألمنيةا بنوابالج أو مةظبالمن رارضإ لىإ ؤدي مل لكنهو حساسا  وكلسلا هذا ثهدحأ ذيلا رألثا نكاو كلذك رألما نكا إذا

 للعما نع فقولا مع بترلما نم ملحسا أو ، لكتابيا ذارإلنا جيهوت هو وبلطلما رألما نفإ ك،اتطلسل يا دتح يعني مل أو نفيوظلما

 .  لقأ يفةوظ لىإ للنقا أو ،

 بنوالجا نم يضا أ دتتأك حتىو ر،خآ أطبخ أطلخا يعالج ال حتى قائعولوا ظروفلا نم دلتأكا دبع الإ لسلبيا للحا في رعتتس ال (12

 .لللح اميةظلنوا نيةولقانا

 هم؟ فكي ـ للمشاكا رومثي 

 رلتأخيوا فيولتسوا ةلالمباالوا لبالكس ونيتسم ونفوظم مفه ـ طءبالب ونيتسم  . 

 ردلتما أو وتلصا وبعل ونصفويو بالحساسية ونيتمتع ال وكلسلا وسيئ مفه ـ راسلما وصعب. 
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 ضحايا ء،ألشياا متماإ مكانيةإ دمع وراء دةع بسباأ ميهدلو ونمتشائم ء،اطألخا دونيتصي ما ئما دا وهون،متأ ـ واحلنا روكثي 

 .لةدلعاا رغي لمعاملةا نم ونيشتك

 ضةرلمفا تللشائعا ونجرومو ن،نيوالقا على ونيتحايل ،ئحوابالل ونيتالعب ـ ونعدمخا  . 

 رهممشاع هلتجاو نيرآلخا آراء ضفور راعلصوا جهةوالما رةبكث الستعانةا لخال نم دونيري ما على ونيحصل . 

 للفعاا لجماعيا للعما ددونيه للمثاا لسبي على: لثقةا دمع نم مناخا  ونيخلقو بها ونيتالعب ت،ماولمعلا وهونيش ـ ونبذاك . 

 مئدالا هالنتباا ونلبطي للتفاصيا لىإ عكاالستما لفعا وكسل لىإ هذا مقلقه والويح أن نم ال دب مفه ، رطمف قلق ذوو ـ ونعزج 

 .  مأنينةطلوا

 ممعه للتعاما نيمك نيذلا صألشخاا بصعأ منهإ يةرلبشا واردلما راءخب معنه وليق . 

 للمشاكا ريمثي مع للتعاما طرق  : 

 ثةركا لىإ ولتتح أن لقب لمشكلةا ربدا عطقا ،تهذا صلشخا على سليو فقولما على طرةلسيا لةومحا. 

 عيةوضوبم دثيح ما فتص أن يعطتست حتى رءلما وكسل راءةق كيفية متعل  . 

 جيةرلخاا لموالعا نبيو كيةولسلا للمشاكا عنها تنشأ لتيا خليةدالا لموالعا نبي لفصأ . 

 أطلخا تحميله الو معاقبته سليو تهدمساع ولتحا كبأن رءلما ريشع نأل ولصولا هو كفهد نليك . 

 هل ـ ادهبع رلألم ظرنوا تهذا ردلفا لخداب تأصله دىمو تهطورخ دىمو ءلسيا وكلسلا هذا رارتك راتم ددع رالعتباا في ذخ 

  ؟ لخدلتا يستحق فعال 

 شخصيته سليو ردلفا وكسل رتغيي ولحا . 

 رألما هذا لجؤت الو للحاا في ءلسيا وكلسلا يةدج لبك جهوا . 

 طفق رءلما شخصية مبفه فتكت الو فقولما قسيا مفه  . 

 صلشخا نم دهيرت ما ولح لفعالةا جهةوالما دأبا. 

 للعما نم للفصا لىإ وءللج طررتضا ما إذا لمتخصصةا لمهنيةا لنصيحةا بلاط  . 

 زاءات:لجوا طالنضباا

 على اردهس نيمك فإننا نيرلمباشا مسائهرؤ نم أو مةظلمنا نم ءالهؤ تلباطمتو ن،فيوظلما نم تماظلمنا تلباطمت على يعةرس ظرةن لقيناأ ول

 :  لتاليا ولنحا
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 والكمال دموجو غير الكمال فإن العملية الناحية من أنه غير تصوره، يمكن الذي والمثالي النموذجي الوضع يعد سبق ما فإن الحال وبطبيعة 

 جبي الحال بطبيعة هذا ولكن والنواقص، العيوب من نخلو ال ، منظمات أو مجموعات أو فرادي سواء كبشر ونحن وتعالى، سبحانه وحده هلل

 .  األفضل إلى للوصول يثنينا ال أن

 هو وما السلوك، في مرغوبا   هو وما معقول، غير هو وما األداء من معقوال   هو ما تحدد التي القواعد وضع مسئولية تقع المنظمات وعلى 

 القواعد هذهب الجميع تشعر وأن واألداء، السلوك معايير مخالفات حالة في ستطبقها التي واألطر القواعد أيضا تحدد أن عليها ثم مرغوب، غير

 .فيها تعديل أي أو ،

 : Disciplineاالنضباط  مفهوم

 العمل، بيئة داخل سواء والمرسومة المرعية القواعد يخالف عمل أي عن النفس ضبط أو ،"والعمل السلوك بقواعد االلتزام" االنضباط يعني 

 لنظام،ا على الخروج يعني عليها المتعارف السلوك قواعد أو معايير عن والخروج ،"بالنظام االلتزام" أيضا   االنضباط ويعني خارجها، أو

 كافأةم إلى يدعونا االنضباط أي والقواعد بالنظام االلتزام أن كما والردع، التصحيح أسلوب اتخاذ أوجب هذا حدث ومتى االنضباط، عدم أو

 .مجزية مكافأة له ستصرف العام لخال عمل حادثة أي يحقق ال الذي العامل أن الشركة تعلن قد فمثال   ، بالمكافأة الوعد أو السلوك هذا

 المفروض االنضباط ، الذاتي االنضباط: وهما العمل لسير زمةالال السلوك بقواعد االلتزام أو االنضباط من نوعين بين نميز أن يجب أننا على. 

 الذاتي االنضباط : 

 يعةرف درجة وهذه لها، ومصححا   ألخطائه ومنتبها   وأفعاله أقواله في نفسه على رقيبا   ويجعله الشخص داخل من يصدر والذي

 ". يراك هفإن تراه تكن لم فإن تراه كأنك هللا أعبد: " والسلم الصلة عليه رسولنا لحديث ومصداقا   ، هللا من والخشية اإليمان من

 المفروض االنضباط : 

 ذلك وفي قصد، بدون أو بقصد سواء األخطاء يرتكب قد فإنه النسيان من وال الخطأ من معصوما   وليس بشر اإلنسان أن حيث

 إلنسانا ينبه الذي الخارجي الرقيب من بد ال هنا ومن ،"التوابين الخطائين وخير خطاء آدم ابن كل" الشريف، للحديث مصداقا  

 ".بالقرآن يزع ال ما بالسلطان ليزع هللا ألن" عليه، ويحاسبه عنها، ويرده أخطائه، إلى

 الجزاءات من الهدف  : 

 .  رعيةالم القواعد تطبيق المنظمة فعلى وقعت ما متى ولكن األولى، بالدرجة المخالفات حدوث منع هو والجزاءات االنضباط قواعد من الهدف إن

 االنضباط:  قواعد ومخالفات ـ الجزاءات

 المخالف؟ السلوك تصحيح به يقصد الذي العمل هو هل الجزاء؟ هو ما 

 السلوك وتصحيح الردع" هو للجزاء الخفي والمعنى ،"العقاب" أنه للجزاء الظاهر المعنى نفسه؟ العقاب هو أم." 

