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 مفاهيم حىل مفاهيم حىل دارة املىارد البشرية و أهميتها:  01املحاضرة 

 :مفهىم إدارة املىارد البشرية

فها على أنها  النشاط إلاداري املخعلم بخحدًد احخياجاث املشزوع من اللىي العاملت وجىفيرها: ًمىن حعٍز

ت بأعلى هفاءة   .ممىنتبأعداد والىفاءاث املحددة وجنسيم الاسخفادة من هذه الثروة البشٍز

ف ًمىن  يلوبالخا ت املىارد إدارة حعٍز ت باملىارد ًخعلم ما بيل الاهخمام عمليت أنها على البشٍز  التي البشٍز

ت، املىارد هذه اكخناء ٌشمل وهذا أهدافها لخحليم املنظمت جحخاجها  اسخخدامها، على وإلاشزاف البشٍز

 .املنظمت أهداف لخحليم وجىجيهها عليها، والحفاظ وصيانتها

خصائص إدارة املىارد البشرية 

ل هذه الخصائص فيما ًلي
ّ
 :جخمث

 .اللدرة على الخعامل في السىق الذي ًخصف بالخللباث والفجائيت *

العمل والخخصصاث  الخحزر من أسز الخبراث املاضيت وحدود الخخصص املنهي والعملي الدكيم واللدرة على الانطالق نحى مجاالث *

 .املخعاملين باسخمزاروألاسىاق وشزائح 

 .وخارج املنظمت املزونت واللدرة على الخخلص من أساليب العمل النمطيت إلى أساليب مخغيرة وغير جامدة ملىاهبت املخغيراث داخل *

احت مس الاهخمام باهدساب املعزفت الجدًدة وجحدًد الزصيد املعزفي ومىاصلت الخنميت الذاجيت في فزوع املعزفت والخبرة مع إجاحت*

 .املعارف املساندة

 .كبىل الخغيير والاسخعداد لخحمل مخاطز العمل في مجاالث أو مناطم جدًدة *

همصدر جىجيه  اللدرة على جحمل املسؤوليت وممارست الصالحياث وجىفز درجت وافيت من الاسخلالليت وعدم الاعخماد على الغير *

 .وإرشاد

 .العمل واملسؤولياث أعضاء فزق العمل التي ًخعاون معها أو في العمالء أو في مجاالث كبىل الخنىع وجحمل أعباءه سىاء وان هذا في *

كيمت العمل  اللدرة العاليت على العمل في فزق ليسذ بالضزورة أن جيىن على أساس املىاجهت الشخصيت ولىن على إدران *

م  .والخعامل بمنطم مع الفٍز

وأساليب جدًدة  ًت في جلدًي ألافيار وامللقرحاث والحلىل للمشىالث، واجباع طزق الابخيار وإلابداع واسدثمار الطاكاث الذهن *

 .لخحليم ألاهداف

 .القدرة عمى التفكير الحر والمتحرر من قوالب الصيغ والمفاىيم التقميدية *
 .تحمل الصدمات وقبول الفشل وتصحيح األخطاء الموجودة *



ىو  ون إلى قبول ما حققو الفرد من نجاح بل السعي باستمرار إلى ماالطموح والتطمع إلى مستقبل أفضل، وعدم الرك *
 .أفضل سواء لو أو لممنظمة التي يعمل بيا

 :وظائف إلدارة الموارد البشرية
تختمف طبيعة الميام الموكمة إلدارة الموارد البشرية باختالف المنظمة وطبيعة نشاطيا وحجميا ومستوى 

وظائف فنية تتعمق بتخصص وظيفة الموارد البشرية، ووظائف : إلىويمكن تصنيف ىذه الميام  تطورىا،
 .تنفيذ الميام الفنية لإلدارة إدارية تساعد عمى

وتتعمق بالوظائف الفرعية المتخصصة إلدارة الموارد البشرية، وتشمل تأمين وتييئة  :الوظائف الفنية( أ
جراء البحوث والدر قوة العمل اسات لتغيير وتطوير ىذه األنظمة وتشمل ومكافئتيا، تطويرىا، حمايتيا وا 

 :يمي ىذه الوظائف ما
معرفة المتطمبات األساسية لكل وظيفة والخصائص الفردية  :تحميل، توصيف وتصميم الوظائف -

 .المناسبين ليا لألفراد
 تحفيز المترشحين المناسبين عمى تقديم طمباتيم، اختيار المترشحين :االستقطاب واالختيار والتعيين -

 .لموظائف الشاغرة حسب تخصصاتيم ثم القيام بتعيينيم المالئمين
 .بمعنى االىتمام بتدريبيم وتنمية مياراتيم وتغيير اتجاىاتيم وسموكاتيم :تكوين وتطوير العمال -
بمعنى التعرف عمى االختالفات بين األفراد، توجيييم إلى السموك اإليجابي،  :توجيه وتحفيز العمال -

 .ى أدائيمعل ومكافأتيم

 .أي االىتمام بالمستقبل الوظيفي لألفراد واىتماماتيم المينية عمى المدى الطويل :تسيير المسارات الوظيفية
 .معرفة مستوى أداء كل عامل مقارنة بالعمل المطموب منو :تقييم أداء العمل -
 .ومستوى أدائيم مكافأة األفراد عمى أساس أىمية الوظائف التي يقومون بيا :نظام الدخل -
 وتتعمق بالوظائف التي تساعد عمى تنفيذ الميام الفنية لإلدارة، وتشمل التخطيط، التنظيم، :الوظائف اإلدارية( ب

 الرقابة، التوجيو والتحفيز، وتحديدي الخصائص اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية، وسيتّ  م التّعرض لكّ  ل من ىذه
 :الميام بشيء من التوضيح

ىو إعداد خطة عن نشاطات اإلدارة خالل فترة زمنية معينة ابتاءا من تحديد األىداف ثّم وضع خطوات :التخطيط1.
لممنظمة إاّل أّ  ن    ومتطّمبات تنفيذ ىذه األىداف ورغم كون الموارد البشرية عنصرا أساسيا لمّتخطيط االستراتيجي ّّ

 : ليةويمكن توضيح ىذا االختالف حسب االتجاه التّاأخذىا بعين االعتبار يختمف من منّظمة إلى أخرى، 
حيث تقوم المنّظمات بتقدير العرض والطمب الضروريين من الموارد البشرية لتمبية احتياجاتيا عمى : االتجاه اأّل ول



ة دون المدى البعيد، لكن ىذا االتجاه يقتصر عمى تحديد األشخاص المناسبين وباألعداد الكافية في األمكنة المناسب
 .االىتمام بغير ذلك

حيث تقوم المنظمات بوضع مخططاتيا الخاصة بتسيير الموارد البشرية حسب اإلستراتيجية المقّر رة : االتجاه الثّاني
 .من اإلدارة العامة دون المساىمة في وضع القرارات الخاصة بيذه اإلستراتيجية

أخذ الموارد البشرية بعين االعتبار عمى أعمى مستوى استراتيجي أي عند تعريف رسالة وأىداف : االتجاه الثالث
المنّظمة وعند وضع المخطط اإلستراتيجي لممنّظمة، وتعرف ىذه المنظمات إستراتيجية تّط ورىا بأخذ قدراتيا وكفاءاتيا 

 الموارد البشرية قادرة عمى اإلجابة عمى احتياجات البشرية بعين االعتبار وىذا يتطمب أن تكون إدارة
 .المنظمة من الناحية الكمية والكيفية

ويعتبر تخطيط الموارد البشرية عممية ميمة بالنسبة لممنظمة من جية ألّنو يسيل تحقيق أىدافيا، وبالنسبة لمعمال ألّنو 
 .أخرىيساىم في إعداد مخّطط مساراتيم الوظيفية وتطورىم الميني من جية 

 

  :التنظيم2.

