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 الصعيد على أو والتجاري االقتصادي الصعيد على سواء سريعة تغريات املعاصر العامل يشهد
 االتصاالت وتعرفه عرفته الذي واملذهل السريع فالتطور واملعريف التكنولوجي الصعيد على أو التنظيمي
ا واالنرتنت  من ضخمة مبالغ تدوير االلكرتونية، التجارة (املختلفة االقتصادية امليادين يف واستخداما

 العوملة نتيجة كان ذلك كل )العامل عرب ما بناية يف قارة مكاتب ومن فائقة األموال بسرعة رؤوس
 أكثر بيئة جديدة وشكل الدولية، األسواق إىل الوصول سهل كما الوقت، نفس يف هلا ومكرسا
 حيثما املتاحة املزا من العامل واالستفادة بقاع خمتلف يف اجلنسية املتعددة الشركات النتشار مالئمة
دة بغية التوزيع أو أو اإلنتاج التمويل أو التموين مستوى على سواء وجدت ا ز  التنافسية قدر

 على االعتماد إىلبصدده  املؤسسة تسعى الذي الوضع هذا ظل يف . اآلخرين منافسة ومواجهة
 .املستقبل رهان وكسب الواسع ا من الصراع حلبة ودخول األوضاع لقلب البشرية مواردها

 و أصحاب املؤسسات أدركت حيث حنوه، متام تغريت النظرة أن جند العامل أو للفرد لنسبة
 املادية املوارد فإن ذلكمن  أكثر بل لقيامها، واإلسرتاتيجي احملوري املورد هو البشري العنصر أن العمل

 ال نه الدراسات و خالل األحباث من اإلدراك مت مضى الوقت يف عليها منصبا الرتكيز كان الين
 لكفاءة تتمتع بشرية موارد ظل وجود يف إال رشيدة بطريقة املنشأة تنمية و لتسيري استغالهلا ميكن
 .ذلك على تساعدها اليت

 العمل تطور بيئة داخل اإلنسانية العالقات و البشرية املوارد جمال يف التطور هذا يقابل و
ال هذا يف أجريت حيث عناصرها، جبميع اإلدارة  جمموعة و ظهرت الدراسات من العديد أيضا ا

ت من  رسم و اإلداري، حتقيق االستقرار و املؤسسايت العمل تطوير يف فعال بشكل سامهت النظر
 .بلوغها على العمل و األهداف

 ضرورية فحاجة من أكثر التطورات تلك كل ظل يف اإلداري التنظيم إىل احلاجة أصبحت لقد
 و إشباعها احلاجيات و حتقيق على يساعد األخري هذا كون يف تتمثل صارت التنظيم ذلك إىل الفرد

 .سليم نسق وفق العيش
 االستمرار و االستقرار و  على يساعدها كونه يف فتظهر االقتصادية   املنشآت حاجة أما
ا و تعدد توسعها إىل أدت كربى تطورات االقتصادية املؤسسات شهدت حيث االزدهار،  و نشاطا

تمعات و األفراد تطوير يف القصوى أمهيتها بروز  يف اإلسهام و اإلنساين حتسني  السلوك طريق عن ا
 .سليمة أسس على املبنية اجليدة اإلنسانيةالعالقات  ترسيخ و الشعوب ترقية و تكوين و الرتبية عملية
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 يف ذلك منتهجة اإلنساين اجلانب على تركز و تم االقتصادية أن اإلدارة على هذا حتم لقد
االت يف اإلدارة اتبعته ما  عالقة كل ماله تنظيم خالل من لعامل االهتمام على فعملت أخرى ا
  .املنشاة داخل العاملني  األفراد بشؤون خاصة إدارة بوضع وذلك تطورها، لضمان عليه احملافظة و ا

  :إشكالية الدراسة 
 فشلها أو جناحها ناو  احلقيقي، رأمساهلا وهي ،تآلمنشل األساسي املكون البشرية املوارد تعد

 للمنظمات األساسي النجاح معيار ناو  . املوارد تلك ا تتمتع اليت الكفاءة مدى على يعتمد
ا اهتمامها مبدى يقاس واملؤسسات لتايل البشري، مبكو  اجلزء عتبارها واملؤسسات نظماتمل فإن و

ت منظومة من األهم ا مهامها جتسد الدول مكو  العمل منظومة خالل من البشرية مبواردها وأولو
 البشرية ملوارد اهتمامه جمال يكون قسم أو إدارة، ختصيص خالل من التنظيمي واهليكل اإلداري،

 نظماتامل يف اإلدارات أهم إحدى هي البشرية املوارد إدارة فإن ذلك، على اوبناء. فيها العاملة
 البشرية املوارد إدارة لدى أصبح املتالحقة، والتكنولوجية العلمية التطورات ضوء ويف. واملؤسسات

  .بشرية موارد من حتويه مبا لالهتمام موجه جلها وأن اإلدارية، املمارسات بلغة ونشاطات وظائف
      : يف السؤال الرئيسي التايلا تقدم ميكننا صياغة اإلشكالية مموانطالقا 
 املنشات تطوير يف املسامهة البشرية املوارد إدارة لتنظيم ميكن مدى أي إىل 

  ؟ االقتصادية
 معاجلتها، إىل البحث يسعى فرعية تساؤالت عدة طرح سيتم، اإلشكالية هذه عمق إىل وللوصول