 (:44) اآلية ، الشورى سورة في وتعالى سبحانه هللا يقول 

  {  ْثل هَا َسيِّئَة   َسيِّئَة   َوَجَزاء ه   َوأَْصلَحَ  َعفَا فََمنْ  مِّ ب   اَل  إهنَه   هللَاه  َعلَى فَأَْجر  ينَ  ي حه  {الظَالهمه

 وكبير واسع وأخروي دنيوي هللا وأجر باألجر، ويصلح يعفو من يعد وتعالى سبحانه هللا ولكن ، الظالمين يحب ال وهللا ظلم هو السيئة ارتكاب إن  . 
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 مخالفاتال أنواع على يلي فيما الضوء سنلقي فإننا الجرم مع تتناسب أن يجب العقوبة أن أو ، العمل جنس من يكون أن يجب الجزاء أن وحيث 

 .  المرجحة العقوبة نوع أو للتصحيح، المحتمل واإلجراء الجزاء، تستوجب التي المحتملة

 : البسيطة المخالفات: أوالا 

 :  الجزاءات في التالي التدرج المخالفات هذه مثل ارتكاب على ويترتب

 الشفوي اإلنذار  . 

 مرة ألول الخطأ كان إذا..  الموظف ملف في منه صورة يحفظ الذي الكتابي اإلنذار  . 

 وعمد قصد عن الخطأ تكرر إذا...  أجر بدون المؤقت الوقف  . 

 وعمد قصد عن الخطأ تكرر إذا...  الخدمة إنهاء  . 

 :  يلي ما المخالفات هذه وأمثلة

 . أكثر أو ليوم عذر بدون الغيابـ                             . عذر بدون للعمل الحضور وقت عن التأخرـ 

 .استئذان بدون العمل مكان تركـ                  .  واإلصابات الحوادث عن التقارير رفع في اإلهمالـ 

 . العمل مكان في الخناقةـ                                               .العمل في التباطؤ أو التكاسلـ 

 . مةالسال بمتطلبات االلتزام عدمـ                                           . المحظورة األماكن في التدخينـ 

 . المطلوب المعدل من أقل كمية إنتاجـ                           . للعمل الحضور عند صحيح غير وقت كتابةـ 

 .شخصية أغراض في المنظمة ممتلكات استخدامـ                      .  شخصية ألسباب اإلنتاج من التالف كمية زيادةـ 

 : الخطيرة المخالفات: ثانياا 

 :  التالية الجزاءات تطبيق مرة ألول المخالفات هذه مثل على يترتب

 أجر بدون المؤقت الوقف  . 

 الخدمة إنهاء  . 

 :  يلي ما المخالفات هذه وأمثلة

 متعمدة بصفة المنظمة ممتلكات بعض تدمير . 

 الواجبات تنفيذ أو األوامر إطاعة عدم في اإلمعان . 

 المجتمع أو المنظمة وتقاليد قيم مع تتعارض التي قيةاألخال غير التصرفات . 

 للغير المنظمة أسرار إفشاء ، والوثائق المستندات في التزوير ، السرقة   . 

 بدنيا   مؤذية وبوسائل عنيف بشكل اآلخرين على االعتداء . 
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 والجزاءات:  االنضباط إدارة

 يعرض القواعد هذه مخالفة وأن ومعروفة، مكتوبة قواعد هناك تكون أن هو والجزاءات االنضباط إدارة في الهامة األساسية القاعدة إن 

 .للعقوبات الموظف

 هي ( مبادئ  9) الجزاءات تطبيق في العامة اإلرشادية المبادئ: 

 التي ئالمباد أهم ومن الجزاءات، تطبيق مةسال ضمان أجل من االحترازية التدابير اتخاذ المسئولين من والجزاءات االنضباط إدارة تستلزم

 : يلي ما بها االسترشاد يجب

 .  الجزاء توقيع قبل زمةالال المعلومات كل على الحصول من التأكد (1

 . خطيرة أم ، بسيطة مخالفة هي هل ، حدثت التي المخالفة نوع تحديد (2

 . سلوكا   أو أداء   تاريخه من للتأكد الموظف ملف مراجعة (3

  . العقاب وليس المخالفة على والردع التصحيح طابع إضفاء (4

 . اتخاذه المطلوب الجزاء نوع في البشرية الموارد أو األفراد إدارة استشارة (5

 .  الجزاء قرار اتخاذ قبل المخالف للموظف االستماع (6

 . تصرفه انتقاد وإنما شخصيا ، عليه الهجوم وعدم انفراد على بالموظف االجتماع (7

 .الحسنة القدوة وجود من بد ال ، أنفسهم المسئولون به يقوم عمل على الموظف يعاقب ال أن يجب (8

 . المتخذ باإلجراء علم على المباشر المشرف يكون وأن بد ال (9

 الجزاءات تطبيق ضوابط  : 

 نأ غير المخالفات، حدوث منع أو الخطأ ارتكاب عن الردع وإنما ، ذاته حد في العقاب يكون ال أن يجب الجزاءات تطبيق من الهدف أن 

 .والنسيان للخطأ معرض وأنه بشر اإلنسان أن حيث العملي الواقع يتجاوزه أمر ذلك ضمان

 مةواألنظ الضوابط بعض كذلك والحال تضع أن يجب فإنها والمخالفات األخطاء ارتكاب األفراد من تتوقع دائما   المنظمات أن وحيث 

 :هو اإلطار هذا في عمله يجب ما وأهم الكابحة،

 .الجزاء قيعتو تستحق مخالفة تجاوزها يعتبر والتي األفراد من المطلوبة السلوك أو األداء معايير تحدد التي القواعد وضع (1

 ندع أو التعيين عند المنظمة موظفي كل على يوزع دليل شكل على ذلك يتم أن ويمكن ،القواعد هذه عن نواإلعل ماإلعل (2

 .بالجزاءات الخاصة األنظمة في تعديل أي إحداث

 لعملا هذا كان إذا إال عليه المترتبة بالنتائج بلغ أن يسبق لم عمل على اإلنسان يعاقب أن حال أي على العدل غير من أن

 .  والتزوير السرقة مثل قيةأخال غير شائنة بأنها وصفها على الجميع يتفق والتي الشائنة األعمال من أساسا  

 ذهه مثل تجنب فإن بالمعايير قياسا   األداء مستوى انخفاض عن عبارة هي المخالفة كانت إذا :المخالفة درجة تقييم (3

 ينخفض قد األداء مستوى فإن ذلك ومع عليه المشرف قبل من الموظف أداء مستوى متابعة لخال من يكمن المخالفات

 تقييم ألمرا يستلزم الحالة هذه وفي رئيسه، من المستمرة للمتابعة تعرضه ومع المطلوبة، بالمقاييس الموظف علم مع حتى

 .الجزاء قواعد استخدام عندئذ لزم الموظف من وتباطؤ إهمال مجرد كانت فإذا ، وأسبابها األداء مخالفة درجة

 درجةو مستوى وكذلك المخالفة ودرجة مستوى يحدد أن المسئول على فإن العمل بسلوكيات تتعلق المخالفة كانت إذا أما