تيدف عممية التنظيم إلى تجميع الموارد البشرية ووضعيا بطريقة منّظ مة ومرتبطة بتحقيق أىداف المنّظمة االقتصادية 
عطائيم الّ  سمطات  بفّعالية حيث يشمل التنظيم كل الترتيبات المتعّمقة بالعمل كتحديد واجبات العّ  مال ومسؤولياتيم وا 

 .لتّقسيمات اإلدارية والعالقات فيما بينيمالاّلزمة بتحديد ا
كما أّ  ن انتماء األشخاص إلى مجموعات منّظمة تكون ميام األفراد فييا معرفة وواضحة، وتشّ  جع التعاون 

لى  والمفاوضة ما بين األفراد، يمكن من تحقيق الرضا من ناحية ويؤدي إلى تحسين مستوى األداء الفردي والجماعي وا 
 .ة المنّظمة من ناحية أخرىتحقيق فّعالي

يمكن تعريفيا عمى انو نظام لتحميل ومراجعة العمال والتأكد من أ ن النتائج تّحقق األىداف المقررة مسبقا  :اّلرقابة3.
في الخّطة كما تمكن المراقبة من مراجعة الوظائف لمتأكد من عمميا من التزام العاممين بشروط عمميم باألداء والسموك 

 .لسميم، ومن اكتشاف الفروق والقيام بالتعديالت لتصميحيااإليجابي ا
عن طريق التكوين )واّلرقابة عممية إدارية تشّ  جع عمى احترام القواعد التنظيمية، ومن الممكن أن تكون عممية وقائية 

ا أو عدم احتراميا، وذلك بفضل التعريف بالقواعد واإلجراءات وكذلك العقوبات واإلجازات المترتبة عن احترامو( والتوعية
 :وتتضّ  من عممّية اّلرقابة أربع مراحل ىي

جراءات وقواعد األداء .أ  .وضع سياسات وا 
 .قياس األداء الحقيقي .ب
 .مقارنة األداء الحقيقي بالقواعد.ج
 .القيام بالتعديالت الاّلزمة .د



 والتي يجب أن يتبعيا العمال في ويشكل وضع سياسات اإلطار أو االتجاىات العامة الختيار العمميات المناسبة
السياسات أما  وظائفيم، ّأ ما اإلجراءات والقواعد فيي خاصة بعممية أو وظيفة معّينة، وتوضح اإلجراءات كيفية تطبيق

عن طريق المقارنة  شرات التي ستعمل الرقابةلتطبيق اإلجراءات ويتم وضع المؤ القواعد فيي تعرف ما يجب القيام بو
لمتوفرة قق واألداء المنتظر حسب الخّطة المسّطرة، ثّم اكتشاف الفروق الموجودة وتعديمياىلمحّ بين األداء ا حسب  ّّ
 .المكانيات المتوفرةاإلمكانيات ا

 

 

 

 :أهمية إدارة الموارد البشرية
 .المنظمةتعتبر الموارد البشرية بمثابة مورد استراتيجي أو وظيفة مساعدة عمى تحقيق الوظائف المرتبطة بنشاط  *
 .تساعد عمى تحقيق األىداف اإلستراتيجية بفضل تعظيم االستفادة من الكفاءات المتوفرة في المنظمة *
تسييل التعامل مع األفراد العاممين فييا، وحل المشاكل التي تنشأ فيما بينيم من جية، وبينيم وبين اإلدارات المختمفة  *

 .في المنظمة من جية أخرى
 .الموارد البشرية بعممية التدريب ورفع روحيم المعنوية واستقرارىم الوظيفي وزيادة إنتاجيمتقوم إدارة  *
إّ  ن وجود خبرات متخصصة في إدارة الموارد البشرية القادرة والمؤىمة عمى استقطاب أفضل العاممين لشغل  *

زز من مر كزىا االقتصادي في المدى الوظائف الشاغرة ثم الحفاظ عمى ىذه العناصر سيزيد من إنتاجية المنظمة ويعّ 
 .الطويل

إ ن اإلدارة الناجحة لمموارد البشرية توفر عمى المنشآت تكاليف باىظة قد يمجأ إلييا العاممون ال سيما في حاالت  *
 .الفصل، أو عدم منح العالوة أو الترقيات

رامج لمموارد البشرية قد تساىم في تحفيز إّ  ن قدرة المؤسسة عمى توفير مناخ تنظيمي صالح لمعمل من خالل تبني ب *
العاممين وتدفعيم إلى بذل المزيد من قدراتيم سينعكس بدون شك عمى رضاىم الوظيفي وىذا سيزيد من إنتاجيتيم ثّم 

 .زيادة فعالية المنظمةككل



 الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

حامعة محمد خيضر بسكرة 

معهد علوم و ثقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 

 طلطان مىيه: ألاطخاذةألاولى ماطتر                         : املظخىي    حظيير املىازد البشسيت               : ملياض 

: مراحل ثطور إدارة املوارد البشرية:  02املحاضرة 

 

 املرحلة التقليدية: أوال

 :النموذج التقليدي

والري وان "  سيدزيً جاًلىز "ي في مدزطت إلادازة الػلميت مً كبل الػالم ٌظهس في بداًت اللسن الحا

ظهس في هره الفترة شيىع الىلاباث املهىيت التي زهصث غلى ألاحسة وكد ابخدع  حيث. إلاهخاحيت ًسهص غلى

 .إلاهخاحيت وهظام امليا آث والػلىباث لخحظين ألاداء ّغدة طسق لصيادة

 :نموذج العالقات إلانسانية

وحماغخه في حامػت " إلخىن ماًى"ظهس هرا الىمىذج مً خالٌ الدزاطاث وألابحار التي كام بها 

للد كامىا بّؼ دة ججازب لخحليل أزس البيئت واملخغيراث  يها غلى إهخاحيت 1127.هسزىزن غام  في هاز سد

 دي الىصٌى إلى الػامل، مثل ججسبت
ّ
 :إلاضاءة و تراث الساحت وغيرها، مّما أ

ا ألن إلادازة تهخم بالػاملين وجساعي زغب *
ّ
صيادة إلاهخاج لم جىً بظبب غىامل البيئت املخغيرة وإه

ّ
اتهم أه

 .وشػىزهم

 .أ ّ ن هىان حػاون بين ألا ساد في الػمل وبشيل حماعي *

 .وان ألزس املجمىغاث الضاغطت أزس هبير في إلاهخاج*

 .وان أهميت هبيرة للػالكاث الاوظاهيت الجدًدة ولىحظ ازجفاع في الىاحيت املػىىيت لدي ألا ساد*

ا الػامل الاحخماعي أًضاأ ّ ن ما ًحفص ألا ساد للػمل ليع بفػل الػامل الاكذ*
ّ
 .صادي وحده وإه

 مرحلة ثطور حركية وميكانيكية صيانة ألافراد: ثانيا

في بداًت الثالزييياث حغيرث هثير مً الػىامل الظياطيت التي أدث إلى ظهىز حشسيػاث وكىاهين جخػلم 

هما جبلىز . ش وغيرهاالػاملين هخحدًد طاغاث الػمل وألاحىز والاخخباز والخػيين وهظام الحىاف باأل ساد

غمليت جىصيف الىظيفت وجحليل الػمل باإلضا ت إلى الىلاباث املهىيت التي ظهسث في  دوز الدولت في



ألاهبر في املفاوضاث بين لػاملين وأزباب الػمل لصيادة ألاحىز وحل  هره الفترة والتي وان لها ألازس

. مشاول الػماٌ وجحظين ظسو هم

 :البيئة املتغيرةحاحات ألافراد في : ثالثا

للد جىطػذ وظائف إدازة ألا ساد في الخمظيىاث حظب حاحت املىظماث، أما في الظخيىاث والظبػيىاث  لد أدث الظسوف 

الاكخصادًت املخغيرة والخىىىلىحيت املخطىزة إلى حغير في حاحت املىظماث وكيم ألا ساد حيث ظهس همىذج املىازد البشسيت والري 

 :ليتًخصف بالخصائص الخا

 ظهىز دوز هبير إلدازة املىازد البشسيت في جىكؼ الخغيراث التي جحدر ومحاولت الظيطسة غليها. 

ظهىز الدشسيػاث املخػللت بالس اهيت واملخػللت بالخدماث الصحيت وألامً الصىاعي. 

الاهخمام بالخخصصاث املخخلفت في إدازة ألا ساد. 

د الػاملينالترهيز غلى الجىاهب الاحخماغيت لأل سا. 

الترهيز غلى دوا ؼ حاحاث ألا ساد لخطىيس إلاهخاج. 

جطىيم طسق الاخخياز والخػيين غلى أطع غلميت هما ظهس حليا في اخخبازاث الرواء واجباع الطسق إلاحصائيت في جلىيم ألاداء. 



 الجمهىريت الجسائريت الدًمقراطيت الشعبيت

 وزارة الخعليم العالي و البحث العلمي

جامعت محمد خيضر بضكرة 

معهد علىم و جقنياث النشاطاث البدهيت و الرياضيت 

 صلطان منيه: ألاصخاذة                  ألاولى ماصتر       : حضيير املىارد البشريت                  املضخىي : مقياش 

 جخطيط املىارد البشريت:  03املحاضرة 

 مفهىم جخطيط املىارد البشريت

 يلصد بالخخؼيؽ للمىازد البشسيت الخيبؤاث الىظاميت للؼلب أو الحاحت للمىازد البشسيت و عسض هره-

 اإلاىازد في اإلاىظمت خالٌ فترة مظخلبليت إن هرا اإلافهىم يىضح اإلاىاشهت بين الحاحت للمىازد البشسيت

 طمان الحصٌى على ماجحخاحه اإلاىظمت مً اإلاىازد البشسيت هما و هىعا لإليفاء و العسض اإلاخىفس بهرف

 . بمخؼباث ألاعماٌ اإلاخىفسة لديها أو التي مً اإلامىً أن جخىفس مظخلبال

هره الاحخياحاث و  يعسف جخؼيؽ اإلاىازد البشسيت بالخيبؤ باحخياحاث اإلاىظمت مً ألافساد و جحديد الخؼىاث الظسوزيت إلالابلت-

ألافساد بالً و الىىع اإلاالئمين و في الىكذ و اإلايان  لتي جخيىن مً جؼىيس و جىفيد الخؼؽ و البرامج التي جؤمً الحصٌى على هؤالءا

. اإلاىاطبين لإليفاء بهره الاحخياحاث

 أهميت جخطيط املىارد البشريت

 : جخمثل هره ألاهميت في العىاصس الخاليت

 : في القىي العاملتالخنبؤ باججاهاث الطلب و العرض 1-

و العسض على اللىي العاملت و إن اإلاىظمت التي ال حظبم ألاحدار بل جفاحؤ بها هي بالخؤهيد ال حظخؼيع الخيبؤ باججاهاث الؼلب 

 : يخم هرا الخيبؤ بخحديد آلابعاد الخاليت

اإلاظخلبلي للىي العمل و ملازهت  ال يخسج الخخؼيؽ لللىي العاملت في حىهسه عً جحديد الؼلب :الطلب على القىي العاملت -

 ذلً بمظخىي اإلاعسوض منها خالٌ هفع الفترة و عمل اطتراجيجياث للخىفيم بين جلً اإلاظخىياث اإلالدزة للؼلب و العسض

يلصد بعسض اللىي العاملت عدد الظيان اليشؼين اكخصاديا أو مً هم في طً العمل و اللادزيً عليه  :عرض القىي العاملت -

ن فيه و حتى جيىن الصىزة واضحت في هرا اإلاجاٌ البد مً جىافس إحصائياث طياهيت مىخظمت جلدم معلىماث وافيت فً و الساغبي

فئاث ألاعماز و وظبت الروىز و ؤلاهار و وظبت ألاميت و جىشيع الؼلبت على مظخىياث الخعليم اإلاخخلفت و جىشيع الظيان في كؼاعاث 

إلى ؤلاحصائياث الظياهيت العامت فمً الالشم الليام بئحصاءاث اللىي العاملت و همؽ العمل اإلاخخلفت و ما إلى ذلً إطافت 

جىشيعها حظب اللؼاعاث ؤلاكخصاديت و اإلاجمىعاث اإلاهىيت و حظب الجيع و غير ذلً مً أطع مما يديح للمخؼؽ فسصت 

 . ؤلاطخفادة منها بشيل وامل

ة أهداف مخعددة خاصت بالفسد و اإلاىظمت و اإلاجخمع فعلى صعيد الفسد و يخدم جخؼيؽ اإلاىازد البشسر  : خدمت ألاهداف العامت2-

مً خالٌ الخخؼيؽ الدكيم يخم جحليم مبدأ الشخص اإلاىاطب في اإلايان اإلاىاطب طىاء حعلم ألامس بالىظيفت أو اإلاىظمت و على 

ا على صعيد اإلاجخمع فئن جحليم صعيد اإلاىظمت جخحلم اإلاىائمت الداخليت بعد وحىد عجص أو فائع في اإلاىازد البشسيت أم

 . إلطخخدام اليامل و الصحيح للمىازد البشسيت في اإلاىظماث يظاهم في جحليم ؤلاطخخدام ألافظل للمىازد البشسيت

جلليل جياليف وشاػاث اإلاىازد البشسيت ألاخسي مً جىظيف و جدزيب و مخابعت و صياهت للمىازد البشسيت  ار :جقليل الخكاليف 3-

 : حيث أن جخؼيؽ اإلاىازد البشسيت يفترض أن يىحه إلحابت ألاطئلت مً هىع



 ما هم و هىع اإلاىازد البشسيت اإلاؼلىبت ؟ -

 هيف يمىً الحصٌى على هره اإلاىازد ؟ -

 لى هره اإلاىازد ؟متى يجب الحصٌى ع -

 أيً حظخخدم هره اإلاىازد ؟ -

يظاعد الخخؼيؽ في حظً جىشيع و اطخخدام اإلاىظمت إلاىازدها البشسيت و هره  :جحضين جىزيع و اصخخدام املىارد البشريت 4-

  : ألاهميت جؤهدها مجمىعت مً الحلائم التى أصبحذ طسوزة مالحظتها في غايت ألاهميت و هره الحلائم هي

عدد الظيان في العالم و مايدبعه مً إغساق طىق العمل بمىازد بشسيت جخفاوث في إعدادها مً حيث اإلاهازة و اإلاعسفت مما  جصايد -

 يخؼلب اطخخدام الخخؼيؽ اإلاعسفي و اإلاهازاحي لىىعيت اإلاىازد البشسيت

 .شيادة عدد اإلاىؼماث و هبر أحجامها و جىىع وشاػاتها -

البشسيت في جخصصاث و مهً مخخلفت  ييخج عً ذلً مً إغساق طىق العمل بؤعداد هبيرة مً اإلاىازداهدشاز الخعليم و جىىعه و ما-

 .و بمهازاث مخخلفت

الؼسق الحديثت في جخؼيؽ و إدازة  الخلدم الخىىىلىجي الرر يشهده اللؼاع الصىاعي الرر فسض على اإلاىظماث اطخخدام -

 اإلاىازد البشسيت و بما يخالئم مع هرا الخلدم

 .اإلاىظمت إعادة هييلت اإلاىظماث و ما يدبعه مً حغيراث حىهسيت في حشىيلت هسم اإلاىازد البشسيت في -

 . اإلاجخمعاث التى حعمل فيها ميل اإلاىظماث إلى العىإلات مما يخؼلب اهخلاء مىازد بشسيت كادزة على فهم زلافت و خصائص -

اإلاىازد البشسيت أوال و طمً ألاوشؼت   مخخصصا داخل وشاػاث إدازةاطدىادا إلى ذلً فان جخؼيؽ اإلاىازد البشسيت أصبح حلال    

. وطع الخؼت السئيظيت للمىازد البشسيت زاهيا مما يخؼلب الخؤوي و الدكت في الخخؼيؼيت في اإلاىظمت 

 :و جخظمً خمظت مساحل فسعيت هي : مراحل جخطيط املىارد البشريت

و جسجىص على جحليل مخصون اإلاىظمت مً اإلاهازاث و كىة العمل و حجم الاطخخدام :  مرحلت جىصيف و جحليل الىظائف (1

أر الترهيبت الحاليت و اإلاظخلبليت للىة العمل التي في طىئها ألاحىز عدد الىظائف و جحديد مظخىياث ؤلاهخاحيت الحاليت و 

 .اإلاظخلبليت و هييل اإلاىظمت الحالى و اإلاخىكع و هييل وظائفها

على اإلاىازد البشسيت و مظؤلت جلديس الؼلب  أر الخيبؤ بحجم الؼلب اإلاظخلبلي :جقدًر الطلب على املىارد البشريت  مرحلت: (2

 يعخمد على الخلديساث إلاعدالث الىمى الاكخصادر في مخخلف اللؼاعاث السئيظيت و على اللىر العاملت و الخيبؤ بدكت عً حجمها

 .لف فئاث العاملين و جخصصاتهماليشاػاث الفسعيت و احخياحاتها مً مخذ

دخىلها طىق العمل أو مايشاز إاليه بعسض  أر جلديس اللىي العاملت اإلاخىكع :مرحلت الخنبؤ بالعرض من املىارد البشريت ( 3

العاملين في مخخلف الىظائف و اللؼاعاث و مخسحاث ألاحهصة الخعليميت و الخدزيبيت  كىي العمل حيث يخىكف ألامس على ألافساد

اإلاخخصصت أن جيىن  الخازحين مً طىق العمل بظبب الىفياث أو الخلاعد أو العجص او الهجسة و يمىً للدزاطاث و على

حعسف اللىي العاملت بؤنها اليظبت مً الظيان اإلادهيين في  جفصيليت جدىاٌو مخخلف كىي العمل مً حيث جخصصاتها و مهازاتها و

 غم إزادتهم عً العمل و مً هىا يميز الدازطىن بين اإلافهىم ألاعم و ألاشمل و هىالعاػلين ز طً معين و العاملين بؤحىز أو