 .المطلوب الجزاء
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 اآلخرين الموظفين أو ،الموظف وردع السلوك تغيير هدف طياتها في تحمل أن يجب نفسها الجزاء عملية فإن وأخيرا ، (4

 تحفيزو تحفيزه وكذلك المخالف، الموظف إلى واالستشارة النصح تقديم الجزاء عملية تتضمن وقد المخالف، السلوك عن

 .المخالفات ارتكاب إلى ثانية مرة العودة عدم إلى اآلخرين

 الجزاءات: تنفيذ شروط

 :  التنفيذ عند التالية الشروط إتباع يجب فإنه المخالفات على الجزاء تطبيق عند

  :الفوري التطبيق (1

 إلجراءا فعالية من يزيد هذا إن فيه، التردد أو التمهل وعدم فوريا   المناسبة التحقيقات إجراء بعد الجزاء تطبيق يكون أن دائما   يفضل

 .  المطلوب

  :بالعقوبة المخالف الموظف مإعل (2

 المخالفة، نوع على اإلدارة من الصادر الجزاء توقيع قرار يشتمل أن يجب وإنما والعقوبة، بالمخالفة إشعاره عند فقط يتوقف وال مهم أمر هذا

 حالة في سيتخذ الذي األجراء وكذلك العقوبة، نوع إلى تشير التي النظام مواد أو المادة ونص ذلك، إلى الداعية واألسباب الجزاء، ونوع

 أن ذكرنا نإ سبق كما ولكن للموظف، بالنسبة قاسي أمر بالتأكيد هذا الموظف، ملف في العقوبة قرار من صورة تحفظ أن ويجب التكرار،

 .مخالفة بأعمال القيام عن اآلخرين وردع نفسه، الموظف ردع الردع هو األساسي الهدف

  :الموضوعية (3

o علم موالسال ةالصال أفضل عليه ورسولنا" نفسه الفرد" عمل هو العقوبة محور يكون أن العقوبة قرار اتخاذ في الموضوعية تعني 

 ".فعله اكرهوا وإنما المخطئ تكرهوا ال بأن" بقوله ويعلمنا أصحابه

o في تدخلت إذا العاطفة ألن المخالف الشخص إزاء القرار لمتخذ الشخصية واالتجاهات الميول عن االبتعاد أيضا   الموضوعية وتعني 

 فإن النظام يوجد لم فإذا النظام، نصوص إلى العودة هو األساس إن الجرم، مع متوازنا   غير سيكون القرار فإن محبة أو كرها   األمر

 .  األساس تكون أن بد ال والتقوى الضمير

o الو األحداث ويضخم لألمور الصحيحة الرؤية يحجب الغضب ألن غضب حالة في وأنت القرار تتخذ ال أن الموضوعية تعني كذلك 

 .  المخطئ الموظف صالح في تكون قد التي الحقائق جمع على يساعد

o   الغضبان. يد من يخرج واألمر يدي               من أمري فضاع غضبت :الشاعر قال وقديما 

  :واالتساق الثبات (4

 يحدث قد وأ وآخر، رئيس بين العقوبة درجة تختلف أن يحدث وقد ،المعايير بنفس الجميع على النظام تطبيق من التأكد اإلدارة على يجب

 وأن بد ال العقوبة فإن أخرى ناحية من البعض، منها ويفلت البعض، العقوبة تصيب ثم ومن متشددا ، وآخر متسامحا   رئيسا   هناك يكون أن

 خرآ شخص على شديدة أخرى وتطبق شخص على خفيفة عقوبة تطبق ال أن يجب آخر شخص من الخطأ نفس تكرر ما إذا واحدة، تكون

 ذلك يحدث قدو وآخر، رئيس بين التشدد أو التسامح بدواعي إما ذلك يحدث وقد آخر، قسم في أو نفسه القسم في سواء المخالفة نفس ارتكب

 يجب تللجزاءا الموضوعة المعايير إن والقوة، الضعف أو والكراهية، النفور أو والمودة، الحب لمبدأ وتطبيقا   والمساواة، العدل عن ابتعادا  

 .  الحوافز في أو العقوبات في سواسية يكونوا أن يجب فالكل األشخاص بين تمييز دون تطبق أن
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 ليهع أقاموا منهم الضعيف سرق وإذا تركوه، منهم الشريف سرق إذا كانوا إنهم قبلكم من الذين أهلك إنما" :والسلم الصلة عليه قال وقد

 .وسلم عليه هللا صل هللا رسول صدق". يدها لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة أن لو وهللا الحد،

  :المخالفة ظروف دراسة (5

 المرتكبة، لمخالفةا لنفس األفراد بين العقاب في التميز يستدعي ما الحاالت من هناك فإن واالتساق الثبات قاعدة السابقة القاعدة من واستثناء

 موظف على النص هذا يطبق ولكن فوراا، خدماته تنهى متواصلين أسبوعين لمدة عمله عن يتغيب من أن على العمل نظام ينص قد فمثال  

 العمل عن تأخره أن إلى إضافة والكفاءة، المواظبة عنه وعرف متميز آخر موظف على العقوبة تخفف وقد والتأخر، الغياب عنه عرف

 يأ أو ، زالزل أو أعاصير أو ، كحرب إرادته خارج ألسباب واالتصال النقل سبل وانقطاع البلد، خارج سفره مثل قهرية ألسباب كان

 .قهرية أنها على متعارف أمور

  :العقوبة إنزال في التدرج (6

 .المرتكب الفعل على المناسبة العقوبات وقواعد نظام في مرونة هناك تكون أن يمكن إجماال  

 :  التالي النحو على تدرجاا  العقوبات تصنيف يمكن ذلك أجل ومن

 البسيط الشفوي اإلنذار . 

 الموظف ملف في المسجل القوي الشفوي اإلنذار  . 

 الموظف ملف في منه صورة أيضا   والمسجل الكتابي اإلنذار  . 

 أجر بدون العمل عن المؤقت الوقف  . 

 العمل من الفصل أو الخدمة إنهاء . 

 ومن ألخرى، منظمة من تختلف أخرى عقوبات هناك تكون فقد المحتملة، العقوبات كل هي هذه أن يعني ال سبق ما أن على 

 :  العقوبات هذه أمثلة

 الترقية من الحرمان  . 

 السنوية وةالعال من الحرمان آخر، إلى موقع من النقل ، الوظيفي التنزيل. 

 مؤقتا   االجتماعية أو المادية االمتيازات بعض سحب  . 