 مفهىم اللىي البشسيت الرر يىؼىر جحخه كؼاع العاملين و العاػلين عً العمل و الخازحين

 .عً كىي العمل والسجىاء و اإلاسض ى و ألاػفاٌ و العجصة 

 : البشريتمرحلت املىازهت بين العرض و الطلب على املىارد  (4

مً حيث اهىاع الىفاءاث و  ار الليام باإلالازهت بين اإلاعسوض و اإلاؼلىب مً كىي العمل و معسفت الفجىة و همؽ جىشيعها



لؼلب مً خالٌ جاهيل و جدزيب العاملين و هحظين هفاءة ا الخخصصاث اإلاؼلىبت و معالجت الخلل في الخىاشن بين العسض و

احخياحاث  ييىن هىان زبؼا بين مايخعلمه ألافساد و فسص العمل اإلاظخلبليت و الخالئم و الخىيف مع اإلاؤطظاث الخعليميت بحيث

أو للعىامل التي لم يخيبؤ بها اإلاخؼؼىن أو  اإلاجخمع عً ػسيم بسامج الخعليم اإلاظخمس و اإلاخابعت و الخلييم للمظخجداث الؼازئت

إحساءاث جحديد اإلاىازد البشسيت اإلاؼلىبت و عسطها البد مً جحليل بعد اطخىماٌ  حاءث مغايسة لخلديساتهم بشيل أو بآخس

فلد ييىن هىان  ييىن الؼلب اإلاخيبؤ به مظاويا للعسض الخىفيم بين ول مً حاهبي العسض و الؼلب و هادزا ما اإلاعلىماث و

إلاىاطبت إلاعالجت الفائع و طد البد مً اجخاد ؤلاحساءاث ا فائع في بعع الىظائف أو عجص في وظائف أخسر و في ولخا الحالخين

أو  التي حعخمد عليها اإلاىظماث في معالجت الفائع هي الخىكف عم الخىظيف أو حظسيح العماٌ العجص و مً بين أهم الظياطاث

 أما الظياطاث التي حعخمد عليها إدازة اإلاىازد البشسيت في الدشجيع على جسن العمل في اإلاىظمت أو الدشجيع على الخلاعد اإلابىس

  :طد العجص في اإلاىازد البشسيت فهي

 إحساء الخعييىاث الجديدة -

 الخىىيع في اإلاهام مع جىفير الفسصت للعاملين الحاليين إلامازطت مهام إطافيت -

 جسكيت العاملين الى مىاكع أعلى أو إحساء الخىلالث بين الىظائف اإلاخخلفت مع إعداد و تهيئت -

 .املين بمىحب علىد وكخيتبسامج جدزيبيت مىاطبت أو إطخخدام ع

جسهص هره اإلاسحلت على أهداف عمليت الخخؼيؽ والتي يشترغ أن جىطع في طىء أهداف و طياطاث  : مرحلت وضع ألاهداف (5

الخىطع في الخىظيف و ذلً ألن إطتراجيجيت اإلاىظمت هحى ؤلاطخلساز للىاعتها بمظخىي  إدازة اإلاىازد البشسيت فئذا واهذ أهدافها

 .اإلاىظمت الحالي فيفترض في الخخؼيؽ إن يظتهدف البىاء الىىعي اإلاهازاحي و اإلاعسفي للىة العمل في أدائها

:جنفيد و جقييم خطت املىارد البشريت  

باالطخلؼاب و الخعيين و الخلاعد هما جخظمً جحديد و  و حشخمل هره الخؼىة على جصميم البرامج الخاصت: جىفيد الخؼت  (1

 طياطاث ألاحىز و اإلايافآث و أهظمت اإلاعلىماث و الخؼىيس و جىفيد بسامج الخدزيب

بىطع خؼت جدبير اللىي العاملت الالشمت مً خالٌ  ال ييخهي عمل دائسة شؤون العاملين: جقييم و مخابعت خطت القىي العاملت  (2

أعماٌ  الخخؼيؽ بيافت أبعاده عمل مًاإلاؼلىب منها إذ البد مً مخابعت و جلييم الخؼت و  الخىفيم بين عسض اللىي العاملت و

العاملين الخعامل معها و مً ألامثلت على العىامل  اإلاظخلبل البد و ان يحدر فيه اخخالفاث و مفاحآث مً الالشم على إدازة شؤون

 : اللىي العاملت مايلي التي حظخدعي إعادة الىظس في خؼؽ

 ث الاشدهاز و السوىدحغير الظسوف الاكخصاديت ايجابيا أو طلبيا جبعا لفترا-

 العىدة اإلاىثفت لللىي العاملت في الخازج أو الهجسة إلى الخازج ألطباب اكخصاديت-

 .الخغيراث الخىىىلىحيت في أطاليب ؤلاهخاج-

 .حغير ػبيعت الهسم الظياوي-

حغيراث بشيل يىعىع مع الم إن هره العىامل و غيرها جدٌ على أهميت مخابعت اإلاظخجداث على طىق العمل للخمىً مً الخىيف

وحعد عمليت الخلىيم مً  مصادز إعداد اللىي العاملت الالشمت على الخؼؽ ابخداءا مً اإلادازض و اهتهاء ا بالجامعاث التي جمثل أحد

اللىة و الظعف فيها و جمخد إلى جحديد فاعليت خؼؽ  العملياث اإلاهمت في جخؼيؽ اإلاىازد البشسيت وىنها حظتهدف حشخيص هلاغ

  : واحد أو أهثر مً اإلاعايير آلاجيت زد البشسيت و كد حظخخدم اإلاىظمت في الخلىيماإلاىا

حجم الخىظيف الحليلي إشاء مخؼلباث الخىظيف اإلاحددة 

اإلاعدالث ؤلاهخاحيت اإلاحللت إشاء اإلاخؼؽ فيها 



اإلاعدالث الحليليت لخدفم اإلاىازد البشسيت إشاء اإلاعدالث اإلاسغىب فيها 

 إشاء الىخائج اإلاخىكعتهخائج البرامج 

ولفت العمل و البرامج إشاء اإلاىاشهاث 

 وغالبا مايخم إخخياز اإلاعياز في طىء ألاهداف اإلاىطىعت لخخؼيؽ اإلاىازد البشسيت و التي حشخم مً

 .ألاهداف ؤلاطتراجيجيت للمىظمت



 الجمهىريت الجسائريت الديملراطيت الشعبيت

 وزارة الخعليم العالي و البحث العلمي

 جامعت محمد خيضر بضكرة

معهد علىم و جلنياث النشاطاث البدهيت و الرياضيت 

 صلطان منيه: ألاصخاذة                         ألاولى ماصتر: حضيير املىارد البشريت                  املضخىي : ملياش 

جىظيف املىارد البشريت :  04املحاضرة 

 .مفهىم عمليت الخىظيف

لها اطخلؼاب ألاشخاص الباخثين عً العمـل مً ذوي الىفاءة   هي العملُاث التي ًّخم عً ػٍس

م كابلُتاإلاىاطبت لشغل الىظائف الشاغسة واللُام بعملُت كُاض وجلدًس كدزاتهم   وصفاتهم واخخُاز أهثَر

. للّىجاح في أداء أعماٌ جلً الىظائف

: طرق و أهىاع الخىظيف

ّخم  َى العملُت التي ًّذ م بمىجبها معسفت أهثر ألاشخاص اإلاخلدمين للعمل صالحين لشغل: الاخخيار (1 الىظائف الشاغسة ٍو

م الخعٍسف عً مهازاث وكدزاث و شخصُاث ػالبي الخىظُف بأطالُب علمُت وفّعالت وليي ًيىن الاخخُاز  ذلً عً ػٍس

 كائما على اإلاىطىعُت والعدالت ًجب أن جيىن َىان

. أطع واضحت ومّدددة إلجسائه

ترغيب (2
ّ
م ؤلاعالهاث ووطائل الاجصاٌ  :ال ساغبين في العمل عً ػٍس

ّ
م جرب ال َى ألاطالُب واإلاجهىداث التي جّخم عً ػٍس

جي الجامعاث ب أو مً اإلاىظماث ألاخسي بغسض الخلدم  ألاخسي طىاء واهىا مً خٍس واإلادازض واإلاعاَد ومساهص الخدٍز

 .لشغل الىظائف الشاغسة

 مصادر اللىي العاملت

م التركُت مً الداخل إلاىاكع وظُفُت أعلى أو  :املصادر الداخليت1/ حعني اعخماد اإلاىظمت على طىق العمل الداخلي وذلً عً ػٍس

ت بمظؤولُاث ومهام أهثر، أو اعخماد ؤلاعالن والخىافع داخل اإلاىظمت بعد جىطُذ اإلاعاًير وألاطع اإلاعخمدة في عملُت  مىاٍش

كاعدًً بعد جأَُلهم أو إعادة جأَُلهم، ومهما وان هىع اإلاصدز الداخلي فئ ّ ن الاخخُاز أو أن جلجأ اإلاىظمت إلى إعادة حعُين اإلاذ

اإلاىظمت جلجأ في ألاخير إلى اعخماد اإلاصدز الخازجي لالطخلؼاب، خُث أ ّ ن جسكُت شخص مً مىكع إلى مىكع آخس ًجعل اإلاىكع 

 .ألاٌو شاغس

 

 

 :حشخمل َرٍ اإلاصادز على آلاحي :املصادر الخارجيت2/

 .ث الخىظُف مً كبل اإلاخلدمينػلبا -أ

ب والخأَُل التي حشسف عليها الدولت أو مساهص مخخصصت -ب  .مساهص العمل والخدٍز

 .الجامعاث واليلُاث -ث

 جىصُاث العاملين في اإلاىظمت -ر



 .خطىاث اخخيار العاملين

 :إلاعالن والبحث( 1

 .ًجب اخخُاز وطُلت ؤلاعالن اإلاىاطبت -

 .على مىاصفاث شاغل الىظُفت ػبلا لىصف الىظُفتًجب أن ٌشخمل ؤلاعالن  -

 .ًجب أن ٌشخمل ؤلاعالن على واجباث الىظُفت ومصاًاَا -

 :اصخلبال طالب العمل( 2

بعد ؤلاعالن عً الىظائف الخالُت وأخُاها بدون مثل َرا ؤلاعالن ًسد إلى اإلاىظمت عدد مً ػالبي العمل الرًً ًّذ م اطخلبالهم 

. ددة عً الشسهت وػبُعت العمل وهىع العمل الري ًساد شغله وإعؼااهم معلىماث مّذ 

 :امللابلت املبدئيت (3

س فيهم الشسوغ الالشمت للّخعُين مثال لى وان مظخىي الخبرة اإلاؼلىب 
ّ
الهدف مً جلً اإلالابلت َى اطدبعاد ألافساد الرًً ال جخىف

س فيهم ٌ
ّ
 .ذٍ الشسوغ بدون الدخٌى في إجساءاث الخعُينوخالٌ جلً اإلالابلت اإلابدئُت ًمىً اطدبعاد ول مً ال جخىف

 :ملء طلب الاصخخدام( 4

ه وطُلت للحصٌى على بعع اإلاعلىماث ألاطاطُت عً ػالب العمل باإلطافت إلى فائدجه هسجل 
ّ
وأَمُت ملء ػلب الاطخخدام أه

ٌ ًدخىي على بُاهاث الخبرة اٌ ّ طابلت ًسجع إلُه بعد الخعُين باإلطافت إلى البُاهاث الصخصُت التي ًدخىوها ػلب الاطخخدام، أّن 

شاغ الثلافي والاجخماعي للفسد
ّ
دزاس ي، الاَخماماث الصخصُت والهىاًاث، الي

ّ
الث واإلاظخىي ال  .واإلاَؤ

 

 

 

 :الاخخباراث( 5

 بعد أن ًجخاش ػالب العمل اإلاساخل الثالر اٌ ّ طابلت أي جخأهد إدازة ألافساد مً اطخفائه للشسوغ

 على اطخعداد إلجساء مجمىعت مً الاخخبازاث التي ًلصد منها اخخماالث الفسد فيالعامت ًيىن برلً 

  .أداء عمل مّعين

فضيت( 6
ّ
 :الاخخباراث الن

َى عبازة عً ملُاض مىطىعي وهمؽ لبعع أهىاع اٌ ّ طلىن ؤلاوظاوي والهدف مً الاخخباز الّىفس ي َى جددًد أو كُاض مدي 

ىت في الفسد واللدز ُّ س خاصُت مع
ّ
اجىف سغباث وغيَر

ّ
. اث، الاججاَاث، الاَخماماث، ال

 وأًظا ألاطاض الثاوي الري جلىم علُه الاخخبازاث الّىفظُت إلى جاهب فىسة الّخىشَع الؼبُعي    

ىت مً اإلالدزة أو اإلاهازاث وبين اخخماالث ُّ س دزجت مع
ّ
 للمهازاث والىفاءاث، إ ّن َىان ازجباغ بين جىف

 .الاخخباز الّىفس ي ٌعخبر مؤ ّ شس الخخماالث الّىجاح في اإلاظخلبلالّىجاح في العمل أي أ ّ ن 

 :الصحت والدكت( 7

رواء مفسوض
ّ
 بمعنى أن الاخخباز ًلِع فعال الخاصُت مىطع البدث ولِع شِئا آخس فاخخباز ال

 .أن ًلِع ذواء الفسد ولِع أي ش يء آخس

عيين( 8
ّ
 :الترشح للخ

اإلادًس اإلاخخص جلىم إدازة ألافساد بترشُذ الصالحين للعمل واطخصداز كسازاث الّخعُين في طىء هخائج الاخخبازاث وبعد اخر زأي 

 .مً الظلؼت اإلاخخصت برلً



 :الكشف الطبي( 9

َرٍ اإلاسخلت هي ألاخيرة في عملُت الاخخباز إذ جبغي ؤلادازة الخأهد مً اإلاترشح للعمل إن وان ًخمّخع بدالت صحُت جم ّ هىه مً أداء 

 في أغلب ألاخُان ًيىن َىان ّح د أدوى مً اللُاكتالعمل بىجاح و

ا في اإلاسشح للعمل َس
ّ
بُت ًيبغي جىف

ّ
. الؼ

. الخعيين 10) 

: و الشيل الخالي ًىضح مساخل عملُت الاخخُاز
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 كشف طبي

 الترشح

 اختبار الشخص

 اختبارات العمل 

 طمباالستخدامملء 

 استقبال طمب العمل

 مقابمة مبدئية

 االعالن و البحث

 الــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــض التعيين



 الجمهىزيت الجصائسيت الدًمقساطيت الشعبيت

 وشازة الخعليم العالي و البحث العلمي

 حامعت محمد خيضس بظكسة

 معهد علىم و جقنياث النشاطاث البدهيت و السياضيت

 طلطان منيه: ألاطخاذة                  ألاولى ماطتر       : حظيير املىازد البشسيت                  املظخىي : مقياض 

جكىين املىازد البشسيت :  05املحاضسة 

: حعسيف الخكىين (1

ً هى جصوٍد العماى الجدد و الحالين باملعازف و املعلىماث و مظاعدتهم في ججظيدها بما ًمننهم مً الخدنم الجيد في  الخهٍى

الخغيراث  مع حميع مهام مىاصبهم الحاليت، زم العمل على الخىميت الترالميت لهره املعازف و القدزاث، بما ًنفل جنيف العماى

 .املفسوضت على املخعلباث الحاليت واملظخقبليت ملىاصبهم

ً ًمنً ذلسها في مجمىعت مً الىقاط و هي مالخالي :دوافع الخكىين( 2  :إن دوافع الخهٍى

ادة إلاهخاج و الخدظين في هىعيخه؛  ٍش

إلاقخصاد في الىفقاث و الخقليل مً معدى دوزان العمل؛ 

اث العاملين و جىفير قىة إخخياظيت في املؤطظت؛  زفع معىٍى

ين؛ ً الخاص للمشسفين و إلاداٍز  قلت في إلاشساف على العماى و الخهٍى

قلت في خىادر العمل. 

 :خطىاث الخكىين(  3

ً و هي أزبع خعىاث مىعقيت ً و التي هي في خد ذاتها خعىاث الخهٍى  : هىاك مهىهاث أطاطيت لعمليت الخهٍى

 :جحدًد الحاحاث الخكىينيت .أ

ييت جىظيميت، و ٌعبر عنها بأجها ييت هي هقعت البداًت،في أًت عمليت جهٍى في ألاداء،  هىاحي القصىز او الضعف"حعد الاخخياحاث الخهٍى

ييت باملعادلت الخاليت" الحاليت و املخىقعت  :و ًمنً الخعبير عً الاخخياحاث الخهٍى

  

 

 

ييت بأجها مجمىع الخغييراث و الخدظيىاث املعلىب إخداثها في معلىماث و مهازاث و اججاهاث  و ًمنىىا حعٍسف إلاخخياحاث الخهٍى

 املىظمت و مظاًسة الخقدم أهدافالعاملين بقصد الخغلب على املشنالث التي حعترض طير العمل و جدىى دون جدقيق 

ييت للمىظمت ًمنىىا القىى أن هره  اث ال جخسج عً زالزت الاخخياحاثالاطتراجيجي؛ و في إًعاز جخعيغ الاخخياحاث الخهٍى : مظخٍى