 .للجميع ومعروفة مكتوبة تكون وأن بد ال الجزاء قواعد أن أخرى مرة نكرر ولكننا ،الجزاء يكون الفعل يكون ما وبقدر،، 

 : الدفاع حق (7

 تطلبي وقد تحيز، وبدون كاملة نظره وجهة إلى ستماعلإل صاغية أذنا   يجد وأن بد ال بالمخالفة المعني الموظف فإن األحوال من حال أي في

 هو يكن مل إذا خاصة للتحقيق المشكلة اللجنة في المخالفة ارتكب الذي للموظف المباشر الرئيس يشترك أن المنظمات بعض في األمر

 .الرئيس موقع غير آخر موقع في حدثت المخالفة أن أو المخالفة عن أبلغ الذي الشخص

 : بالعقوبة الصادر القرار على التظلم حق (8

 العمل يف جديد نظام تطبيق حول رئيسه مع الموظف فاختل هل فمثال  آخر، إلى رئيس من الموظف من المرتكبة المخالفة مفهوم يختلف قد

 الرئيس؟ إطاعة عدم أشكال من شكال   يعتبر

 ةوخاص هاما   أمرا   هذا إن الحكم، أصدرت التي الجهة من أعلى جهة من العقوبة قرار تنفيذ قبل إليه ينظر وأن بد ال األمر فإن السبب لهذا

 .  كبير ومغزي حجم ذات الصادرة العقوبة تكون حينما

 .الشكاوي بنظام عادة والمعروفة المنظمة تقررها التي لإلجراءات وفقا   يسير أن يجب التظلم حق أن على
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 : القرار عن التراجع عدم (9

 متماشيا  و المخالفة مع متوافقا   الجزاء يكون وحينما مسبقة، إنذارات هناك تكون وحينما ،الجزاء تستحق فعلية مخالفة هناك تكون حينما

 أن ح،واض شيء كل بدا إذا الوسط بالحلول األخذ يجب ال كذلك صدوره، بعد وخاصة القرار عن التراجع عدم فيحبذ المعروفة القواعد مع

 يحدث قد التصرفين وكل اإلدارة، بضعف يفسر قد الوسط الحل أن كما سليما ، غير كان برمته الموضوع بأن يفسر قد القرار عن التراجع

 .نفسها العقوبة ضرر من أكثر أضرار

 :   عامة قاعدة

 : إطار في تكون أن يجب بالجزاءات يتعلق قرار أي اتخاذ إن

 بالمنظمة العمل ولوائح أنظمة . 

 الدولة تصدرها التي العمالية واألنظمة التشريعات . 

 تتأكد أنو بد ال بل الداخلية العمل لوائح على والعقوبات الجزاءات قرارات في المنظمة تستند أن يكفي ال فإنه ثم ومن 

 .الدولة في العمل وتشريعات أنظمة مع تتعارض وال تخالف ال العقوبة أن من

 الشكاوى:  نظام

 اساألس يكون أن يمكن( المنظمة) العمل وصاحب الموظف الطرفين بين الموقع العقد أن إلى اإلشارة نود الشكاوى نظام عن الحديث قبل 

  عادة ؟ العقد يحمل فماذا الموظفين، شكاوى من كثير عنه تتمخض الذي

 يلي ما يشمل أن يمكن" العمل عقد" للعقد األساسية المكونات إن  : 

 وواجباتها اإلدارة حقوق  . 

 (.   العمل ساعات اإلجازات، المالية، التعويضات)  وواجباته الموظف حقوق.. 

 (.   مةالسال التقاعد، التأمين، ج،العال)  للموظف المقدمة والخدمات والمنافع الفوائد 

 والجزاءات التأديب نظام . 

 والتحكيم الشكاوى نظام  . 

 العقد فترة. 

 يبالتأد لنظام تلجأ قد فاإلدارة النظام، قواعد لتطبيق يلجأ قد منهما كال   فإن اإلدارة أو الموظف قبل من المكونات هذه أحد أنتهك ما ومتى 

 .والتحكيم الشكاوى لنظام يلجأ قد والموظف والجزاءات

   

 الشكاوى مفهوم   : 

 ". لها تعرض مجحفة لعقوبة أو لحقوقه، المنظمة قبل من انتهاك أي تجاه الموظف قبل من الرسمي التظلم" الشكاوى تعني
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 التالية األسباب من أكثر أو لواحد الشكاوى تظهر وقد  : 

 (.  اإلدارة أو)  العمل وصاحب الموظف بين العقد نصوص تفسير في فاالختال (1

 . العقد بنود أحد انتهاك (2

 .  عامة بصفة النظام انتهاك (3

 . الرئيس أو المنظمة قبل من سلفا   المحدد العمل إلجراءات انتهاك (4

 .الرئيس قبل من العادلة غير المعاملة (5

 التالية واألحوال الظروف في المنظمات في الشكاوى تمعامل وتزداد  : 

 . العمل ظروف من عاما   إستياءا   هناك يكون حينما (1

 . العمل في اإلشرافي لألسلوب معارضة هناك تكون حينما (2

 . التفسير في فا  اختال طياتها في وتحمل واضحة غير العقد صياغة تكون حينما (3

 .  المراس صعبي أو تالمشكال يختلق الذي النوع من الموظفين يكون حينما (4

 الشكاوى مجاالت  : 

 :  التالية المجاالت حول المنظمات في الشكاوى أكثر تدور

 اإلجازات ، العمل عبء ، األداء تقويم.  التأديبية ،اإلجراءات الترقية عدم ، الخدمة عن المؤقت الوقف ، الخدمة من الفصل العمل، قواعد

 .المالية واالستحقاقات األجور ، الخدمات. العاملين بين التمييز ، واألمن مةالسال ، المستحقة

 :أخرى عامة وقاعدة

 كوىالش موضع المشكلة تضخم إلى واإلهمال التهاون يؤدي فقد صغيرة، الشكوى كانت وإن حتى الشكاوى موضوع في التهاون عدم يجب

   .المنظمة حدود خارج إلى جالعال موضوع ويتطور

 الشكاوى في البت إجراءات  : 

 :  التالية الخطوات إتباع الشكاوى إجراءات تتضمن

 .  الحد هذا ندع تنتهي القضية فإن الموضوع تسوية تم فإذا المباشر لرئيسه كتابيا   أو شفويا   للشكوى الموظف نإعال (1

 تعينيس أن الموظف وعلى األعلى، اإلداري للمستوى األمر يرفع أن المباشر للرئيس يمكن القضية تسوى لم إذا (2

 المتخذ اءاإلجر عن الدفاع في الشيء نفس يفعل أن المباشر رئيسه على أن كما شكواه، تدعم التي المستندات بكل

 .الموظف له تعرض الذي االنتهاك أو الموظف ضد

 التيو للتحكيم، خارجية جهة إلى يرفع قد األمر فإن السابق المستوى في الشكوى موضوع المشكلة تسوى لم إذا (3

 .  التحكيم إلى اللجوء على مسبقا   اتفقا قد الطرفان يكون أن بعد للطرفين، ملزما   حكما   تصدر

 : هامة ملحظة

 يتضمن اتواإلجراء للسياسات دليل بإعداد العاملين من كبيرة أعداد بها تتوافر والتي منها والمتوسطة الكبرى وخاصة المنظمات تقوم ما عادة

 من بعض على أيضا   الحكومية العمل أنظمة وتنص والشكاوي، والجزاءات، االنضباط إجراءات ضمنها ومن البشرية بالموارد يتعلق ما كل

 .المخالفات مع التعامل وكيفية السياسات هذه
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 المحاضرة:  ملخص

 التعامل ةوكيفي والسلوك، األداء مشاكل ببعض المتعلقة وهي واإلدارة، الموظفين بين قاتالعال قضايا من جانب مع المحاضرة هذه في تعاملنا 

 .التظلم أو الشكاوى ونظام الجزاءات نظام لخال من معها

 لمرغوبة،ا غير العمل سلوكيات أو األداء، مستوى بانخفاض المتعلقة سواء المنظمات في المحتملة المشاكل من لنماذج باستعراض بدأنا وقد 

 التي الدراسية الحاالت ضوء على وذلك المناسب الحل وإيجاد المعالجة حيث من جديا   فيها منا واحد كل يفكر أن هو ذلك من الهدف وكان

 .المشاكل هذه ببعض ألحقناها

 الموظفين شاكلم مع التعامل أن وحيث والسلوك، األداء مشاكل مع اإلداري التعامل لكيفية اإلرشادية القواعد بعض تقديم إلى ذلك بعد انتقلنا وقد 

 الموارد إدارة لعمل مكمال   يكون وأن بد ال ومعروفة مكتوبة قواعد وجود إلى الحاجة فإن عليهم وما لهم ما الموظفون يعرف أن إلى يحتاج

 .سلوكا  و إنتاجية باألفراد االرتقاء أجل من والحوافز التحفيز لعملية اآلخر الجناح تمثل والجزاءات االنضباط قواعد فإن ثم ومن البشرية،

 على دناأك وقد عليها، المترتبة والجزاءات للمخالفات المحتملة المجاالت ذلك بعد عرضنا ثم إليه، الحاجة وأهمية االنضباط مفهوم شرحنا كما 

 لموظفا من مستقبال   السلوك منع أي والتصحيح الردع األساس في هو الجزاء من الهدف وأن المخالفة مع يتناسب وأن بد ال الجزاء مستوى أن

 .اآلخرين الموظفين أو المخالف

 لشكاوىا هذه مع اإلدارة تعامل كيفية ثم التظلم، في الموظف وأحقية المحتملة الشكاوى ومجاالت الشكاوى نظام بمفهوم المحاضرة اختتمنا ثم. 

 المحاضرة:  مصطلحات

 :  Disciplineاالنضباط  

 الجزاء اعدالقو هذه مخالفة على ويترتب المرعية، واألصول بالنظام االلتزام أو والسلوك األداء في العمل بقواعد االلتزام االنضباط يعني

 .العقاب أو

 :  Grievancesوى لشكاا 

 .  للعما بصاحو وظفلما نبي قعولما دلعقا ودلبن كالنتها أو وظف،لما دض درص عقابي رارلق ملظلتا حق هو

 :  Arbitrationم لتحكيا 

 عيا طق حكمها ونيكو ن،فاطرلا عليها فقواي دةمحاي جيةرخا جهة لىإ للعما بصاحو وظفلما نبي فلخالا رمثا لقضيةا حالةإ عملية هو

 .  ميا زالوإ

 

 

SoOonA 
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 إدارة املوارد البشرية ـ إلاختبار الفصلي

 مهنية وأ قيادية الوظائف كانت سواء للعمل املتقدمين الختيار كوسيلة الاختبارات طبيعة بين فرق  وجود بعدم يرى  من ناكه (1

 .فنية أو

 التصحيح ) يوجد فرق (...  خطأ

 .مباشرة التقويم عملية بعد والرواتب ألاجور  قائمة بتعديل القيام ألافضل من إنه:  البعض يري  قد (2

 ان ال تحدث اية تعديالت (يجب  التصحيح )... خطأ 

 قد يرى البعض :  (3
ً
 واحدا

ً
 لبطاقة توصيف الوظائف باعتبارها املنتج النهائي لعملية تحليل الوظائف. أن هناك شكال

 ...  خطأ
ً
 محددا

ً
 من نموذج تحليل الوظائف( لبطاقة توصيف الوظائف التصحيح ) ليس هناك شكال

ً
 ولكنها تبدو أقل تفصيال

 املفتوح واملغلق من ألاسئلة كان ذلك أفضل من أخذ اسلوب الاتجاه الواحد.كلما جمعت قوائم إلاستبيان بين النوع  (4

 صواب

 إن عملية التخطيط املسبق لإلحتياجات البشرية تساعد املنظمة على ان تتبنى سياسة إنتاج اكثر بتكلفة أقل. (5

 صواب

 لتحقيقو  متقطعة لفترات تكون  قد التدريب عملية بينما ، تتوقف ال مستمرة عملية هي للمديرين إلادارية التنمية عملية إن (6

 .معين هدف

 صواب

  باستمرار تتم فهي وإلارشاد التوجيه عملية أما ، شهور  ستة أو سنة كل دورية بصفة تتم قد للموظف التقويم عملية إن (7

  .التقويم عملية موعد عن النظر وبغض

 صواب

 :التفاوض على القدرة في املتقدم لدى عيوب أو مزايا الوظيفة وطالب املنظمة بين التفاوض عملية تكشف قد (8

 صواب

 .الوظيفي التطوير إلحداث تكلفة وأقلها البشرية املوارد أنشطة أقل من والتطوير التدريب نشاط يعتبر (9

 من اهم ألانشطة ،،،،، وأكثرها تكلفة (التصحيح ) ...  خطأ

 .خرلا  عن بمعزل  نشاط كل..  التعيين أو أوالاستقطاب لألجور، تخطيط:  من البشرية املوارد أنشطة بمختلف القيام يمكن (11

ألن لو اصبح كل نشاط يؤدى بمعزل عن الاخر لفقدت ادارة املوارد البشرية اهميتها وفقدت   (التصحيح ) اليمكن .... خطأ 

 قراراتها وفعاليتها.
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  العمل سوق  كان كلما إنه:  القول  يمكن (11
ً
 في وجاذبية الشروط في استرخاء أكثر الاستقطاب عملية كانت كلما شحيحا

 .صحيح والعكس إلاغراءات

 صواب 

 .الوظائف توصيف هي أخرى  بعملية تنتهي الوظائف تحليل عملية إن:  الكثيرون يرى  (12

 صواب

 من دماملق ألاداء تقرير تجاهل عدم مع اليه ينتمي الذي القسم رئيس من املوظف أداء تقويم علي تعتمد املنظمات من الكثير (13

 .املؤقت املشروع عمل فريق رئيس

 صواب

14)  
ً
 طريقة امباستخد ، املطاعم ، الفنادق ، الطيران شركات: مثل املتخصصة الشركات في البشرية الاحتياجات تقدير يتم ما غالبا

 .املشرفين تقدير

 التصحيح ) طريقة التقدير على اساس مراكز العمل ( ...  خطأ

  سواءكان بمستواه املوظف ابالغ عدم ألافضل من إنه: يري  من هناك (15
ً
  أو جيدا

ً
 .التقويم عملية بعد سيئا

 في تطوير قدراته ومهاراته.ليستفالتصحيح ) من ألافضل ابالغ املوظف( ...  خطأ
ً
 يد من ذلك الحقا

 .بها البشرية املوارد تخطيط وبين للمنظمة الاستراتيجي التخطيط بين ترابط وجود بعدم:  البعض يرى  (16

 يوجد ترابط (التصحيح ) ... خطأ 

  .العليا إلادارية املستويات في الرفيعة للمهن لعملية التقويم ضرورة وجود بعدم: البعض يري  قد (17

 التصحيح ) يوجد ضرورة (... خطأ 

 .عامة هبصف التخطيط في املستخدمة ألاساليب إال هي ما البشرية املوارد وتنظيم تخطيط أساليب تقويم إن:  القول  يمكن (18

 صواب

  يرأسه الذي القطاع في ألافراد شؤون إدارة دور  يمارس للمنظمة مدير كل أن:  القول  يمكن (19
ً
 شؤون إدارة دور  مع جنب إلى جنبا

 .متخصص كجهاز ألافراد

 صواب

 واملسؤوليات املهارات وصف تظهر ال أنها إال املؤسسات في التنظيمية الخرائط وجود أهمية من بالرغم إنه: القول  يمكن (21

  .التنظيمية بالهياكل املوجودة للوظائف اليومية

 صواب
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 .الوظيفة على للحصول  التقدم عند التوظيف طلب واستمارة الذاتية السيرة بين فرق  وجود بعدم يرى  من هناك (21