الاخخياحاث على مظخىي املىظمت؛ * 

 األداء الفعلي_ األداء المطلوب = في األداء القصور أو العجز



ً على مظخىي الىظيفت؛*   خخياحاث الخهٍى

ً على مظخىي الفسد*   .اخخياحاث الخهٍى

اث الثالزت طىاء ماهذ آهيت أو مظخقبليت، و ًمنً اطخخدام عدة أطاليب لجمع  و لخقدًس الاخخياحاث الخهىهيت في أي مً املظخٍى

س العمل   الخ...املعلىماث و مً بينها املقابلت، إلاطخبيان، املالخظت، جقاٍز

ً : جصميم بسهامج الخكىين. ب ً جصميم بسهامج الخهٍى بسهاج  الري ًفي هره الحاحت، و ًخضمً جصميمًلي الحاحت الى الخهٍى

ً، و جددًد ألادوا ث املظاعدة ني، زم جددًد أطاليب الخهٍى ً عدة مىضىعاث أهمها جددًد املدخىي الخهٍى فيها، و أًضا  الخهٍى

 جددًد و أخيرا و ضع هظام الخعبيق و مخابعت البرهامج ؛

ً مسخلت أخسي هيًلي مسخلت الخصميم لبرهام :جنفير بسهامج الخكىين. ث داخل  جىفير البرهامج، وطىاء مان هرا البرهامج: ج الخهٍى

ً إلاشساف على الخىفير، و الخألد مً الخصميم الري وضع قد أمنً جىفيره، و  الشسلت أو خازحها، فعلى املدًس أو أخصائي الخهٍى

ً أوشعت مهمت في وضع الجدوى الصمني لخىفير البرن  ً، و املخابعت  امج، و جسجيب مهانًخضمً جىفير بسهامج الخهٍى و قاعاث الخهٍى

  .اليىميت لظير البرهامج

ييت لألهداف :جقييم بسهامج الخكىين. ث ً هي مسخلت هادفت إلى جددًد مدي معابقت اليشاظاث الخهٍى  إن مسخلت جقييم الخهٍى

ني هى بدد ذاجه عمليت زىا البرهامج  ئيت الىديجت أي بمعنى إما أن ٌععياملدددة طلفا لخلو اليشاظاث، و جقييم البرهامج الخهٍى

ً بأطاليب طلىليت و عمالهيت معا القيمت املخىقعت مىه أو ال  .ٌععي، فاملعلىب إذا قياض هخائج الخهٍى

 أهىاع جكىين املىازد البشسيت ( 4

ً املىحهت للمىظفين في املؤطظت خظب ظبيعت  طىي جددًد واخخياز الىىع املىاطب وماعليها, هىاك العدًد مً أهىاع الخهٍى

ين, جقىيين, إظازاث  ,عماى جدنم, عماى جىفيرًين, مىظفين قدامى, مىظفين حدد) وشاظها وفئت املىظفين املظتهدفين    (.إداٍز

 

ىقظم إلى هىعين :الخكىين من حيث الصمان( أ  :ٍو

ًوهرا ًهىن قبل دخىى الفسد للعمل  :جكىين قبل الخدمت *   .خاصت في م ا زلص الخهٍى

ً ًهىن بعد أن ًلخدق الفسد بالعمل :جكىين أثناء الخدمت  *  .وهرا الخهٍى

ىقظم الى هىعين :الخكىين من حيث املكان( ب  : ٍو

 .جكىين داخل املؤطظت *

 .جكىين خازج املؤطظت *

 :الخكىين من حيث الهدف( ج

والخعىزاث الخنىىلىحيت؛ وهرا هديجت للخغيراث  :الخكىين لخجدًد املعلىماث  *

ب على أداء أعماى معيىت :جكىين املهازاث * ادة قدزة الخدٍز قصد به ٍش  .وزفع لفاءجه املهىيت خاصت أزىاء الترقيت, ٍو

وهرا دف جىميت الاججاهاث الحظىت وحغيير العاداث غير حيدة لظىء املعامالث واطخغالى الظلعت والخفسقت  : الخكىين الظلىكي *

 املعاملتفي 

 :أطاليب الخكىين ( 5

 :ًىحد العدًد مً ألاطاليب التي ًمنً للمهىن أن ٌظخخدمها لعسض ألافهاز و املعلىماث وهي

قت ألاداء و إلاحساءاث الخفصيليت و حشجيع املخهىن على قيام باألداء :الخكىين العلمي ( أ  .خيث ًخم عسض لعٍس



ت عامت لقىاعد العمل والاحساءاث هى اطلىب شائع ًصلح الى :املحاضساث( ب وغيرها لعدد لبير  الدظاب معلىماث ومعازف هظٍس

 .مً املهىهين

س وهي تهخم باهدماج معازف وقدزاث جدليل العماى ،والحهدف(:وزشت العمل)الندوة( ث ً والخعٍى بسهامج  هي وطيلت للخهٍى

ً الى جدصيل املعازف املخخلفت فدظب بل الى معسفت جعبيقها    .في وظائف العملالخهٍى

 . و هي مداولت جقليد الىاقع و ذلو بأخر مشهلت مً هرا الىاقع و الخمسن على مىاحهتها:جمثيل ألادواز( ج

 

 

 خيث جأخر خاالث مً الىاقع و ًدىاولها املخهىهىن مً خيث إبعاد مشاملها و أطبابها :دزاطت الحاالث ( د

 . و خلىلها البدًلت

ً وذلو  ًخم جدليل لبعض الىقائع ذاث ألاهميت البالغت و الخأزير النبير واملخعلقت بمىضىعخيث  : الىقائع الحسحت( ه الخهٍى

ني بالىاقعت و املمازطت  . بأطلىب علمي دقيق ًسبغ فيه املخهىهىن املدخىي الخهٍى

للمشهلت و ًعلب مً  د مخهاملتو هي شبيهت بأطلىب دزاطت الحاالث إال أجها لبيرة الحجم حشخمل على إبعا : املبازياث إلادازيت( و

 .هى مخاح لهم مً املعلىماث املخهىهين أن ًقىمىا بأدواز معيىت في املبازاة و أن ًخصسفىا أو ًخخروا القسازاث في ضىء ما

ً عىدما ًسغب في إزازة زوح املشازلت :املناقشت الجماعيت ( ي و الخعاون بين  ًمنً للمهىن أن ًلجئ الى هرا الىىع مً الخهٍى

ً مجمىعاث ملىاقشت مشامل معيىت   .املخهىهين و ذلو بخهٍى

ً ً املخاخت خيث ٌظخعيع املهىن اطخعماى ألاطلىب املىاطب خظب ظبيعت املىضىع الخهٍى و ألاهداف  حعددث أطاليب الخهٍى

 .املخىخداث مىه

  



 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 وزارة الخعليم العالي و البحث العلمي

 حامعت محمد خيضر بضكرة

 معهد علىم و جقنياث النشاطاث البدهيت و الرياضيت

 صلطان منيه: ألاصخاذة                  ألاولى ماصتر       : حضيير املىارد البشريت                  املضخىي : مقياش 

 :هظام الحىافس للمىارد البشريت:  06املحاضرة 

: حعريف صياصت الحىافس (1

  وجىفُر الخؼؽ الخاصتمً اللىاغد بها ؤلادازاث غىد اجخاذها لللسازاث   مجمىغت و ألاطع التي جظػها اإلاىظمت ليي حظخفُد"

 .بها

 :أهىاع الحىافس (2

خخلف ذلً باليظبت للفسد  الىظُفي ومدة غمله  الىاخد خظب جدزحهغادة ما حظخخدم اإلاؤطظت ؤهثر مً هىع مً الحىافص ٍو

الحافص اإلامىىح وجبلى اإلاظؤولُت غلى إدازة اإلاؤطظت  ومياهخه ومظخىاه ؤلادازي، وجؤزس ؤًظا إمياهُاث اإلاؤطظت وفلظفتها في هىع

 .الخخُاز جصيُفاث الحىافص اإلاىاطبت

 :و ًمىً جلظُم الحىافص إلى ؤزبػت ؤهىاعؤ      

 :حضب طبيعت الحافس ( أ

ادة مػدالث  و هي التي جخمثل في ول ما ًدفؼ للػاملين مً شيل هلدي ؤو غُني مً :الحىافس املاديت • ؤحل الػمل غلى ٍش

مثل ألاحس ؤهم خافص  ؤلاهخاحُت في شيل مباشس ؤو غير مباشس بدُث حػخبر الػالواث اإلاشازهت في ألازباح ولها خىافص مادًت ٍو

 .ؤهمُخه في الدٌو الىامُت مادي جصداد

جسجبؽ بالحالت الىفظُت الظلىهُت  هي الحىافص التي حشبؼ الحاحاث الفسدًت والاحخماغُت الراجُت والتي :الحىافس املعنىيت •