 استمارة طلب الوظيفة هي سجل رسمي ، أما السيرة الذاتية هي سجل غير رسمي. التصحيح ) يوجد فرق (... خطأ 

 .للعمال والاجتماعية والعاطفية إلانسانية بالجوانب أهتمت( تايلور )  لـ العلمية إلادارة مدرسة إن:  يرى  من هناك (22

 صحيح ) اهملت (تال...  خطأ

 .التعيين قرار أخذ قبل الوظيفة طالب علي العمل وظروف الوظيفة مميزات عرض يتم العمل عرض مفاوضات عند (23

 صواب

 التيو  للمنظمة العامة للسياسة مخالفة سياسات تنفيذ الفروع هذه ملدراء يمكن فإنه للمنظمة خارجية فروع وجود حالة في (24

 .باملنظمة البشرية املوارد أمور  تنظم

 السياسة العامة.بتنفيذ مدراء هذه الفروع ملزمون  ال يمكن (التصحيح ) ...  خطأ

 .باختالف موقع أو مستوى املدير باملنظمة ال يختلفيرى البعض : إن املستوى الالزم من املهارات التي يجب توافرها لدى املديرين  (25

 التصحيح ) يختلف (... خطأ 

إذا كان النشاط يتعلق بتوفير فرص التوافق وإلانسجام بين املنظمة واملوظفين، وضمان فرص التقدم الوظيفي لألفراد فإن  (26

 هذا يعتبر من قبيل: 

 ألاجور والرواتب (. ــــ التفويض )                                 ـــــ تنمية املوارد البشرية.            

 ـــ عالقات املوظفين.ـ                                      ـــــ صيانة املوارد البشرية.      

  وليس ألاشخاص بين املقارنة أساس علي ألاداء تقييم يتم عندما (27
ً
  يكون  ذلك فإن الوظيفة معايير إلي استنادا

ً
 :وفقا

 .الترتيب ـــــ لطريقة                                           .البياني التدرج ـــــ لطريقة

ـــــ لطريقة ـــــ لطريقة                                         .الحرجة الوقائع ـ  .الاختيار قائمة ـ

 ذلك إنف...  الطويل ألاجل وفي مؤكده وغير معقدة ظروف فيظل املستقبل في للمنظمة البشرية الاحتياجات تقدير يتم عندما (28

  يكون 
ً
 :وفقا

ـــــ لطريقة  .املشرفين تقدير ــــ لطريقة                      .العمل مراكز أساس على التقدير ـ

 .دلفي ــــــ لطريقة                                           .والخطأ التجربة ــــ لطريقة

 : بــ تسمي الجديد عمله ومحيط بواقع وانصهاره باملنظمة الجديد املوظف بتعريف الخاصة العملية (29

ـــ تحليل                .الوظائف ــــ توصيف                                                    .الوظائف ـ

 .املبدئية ــــ املقابلة                                                     .املبدئية ــــــ التهيئة
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 في تهوتصرفا سلوكه تصور  في به لالستدالل املاض ي في تعلمه ما استيعاب على الفرد قدرة مدى الاختبارات تقيس عندما (31

 :ضمن يكون  ذلك فإن..  املستقبل

 .والاستعداد القدرات ــــــ اختبارات                                                   .الذكاء ـــــ اختبارات

ـــــ                                            .ألاداء نماذج ـــــ اختبارات  .املهنية املعرفة أو إلانجاز اختباراتــ

 ريبالتد ونوعية ، التدريب يحتاجون  الذين وألافراد ، تدريب إلى تحتاج التي املواقع أو ألاماكن معرفة يتم املرحلة هذه في (31

 :إليه يحتاجون  الذي

ـــــ                         .مرحلة تحديد الاحتياجات التدريبيةـــــ   .مرحلة تحديد ألاهداف من البرامج التدريبيةـ

ـــــ  ـــــ                              .مرحلة تحديد ألاساليب التدريبيةـ  .مرحلة تقويم التدريبـ

 :هي الخارجي التدريب في الشائعة التدريبية الوسائل إن: القول  يمكن قد (32

ـــ املحاكاة                           .املحاضرات و العمل وحلقات الندوات ـــــ  .والبصرية السمعية الوسائل و ــ

 .صحيح ذكره سبق ما ــــــ كل                                 .الحاالت دراسة و الذاتية ــــــ التنمية

 :هي املوظفين مهارات لتنمية تتم التي التدريب طرق  من إن:  القول  يمكن (33

 .العمل خارج ـــــ التدريب                                               .العمل رأس على التدريب ـــــ

 .ذكره سبق مما صحيح ش يء ــــ ال                                                                  (. ب+  أ) ـــــ 

 : العمل عرض مفاوضات إن:  القول  يمكن (34

 .تنفيذية أو قيادية املناصب كانت إذا تختلف ـــــ ال                                     .قيادية املناصب كانت إذا ــــــ تزيد

 .ذكره سبق مما صحيح ش يء ـــــ ال                               .تنفيذية املناصب كانت إذا توجد ـــــ ال

 إن عملية انتقال املوظف بين عدة وظائف ويحدد بعد ذلك موقع العمل الدائم هي :  (35

                  .الوظيفي التوسع ــــ                                                        ـــــ التدوير الوظيفي.

 ـــ ال ش يء صحيح مما سبق ذكره.ـ                                          ـــ التدريب الوظيفي املبرمج.     

 : خالل من تكون  التدريبية الاحتياجات تحديد مرحلة إن: القول  يمكن (36

ـــ التحليل ـــ تحليل                                                       .التنظيمي ــ                   .الوظائف ـ

ـــ تحليل  .صحيح ذكره سبق ما ــــ كل                                                             .ألافراد ـ

 :لألفراد التدريبية الاحتياجات تحديد عن البيانات جمع طرق  من (37

ـــــ مقابالت  .الاتجاهات ـــــ استبيانات                             .الجماعية املناقشات و املوظفين ـ

 .صحيح ذكره سبق ما ــــــ كل                           .الاستشارية اللجان ـ إلاداري  التقويم ــــــ مراكز
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 :املبدئية التهيئة برنامج فعالية وتقويم متابعة عن املسؤولين به يقومون  مما ليست يلي مما واحدة (38

ـــ استقصاء                  .الجدد للموظفين الاستقصاء استبيانات ــــ استخدام  .إلادارات مديري  ــ

 .موظف كل عن تقرير كتابةــــ                            .التهيئة برنامج في القدامى املوظفين ـــــ إشراك

 :هي إلاسالم في البشرية املوارد إدارة عليها تقوم التي املرتكزات أهم إن (39

ـــ الانتماء                                                     . وإلانسانية الوسطية ــــ  . الجماعة إلى ــ

 .صحيح ذكره سبق ما ــــ كل                                            .البيئية املتغيرات مع ــــ التفاعل

 :هي املال على الحصول  ألاساس ي هدفه اقتصادي كرجل للعامل نظرت التي املدرسة (41

 .السلوكية ــــ املدرسة                      (. تايلور  فريدريك)  لــ العلمية إلادارة ـــــ مدرسة

 .ذكره سبق مما صحيح ش يء ــــ ال                                            .إلانسانية العالقات ــــ مدرسة

41)  
ً
 :باملنظمة الداخلي الاستقطاب مزايا من يعد ال لاتي من أيا

 .املبدئية والتهيئة التدريب تكلفة ــــ انخفاض                                       .للموظفين املعنوية الروح ــــ ارتفاع

 .ذكره سبق مما صحيح ش يء ـــــ ال                                  .الجديدة الدماء من املنظمة ـــــ حرمان

  :ـإن املدرسة التي ترى أن العاملين في املنظمة يجب أن يعاملوا معاملة حسنة تحفظ لهم كرامتهم وتلبي احتياجاتهم هي (42

 .مدرسة العالقات إلانسانيةـــــ                                                     .مدرسة إلادارة العمليةــــ 

ـــــ   .كل ما سبق ذكره صحيحـــــ                                                     .املدرسة البيروقراطيةـ

 :هي املبدئية التهيئة طرق  أهم من إن:  البعض يري  (43

 .التسجيلية ألافالم ــــ                                         .العمل وأدلة والنشرات ـــــ الكتب

 .صحيح ذكره سبق ما ــــ كل                   .العمل ومكان املنظمة ومنشآت مباني على ـــــ جولة

لك والاستقرار وتطوير وتنمية املهارات فإن ذاذا كانت العملية إلادارية باملنظمة تهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية والتجانس  (44

 :يعد من

 .ال ش يء صحيح مما سبق ذكرهـــــ                .أهداف الجهات الرقابيةـــــ                    أهداف ألافرادـــــ               ةأهداف املنظمـــــ 

 :تعد مةباملنظ والتنمية التطوير وخبراء والحوافز ألاجور  وتصميم الوظائف تقييم وخبراء ، والتوجيه الاستشارات وظائف إن (45

ـــــ وظائف  .فنية ـــــ وظائف                    .كتابية ــــ وظائف              .تخصصية ــــ وظائف                 .قيادية ـ

 فعاليتهم وادائهم هي:العملية التي يتم من خاللها تغيير سلوكيات ومشاعر املوظفين من أجل زيادة وتحسين  (46

 ــــ ال ش يء صحيح مما سبق ذكره.               ــــ التنسيق.                            ـــــ التنظيم.                                       ــــ التدريب.
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نجح أداءه وإقناعه بصحتها وسالمتها وي من مقابالت تقويم "أخبر ـ اقنع " والتي يكون الهدف منها هو اخبار املوظف بنتائج تقويم (47

 هذا إلاسلوب مع :

ـــ كل ما سبق ذكره خطأ                   ــــ املوظفين الجدد. ــــ  ) أ + ب (                              ـ  ــــ املوظفين القدامى.                ـ

 :تعد إنهاف العاملين لحماية الحكومات وتدخل الثقافي املستوى  وارتفاع العمال مصادر بتنوع تتعلق تغيرات املنظمة تواجه عندما (48

 .إدارية ـــــ تغيرات                  . فسيولوجية ــــ تغيرات              .اجتماعية ــــ تغيرات             .اقتصادية ــــ تغيرات

 :تعد فإنها...  للعمل ونظرته وتقاليده وعاداته املجتمع بقيم تتعلق املنظمة لها تتعرض التي التغيرات كانت إذا (49

ـــ تغيرات             .اقتصادية ـــــ تغيرات  تكنولوجية ـــــ تغيرات                   .اجتماعية ــــ تغيرات                  .سكانية ـ

 لسرعته وسهولته وعدم  (51
ً
 :تناقض املعلومات الواردة به وهويعتبر من أفضل أساليب جمع املعلومات عن الوظائف نظرا

 .سجل املوظف اليوميـــــ                     .أسلوب املالحظةـــ              .أسلوب الاستبياناتـــــ              .أسلوب املقابالتــــ 

، والقدرة على الحوار  إذا كان من متطلبات الوظيفة : القدرة على الابتكار وحسن التصرف في املواقف ، واتخاذ القرارات (15

 :والتفاوض، والتعاون مع لاخرين.. فإنها تعد

 .سمات شخصيةـــــ                  .قدرات خاصةـــــ                       .قدرات مهاريةــــ                 .قدرات معرفيةـــــ 

 التوظيف: خطوات من ألاخيرة الخطوة هو (52

ـــ إلاختيار .  .ذكره سبق مما صحيح يء ش الإلاستقطاب.                 ـــــ  ـــــ                       .التعيين  ـــــ                     ــ

 من لاتي ال يعد من الشروط الالزمة لتحقيق العدالة واملساواة في عملية اختيار املوظفين الجدد (15
ً
 :أيا

 .السرعة في إجراء الاختيارــــ                                        .اعتماد املوضوعيةـــــ 

 .تجنب إلايحاءات الشخصيةـــــ                                          .الثبات والتوازن ـــ 

ي وضع الرئيس واملرؤوس فتستخدم هذه الطريقة في قياس أداء املديرين أو ذوي املهن الرفيعة وتقوم علي فلسفة املشاركة بين  (54

 :ألاهداف وتحقيق النتائج وهي

 .طريقة قائمة الاختيارـــــ                              .طريقة إلادارة باألهدافـــــــ 

ـــــ                              .طريقة التقرير املكتوبـــــ   .طريقة التدرج البياني السلوكيـ

 :أهم مراحل نظام التدريب هويري الكثيرون : إن من  (11

 .ـ مرحلة تحديد الاحتياجات التدريبية ومرحلة تحديد ألاهداف من البرامج التدريبية

 .ـ مرحلة تحديد ألاساليب التدريبية و مرحلة تقويم التدريب

                       ( ـ ) أ + ب

 .ـ ال ش يء صحيح مما سبق ذكره
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املشكالت والصراعات بين ألافراد من أجل خلق روح التوافق والانسجام والتعاون بينهم عندما يتم استخدام طريقة حل  (15

 ألسلوب
ً
 :داخل املنظمة ... فإن ذلك يكون وفقا

 .البحوث املسحية واملعلومات املرتدةــــ                                      .تحليل ألادوارـــــ 

ـــــ                          .التدريب وإثارة املشاعرـــــ   .بناء املجموعاتـ

  ـ (57
ً
 : البشرية املوارد إدارة إلى ألافراد إدارة من التحول  أسباب من يعد ال لاتي من أيا

  هناك يكن لم ـ
 
 .ألافراد إدارة وممارسات سياسات بين تناغما

 .ألاخرى  وإلادارات ألافراد إدارة النشاطات بين ترابط وجود عدم ـ

 .للمنظمة الشامل التخطيط قضايا في دور  ألافراد إلدارة يكن لم ـ

 .  للعمالة بالنسبة والطلب العرض جانبي في ألافراد إدارة تفكير ـ

 :يمكن القول : إن من فوائد التهيئة املبدئية (58

ـــــ   .تطوير نوع من الشعور إلايجابي نحو املنظمة من قبل املوظفين الجددـ

 .التوقعات والطموحات الجامحة لدى املوظف الجديدالتخفيف من حده ـــــ 

 .الاستفادة القصوى من الوقت من جانب املوظف الجديد ورئيسه في العملـــــ 

 .كل ما سبق ذكره صحيحــــــ 

 :ماعدا التدريب مبادئ من يعد يأتي ما كل إن:  القول  يمكن قد (59

  العليا إلادارة وتأييد ــــ دعم
 
  ماديا

 
         .ومعنويا

 .إلانتاجية زيادة أهداف فقط وليس املنظمة تواجه التي املشكالت حل على ــــ تركز

     .واملنظمة للموظف الفعلية الاحتياجات ــــ تلبية

    .التدريب موضوعات اختيار في عشوائي منهج إتباع ـــ ـ

 :هو املبدئية التهيئة برنامج أهداف أهم من إن:  الكثيرون يري  (61

 .باملنظمة انصهارهم عملية وتسهيل الجدد باملوظفين الترحيبـــــ 

ـــ تعريف  ساءوالرؤ  العمل ومسؤوليات وبواجبات وإلاجراءات والقواعد وألاخالقيات وفلسفتها املنظمة بأهداف)  الجدد املوظفين ــ