اث الػاملين وجدظين الجى اإلادُؽ بالػمل، وللد ؤبسشث الىثير مً ألابدار و الدزاطاث اإلاُداهُت  لألفساد بهدف دفؼ مػىٍى

ت في مجاٌ ا كُمت الحىافص  لػمل، بل و هجاخها في بػع ألاخُان غلى الحىافص اإلاادًتاإلاػىٍى

 :حضب أثر الحافس ( ب

ؤو هي الىطائل التي حػمل غلى  و هي الحىافص التي حظخخدم لدشجُؼ الػاملين غلى اللُام بإغماٌ مػُىت :حىافس إيجابيت •

م ادة إهخاحُتهم و هفاءتهم غً ػٍس  .جلدًم اإلاصاًا والخدماث التي حشبؼ زغباتهم  إغساء الػاملين لٍص

 

 

 

ًؤدون غملهم بمظخىي ؤكل مما هى ملسز  و هي التي حػخمد غلى ؤطلىب الػلىباث التي جؼبم غلى الػاملين الرًً :حىافس صلبيت •

ذلً ألن ػبُػت ؤلاوظان ؤلاًجابُت غادة ما جيىن ؤهثر فػالُت مً الحىافص الظلبُت و  ؤو مخىكؼ منهم غير ألهه ًالخظ ؤن الحىافص

 .إلى الدشجُؼ طىاء اإلاادي ؤو اإلاػىىي، وجىسه الظغؽ وؤلاهساه بيافت ؤهىاغه جمُل

 : حضب املضخفيد من الحافس( ج



لت في :حىافس فرديت • لت مباشسة، هما  ٌػخبر الحافص الفسدي هإداة حػؼي فػالُت هبيرة ودائمت لفترة ػٍى ادة إهخاحُت الػامل بؼٍس ٍش

 غلى إزازة اإلاىافظت بين الػاملين ؤنها حػمل

ػد  ً جاًلىز "َو دًٍس  ؤٌو مً هادي بالحىافص الفسدًت وهى الري وان ٌظعى إلى الخىفُم بين "فيًر

ادة ؤحىز الػاملين ادة ؤزباح ؤصحاب اإلاشسوغاث وفي هفع الىكذ ٍش  مخىاكظين ؤطاطُين هما ٍش

م اطخخدام مدفصاث فسدًت، والتي ًجب   اطخخدامها في خاٌ إمياهُت وحىدوزفؼ هفاءتهم غً ػٍس

 .غالكت بين ملداز الجهد الري ًبرله الػامل وهمُت إهخاحه

م  وهي وطُلت هامت في ًد ؤلادازة لخدلُم ؤهداف الخىمُت، فهره الحىافـص :حىافس حماعيت • جىمي في الػاملين زوح الػمل هفٍس

وغادة ما ٌظخخدم هرا الىىع مً الحىافص في اإلاؤطظاث ذاث الجمُؼ،  مخيامل ًبرٌ فُه الجمُؼ الجهد لخػىد الفائدة غلى

 :والتي ال ًيىن للػاملين فيها غالكت مباشسة بىمُت ؤلاهخاج وجخميز بيىنها  الدزحت الػالُت

 .حشجؼ الػاملين غلى جىغُت بػظهم البػع ومظاغدة الػماٌ الجدد غلى الاهدماج في اإلاجمىغت -

 .لت في الخظائس التي ًصػب جددًد اإلاظؤولُت الفسدًت فيهاال ًخدمل الفسد اإلاظؤولُت اليام -

ت ومً ؤمثلتها هظم اإلاشازهت في جىشَؼ ألازباح -  .ال جخسج غً وىنها خىافص مادًت ؤو مػىٍى

 مباشسة و ًظهس هرا الخلظُم الحىافص مً خُث اغخبازها خىافص مباشسة و غير :حضب مىقع الحافس( د

التي حشجؼ الػاملين غلى طسغت  وهي التي ٌشػس بها ؤلاوظان شػىزا مباشسا وجخمثل في الىطائل وألاطالُب :حىافس مباشرة •

مىً الىظس إليها مً زالزت  :شواًا وهي ؤلاهجاش ودكت ألاداء في الػمل ٍو

 .جخمثل في ميافأث ؤلاهخاج و اإلاىذ و غيرها :خىافص مالُت -

 هُت التي جلدم التي جلدم للػاملو جخمثل في ألاشُاء العي :خىافص غُيُت -

ت -  .جخمثل في ألاوطمت و اإلادح و غيرها :خىافص مػىٍى

 

الػاملين لخدفيزهم غلى ؤلاجلان في  جظم هره الحىافص مجمىغت الخدماث التي جلىم بها اإلاؤطظت لصالح :حىافس غير مباشرة •

 :الخدماث جمع الػاملين بصفت غير مباشسة مثالوهره  الػمل و جىفس لهم الاػمئىان و الاطخلساز والساخت الىفظُت

 .الػماٌ و ًخجلى ذلً في الشػىز باألمان وطُادة غالكاث الىد واإلادبت بين :ظسوف غمل مالئمت -

- ً ً  ٌػخبر مً الحىافص غير اإلاباشسة التي جؤدي إلى دكت الػمل واطخخدام الىطائل :الخيٍى الػلمُت في إهجاشه بمهازة و ًمثل الخيٍى

 .مً خالٌ زفؼ مظخىي الىفاءة ؤلاهخاحُت لجمُؼ الػاملين هني والخلني في مُدان الصىاغت ؤهمُت بالغتالم

 :الحىافس أصط منح (3

 :ؤهمها ًترهص هظام الحىافـص غلى غدة مػاًير لألداء والظلىن ومؤشساث إلهجاش ألاهداف اإلاؼلىبت ومً

خم جدلُل ألاداء ومً زم وطؼ مػاًيرٌػخبر مً ؤهم اإلاػاًير في خظاب  :معيار ألاداء - •  الحىافص ٍو

 ؤلخ......مدددة كابلت للُاطه باليظبت ليل وظُفت مثل همُت الػمل، حىدة الػمل

 ٌظخػمل هرا اإلاػُاز في كُاض هاجج الػمل، لىىه ؤكل مىطىغُت مً اإلاػُاز :معيار املجهىد - •

، خُث ال ًؤدي اإلاجهىد اإلابرٌو مً الػامل دائما   .إلى إهجاش الػمل بفػالُتألاٌو

إخر اإلادة بػين الاغخباز التي كظاها الػامل في اإلاىظمت :ألاقدميت - •  وهى مػُاز شائؼ الاطخػماٌ ٍو

 .والتي حشير إلى الىالء والاهخماء



 وهى مػُاز هثيرا ما ٌظخخدم في اإلاؤطظاث الحدًثت التي حشجؼ غمالها غلى :جحقيق ألاهداف - •

. ػسة و اإلادددة طابلاإهجاش ألاهداف اإلاع

 :جأثير الحىافس على جفعيل أداء العاملين  (4

ادة ؤلاهخاج وجدظِىه هما وهىغا وحػمل غلى حشجُؼ الابخياز ً، وهرا جدلُم  الػماٌ لدي إن للحىافص ؤزس هبير غلى ٍش اإلامخاٍش

 .السطا الىفس ي واإلاػىىي لدي الػامل

ادة اليشاغ وجدلُم ؤداء مخميز ومً فالحىافص  جىلد شحىت وػاكت إطافُت لدي الػمل جىحه طلىهه هدى ٍش

 .واإلاخميز زمت فئن جىفس اإلاؤطظت غلى هظام خىافص فػاٌ ًيىن له آزاز إًجابُت في دفؼ الػامل إلى ألاداء الصحُذ

 

 :أثر الحىافس على صلىك وأداء العاملين ( أ

 جدفؼ لألداء، وجللل مً مػدٌ دوزان الػمل والغُاب وججىب الػىاصس اإلاؤهلتًلىم الاغخلاد بإن الحىافص 

 .غلى الافتراض بإن الحىافص في خد ذاتها جؤزس في دافػُت الػامل بصىزة ًمىً الخيبؤ بها

 ؤن ًيىن جىكؼ وبصفت غامت ًمىىىا اللٌى ؤن الىاض ًخجهىن إلى اإلاظلً الري جيافئهم اإلاؤطظت غلُه، فمً اإلامىً إذن

ا إلزازة مظخىي الظلىن وألاداء الىظُفي ؤو ًدفؼ إلى اخخُاز مؤطظت ادة  اإلايافأث خافصا كٍى مً اإلاؤطظاث هميان للػمل، ٍش

ص ألهماغ  .جخػلم بالػمل غلى ذلً فئن للحىافص ؤهمُتها باليظبت لألفساد ليىنها حظد خاحُاث حػمل الحىافص هػىامل حػـٍص

 حشبؼ مخخلفت مً الظلىن الفسدي، هما ؤنها

 الحاحاث، وجؤدي إلى حػلم ؤهماغ حدًدة للظلىن، وجلىم بخىحُه الفسد في اخخُازه بين ألاهماغ الظلىهُت

 البدًلت، فالسطا بالىظُفت وجفاغل الفسد بالدزحت التي ٌشبؼ بها خىافص الىظُفت الحاحاث اإلاسجبؼت

ظخمس الظلىن في اججاه مػين ؤو ًخغير اججاهه ؤو ًخم اهدظاب ؤطاض السطا  ؤهماغ طلىهُت حدًدة حصئُا غلى بالػمل َو

الري ًخلاطاه مً صاخب الػمل فلد  الىظُفي فئذا وان هىان مىظف ما غلى طبُل اإلاثاٌ غير زاض باطخمساز غً ألاحس

مً جلً التي ٌشغلها ففي ظل هظام للحىافص ًسبؽ بين  ًيىن لدًه دافؼ كىي للشسوع في البدث غً وظُفت بساجب ؤفظل

ادة هخائج غمله  داء اإلاباشس، كد ٌغير هفع اإلاىظفألاحس وألا م ٍش د إحمالي دخله (طلىهه غـً ػٍس ، إذن مػسفت الحىافص  )ًٍص

 مؼ مػسفت جلدًس ألافساد لخلً الحىافص غامل ؤطاس ي وهام لفهم الظلىن الىظُفي وألاداء و فُماًلي التي جىفسها الىظُفت

. مخؼؽ ًىضح الػالكت بين الحىافص وألاداء

 الكفاءة إلاهخاحيت وعالقتها بالحىافس  (ب

 حػخبر السغبت في الػمل واللدزة غلُه مً الػىامل ألاطاطُت اإلاؤزسة غلى ألاداء ؤو غلى الىفاءة، فالىفاءة

 .حػني الػالكت بين همُت اإلاىازد اإلاظخخدمت في غملُت ؤلاهخاج وبين الىاجج مً جلً الػملُت

 هى ما جلدمه ؤلادازاث مً خىافص حشجُػُت وغلى هرا ألاطاضوما ًؤزس غلى خلم السغبت في الػمل 

ت بين الىفاءة ؤلاهخاحُت والحىافص والدوافؼ وهى ؤمس ججاهلخه ؤلادازة في وكذ طابم  جبنى الػالكت الػظٍى

ب، فالخبرة اإلاىدظبت في  باغخبازها اهخمذ فلؽ بخىفير اللدزة غلى الػمل التي جخمثل في الخػلُم والخدٍز

.  1ٌ باإلطافت إلى اللدزاث الؼبُػُت التي ًمخلىها الفسد في الػمل بثالر غىاصس ؤطاطُتؤداء الػم

 

 

 :ظروف العمل املاديت 1-



 الخ...ًلصد بها جلً ألاشُاء التي حشيل حى الػمل، وجؤزس غلُه مثل ؤلاطاءة، فتراث الساخت، الخدفئت 

 اإلاادًت للػمل باغخلادهم ؤنها اإلاددد الىخُدوبصفت غامت طاد ؤلادازة في وكذ ما اهخمام هبير بالظسوف 

ت ىُت والاهجليًز ذ في اإلاصاوؼ ألامٍس  للىفاءة ؤلاهخاحُت ولىً الدزاطاث والخجازب الػلمُت التي ؤحٍس

 وهرا ال ٌػني ؤن ؤلادازة تهمل الظسوف .ؤزبدذ ؤن هره الظسوف لِظذ اإلاددد الىخُد للىفاءة ؤلاهخاحُت

 ز هامت، ولىً غليها ؤن جىظس إليها غلى ؤن هىان مظخىي لخلً الظسوفاإلاادًت للػمل باغخبازها غي

 اإلاادًت ليي ًؤدي الفسد غمله بىفاءة، وجدظين الظسوف اإلاادًت للػمل ال ٌػني بالظسوزة ازجفاع

 الىفاءة ؤلاهخاحُت، وإهما كد جؤدي إلى جفادي جدهىز هره الىفاءة ؤلاهخاحُت هدُجت طىء الظسوف اإلاادًت

 .للػمل

 :ظروف العمل الاحخماعيت2-

 للد ؤدزهذ ؤلادازة ؤهمُت ظسوف الػمل الاحخماغُت همددد لىفاءة ألافساد ؤلاهخاحُت، ووان ذلً هدُجت

ىُت طىت  ذ بالىالًاث اإلاخددة ألامٍس  1930 .لظلظلت الخجازب الهامت التي ؤحٍس

 هظُم الغير السطمي لجماغاثوكد جبين ؤن ؤهم هره اإلاؤزساث الاحخماغُت غلى الىفاءة ؤلاهخاحُت هي الذ

 الػماٌ، اللادة واإلاشسفىن، والخىظُم غير السطمي ًلصد به حشىُالث الػماٌ وججمػاتهم التي حظاغد

 ألافساد غلى جدلُم بػع ؤهىاع الحاحاث التي ٌشػسون بها، وخاصت الحاحاث الاحخماغُت واالهخماء

 وجخخلف الجماغاث الػمالُت التي ٌشترن فيهاإلى حماغت والشػىز باألمً والحاحت إلى جبادٌ الصداكاث 

 الفسد خظب هىع الػمل الري ًؤدًه ؤو ألاصدكاء الرًً ًفظلهم وجظهس ؤهمُت حماغت الػمل همددد

 للىفاءة ؤلاهخاحُت مً خالٌ جلالُد وؤغساف ًلتزم بها ألاغظاء، وللجماغت اللدزة غلى الظغؽ غلى

الػماٌ غير السطمُت حػخبر وخدة مخياملت لها طُؼسة جدىم وحماغت  .ؤغظائها لاللتزام بخلً الخلالُد 

 غلى اهخاج ؤفسادها، وجددد غبد اإلاظخىي الري جخفم غلُه الجماغت، وحظخمد الجماغت هره الظُؼسة مً

 .زغبت ألافساد في الاهخماء إليها

 الجماغت،وجإزير الجماغت غلى الىفاءة ؤلاهخاحُت ًخىكف غلى زالزت غىاصس ؤطاطُت حشمل حجم 

ت والػىع هرلً ولما وان  دزحت جمظىها، وؤهدافها، فيلما واهذ الجماغت صغيرة واهذ طلؼتها كٍى

 جماطً الجماغت كىي ولما وان جإزيرها غلى الىفاءة ؤلاهخاحُت كىي، هما ؤن الخىافم والخػازض بين

 .ؤهداف الجماغت وؤهداف اإلاشسوع ؤو جخػازض مػه

 في جىحُه الػاملين هدى ؤهجؼ ػسق ألاداء، ومظاغدتهم غلى ججىبواللُادة ؤًظا لها ؤزس واضح 

 .ألاخؼاء والظلبُاث

 :حاحاث ألافراد3-

مىىىا ؤن هميز منها ما ًلي  1:1حػخبر الحاحاث غىصسا ؤطاطُا في الخإزير غلى الىفاءة ؤلاهخاحُت، ٍو

 :حاحاث أوليت1-3

ػخبر ألاحس هى اإلاصدز ألاطاس ي...وهي الحاحاث البُىلىحُت ألاطاطُت مثل الغراء و اإلاإوي   ، َو

اث بلائه، باإلطافت إلى اطخلساز الػمل الري ًظمً بدوزه  إلشباع هره الحاحاث، ومً خالٌ ألاحس ًدصل الفسد غلى طسوٍز

 .ألاحس 

 :حاحاث احخماعيت2-3

ً مثل الحاحت إلى الصداكت وؤلاهخماء إلى م الاجصاٌ باآلخٍس ػخبر حى الػمل  وهي خاحاث ًخم إشباغها غً ػٍس الجماغت ، َو



 .مؼ الصمالء وحماغت الػماٌ غير السطمُت اإلاصدز ألاطاس ي إلشباع هره الحاحاث باغخبازه ٌشمل غالكاث الػمل

 :حاحاث ذاجيت3-3

د الفسد جدلُلها مظخلبال، وذلً باغخباز ؤن ول شخص زطم لىفظه صىزة في ذهىه ٌظعى إلى  وهي جلً الحجاث التي ًٍس

دخل في ذلً الحاحت إلى ؤلاهجاشججظُدها غلى  ً وجلدًسهم، ومصادز  ؤزض الىاكؼ، ٍو وجدلُم ألاهداف واهدظاب اخترام آلاخٍس

. التركُت، الظلؼت اإلامىىخت للفسد في ؤداء غمله إشباع هره الحاحاث هي فسص

 

 

 

 

 