 (. املختلفة الخدمات وبأماكن والزمالء

                                (. ب+  أ) ـــــ 

 .ذكره سبق مما صحيح ش يء ـــــ ال

SoOonA 
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 إدارة املوارد البشرية ـ الواجب ألاول 

 

 ذلك إنف...  الطويل ألاجل وفي مؤكده وغير معقدة ظروف ظل في املستقبل في للمنظمة البشرية الاحتياجات تقدير يتم عندما ـ 1

  يكون 
 
 :وفقا

ــــــ  ـــــ                             .العمل مراكز أساس التقدير على لطريقةـ  .املشرفين تقدير لطريقةــ

ـــــ  ـــــ                                                  .والخطأ التجربة لطريقةـ ــ  .دلفي لطريقةـ

 هذا فإن فرادلل  الوظيفي التقدم فرص وضمان ، واملوظفين املنظمة بين والانسجام التوافق فرص بتوفير يتعلق النشاط كان إذاـ 2

 :قبيل من يعتبر

ـــــ  ـــــ                                                      .البشرية املوارد تنميةـ  (.والرواتب ألاجور )  التفويضــ

ـــــ                                                     .البشرية املوارد صيانةـــــ   .املوظفين عالقاتــ

 املستقبل في وتصرفاته سلوكه تصور  في به لالستدالل املاض ي في تعلمه ما استيعاب على الفرد قدرة مدى الاختبارات تقيس عندما  ـ3

 :ضمن يكون  ذلك فإن.. 

ـــــ                                                           .الذكاء اختباراتـــــ   .والاستعداد القدرات اختباراتـ

ـــــ                                                   .ألاداء نماذج اختباراتـــــ   .املهنية املعرفة أو إلانجاز اختباراتــ

 .الوظيفي التطوير إلحداث تكلفة وأقلها البشرية املوارد أنشطة أقل من والتطوير التدريب نشاط يعتبر  ـ4

 وأكثرها تكلفة( البشرية املوارد أنشطةأهم التصحيح )من ... خطأ 

 .للعمال والاجتماعية والعاطفية إلانسانية بالجوانب أهتمت( تايلور )  لـ  العلمية إلادارة مدرسة إن:  يرى  من هناك ـ5

 التصحيح )أهملت(... خطأ

  العمل سوق  كان كلما إنه:  القول  يمكن  ـ6
 
 اءاتإلاغر  في وجاذبية الشروط في استرخاء أكثر الاستقطاب عملية كانت كلما شحيحا

 .صحيح والعكس

 صح
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 الثانيإدارة املوارد البشرية ـ الواجب 

 تقطعةم لفترات تكون  قد التدريب عملية بينما  تتوقف ال مستمرة عملية هي واملوظفين للمديرين إلادارية التنمية عملية إنـ 1

 .معين هدف ولتحقيق

 صح

 .              واملقابلة لالختبارات للوظيفة املتقدم اجتياز هي التعيين عملية في خطوة أخر إن:  القول  يمكن قدـ 2

 خطأ 

 .التفاوض على القدرة في املتقدم لدى عيوب أو مزايا الوظيفة وطالب املنظمة بين التفاوض عملية تكشف قد ـ3

 صح

 :هو الوظيفة هذه مع مؤهالته تتناسب بموظف شاغرة وظيفة شغل بخصوص يتخذ الذي القرارـ 4

                     .التعيينــــ                                                 .العمل عرضـــــ 

 .ذكره سبق مما صحيح ش يء الـــــ                                     .          املبدئية التهيئةـــــ 

  يكون  ذلك فإن...  للظواهر السائد التوزيع منحني أو الطبيعي التوزيع مفهوم أساس علي ألاداء تقييم يتم عندماـ 5
 
 :وفقا

 .املكتوب التقرير لطريقةـــــ                                   .الاجباري  الاختيار لطريقةـــــ 

 ( امليداني)  الحقلي التقرير لطريقةـــ                                  .الاجباري  التوزيع لطريقةـــــ 

 إنف...  بينهم والتعاون  والانسجام التوافق  روح خلق أجل من ألافراد بين والصراعات املشكالت حل طريقة استخدام يتم عندماـ 6

  يكون  ذلك
 
 :ألسلوب وفقا

 .املرتدة واملعلومات املسحية البحوثــــ                                                .ألادوار تحليل ـــــ

 .املجموعات بناءـــ                                    .املشاعر وإثارة التدريبـــ 
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 SoOonA                                                                                                                                                                     دكتور املقرر: عبد الرحيم خليل  

 الثالثإدارة املوارد البشرية ـ الواجب 

  فهي املنظمات تقدمها عندما التأمينات أنواع شتي إن:  القول  يمكن (1
 
 .الجماعية الصفة ال الفردية الصفة تأخذ ما غالبا

 (یةردلفا ال لجماعیةا لصفةاالتصحيح )... خطأ 

  يتناسب ألاجر إن:  القول  يمكن (2
 
  تناسبا

 
  يتناسب بينما ، عليه الطلب مع طرديا

 
  تناسبا

 
 .منه العرض مع عكسيا

 صواب 

 .للموظف أولي احتياج ذاته حد في هو الوظيفة من املالي الدخل إن:  يرى  من هناك (3

 صواب

  يؤدي قد كحافز الترهيب أسلوب إن:  القول  يمكن (4
 
 .الطويل املدى على باملنظمة لإلدارة إجابي مردود إلى دائما

 یرثسی الطویل على املدى هولكن لإلدارة مؤقت إیجابي مردود إلى یؤدي قد كحافز الترھیب أسلوب إنالتصحيح )... خطأ 

 ( املنظمة واستمراریة والربحیة إلانتاجیة على ینعكس قد ما وھو املشاكل من مجموعة

 :عتبرت فإنها...  الترقي فرص وتوفیر الوظيفي والرضا والتقدير والثناء باإلنجاز الاعتراف:  في العمل محفزات تمثلت إذا (5

                   .مالية غیر حوافزـ                                    .  مالية حوافزـ 

 .صحيح ذكره سبق ما كلـ                                 .وخدمات منافعـ 

 :هو والعادية والحرفية املهنية باألعمال القائمین الزرقاء الياقات ذو ألصحاب ألاجر دفع في الغالب ألاسلوب إن (6

   .الوقت حسب ألاجر طريقة ـ               .   النتائج حسب ألاجر طريقةـ 

 .صحيح ذكره سبق ما كلـ                                        (. ب+  أ)  ـ 

 ، اليةامل املشكالت ، والتراجع اليأس   وظيفية، عقبات ، معقول  غیر طموح ، فيها مبالغ توقعات: في إلاجهاد أسباب تمثلت إذا (7

 :  من تعد فهذه...  الهدف وضوح عدم

 .الفردية ألاسبابـ                                 .إلادارية ألاسبابـ 

          .صحيح ذكره سبق ما كلـ                            .الاجتماعية ألاسبابـ 

 :لبرامجا ضمن يكون  ذلك فإن  والضغوط إلاجهاد وعالج ، البدنية اللياقة:  مثل  ملوظفيها  برامج بتوفیر  املنظمة تقوم عندما (8

   خطأ ذكره سبق ما كلـ                  .الخاصة الرعايةـ                 العالجيةـ                الوقائيةـ 
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