  :منها
 ما هو دور اإلدارة والتنظيم يف املؤسسة االقتصادية -
ثريها  على املؤسسة   فعالية  أنشطة  فيما تتمثل -  إدارة املوارد البشرية  و ومدى 
  .ما هو اثر التدريب على  تطوير املؤسسة  االقتصادية اجلزائرية للمياه وحدة مستغامن -
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  : اتالفرضي
 :التالية الفرضيات بصياغة قمنا املطروحة التساؤالت عن لإلجابة

 يعترب اإلدارة والتنظيم عنصرين أساسني يف املنشاة االقتصادية  -
ثري اجيايب على املنشاة االقتصادية -  ثر أنشطة إدارة املوارد البشرية 
لتايل تطوير املنشاة االقتصادية    -  يلعب التدريب دورا فعاال يف تنمية املوارد البشرية و
 :الدراسة  أمهية

  تكمن أمهية البحث فيما يلي 
 التأكيد على الدور الذي يلعبه التنظيم و اإلدارة يف املنشات االقتصادية   -
  تصادية توضيح مفهوم وأنشطة إدارة املوارد البشرية يف املنشات االق -
 اإلحاطة واإلملام بكل جوانب إدارة املوارد البشرية يف املنشات االقتصادية -
  توضيح إذا ما كان للمورد البشري أمهية داخل املنشاة  -
 اإلجابة على التساؤالت املقدمة  -
 االهتمام الكبري الذي أولته وتوليه املؤسسات الكبرية إلدارة املوارد البشرية  -

 :الدراسة  أهداف
  :يلي ما إىل حبثنا يهدف

 .التعرف على طبيعة تنظيم إدارة املوارد البشرية -
  .معرفة واقع تنظيم إدارة املوارد البشرية وأثرها يف تطوير املؤسسات االقتصادية -
دارة يف املوارد البشرية يف تطوير املنشات االقتصادية -   تقدمي دليل علمي عن أمهية االهتمام 

ونطمح يف األخري من خالل هذه البحث إىل إضافة جديدة تضاف إىل جمموعة البحوث 
ملوضوع كما  والدراسات يكون خطوة لغري إلجراء مزيد من البحوث حول  أن ملاملتعلقة 

 .اليت مل نتعرض هلا يف حبثنا هذا النقاط واملسائل
  
  
  
  



  ةـــــــــــــــــــــــــــقدمامل

 
4 

  :املوضوع اختيار ودوافع مربرات
 :وأمهها املوضوع هذا اختيار إىل دعتنا ودوافع مربرات عدة هناك

 :الذاتية األسباب
 جبوانب منها يتعلق ما لتخصص ،خاصة املتعلقة املواضيع طبيعة على التعرف يف تنارغب -

 .املؤسسات تطوير
  .يمبجال ختصص تتعلق اليت املواضيع هذه ملثل الشخصية يتالو مي -
دة والعلمي املعريف رصيد لرفع السعي - ال هذا يف معارفنا ،وز  .ا

  :املوضوعية األسباب
 لتعمق حتتاج متسعة جماالت البشرية هياملوارد  إدارةتنظيم  جماالت أن وخاصة املوضوع أمهية -

 .والتحليل أكثر
 واليت العوملة ظل ،يف االقتصاد الوطين يعيشها اليت اجلديدة واملرحلة الراهنة االقتصادية الظروف -

ا من للرفع ماسة يف حاجة العمومية االقتصادية املؤسسات جعلت  خالل ،من التنافسية قدر
دة دة ال ،هذه أدائها ز  خالل ،ومن ا العاملني األفراد أداء من الرفع خالل من إال يت الز

م حتديد  دة معارفهم يف تساهم تدريبية لربامج إخضاعهم خالل ،ومن التدريبية احتياجا  ز
م وتنمية  .مهارا

 ، اجلزائر ومنها لدول النامية االقتصادية املؤسسات يف البشرية املوارد بتطوير االهتمام ضعف -
 .البشرية املوارد حساب والتكنولوجية على املالية املوارد توفري أولوية وتقدمي

 أدائها، وتقييم وحتفيزها وتدريبها البشرية املوارد تفعيل بقيمة اتناؤسسم بتحسيس منا رغبة -
 .وتطورها املؤسسة بقاء واستمرارية إىل يؤدي ذلك ألن ومتيزها وجناحها
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 :حدود الدراسة
  :املكانيةاحلدود 

ثري  ،كان اجلانب التطبيقي للدراسة مبؤسسة اجلزائرية للمياه وحدة مستغامن حيث متحورت حول 
  .و إنتاجي العمومية احلساسة ذات طابع خدمايت املؤسسةهده تدريب املوارد البشرية على تطوير 

 :احلدود الزمنية
إىل  2019فيفري من  دامت فرتة اجلانب التطبيقي يف مؤسسة اجلزائرية للمياه وحدة مستغامن

  .2019ماي 
  :منهج الدراسة

عند دراستنا لدور تنظيم إدارة املوارد البشرية يف تطوير املنشات االقتصادية على املنهج  اعتمد
ت واملعلومات و  وصف احلقائق و ،وهذا من خاللالتحليلي  الوصفي و   .حتليلها مجع البيا

ت الدراسة   :صعو
ت منإن اخلوض يف عملية إنشاء البحوث األكادميية ال تعين خلوها من تلك املعوقات و    الصعو

خر ، ومن خالل هذا البحث الذي يهتم بدراسة دور تنظيم إدارة املوارد البشرية يف تطوير آحني إىل 
ت اليت واجهتها    :البحث يف هذااملنشات االقتصادية كان من بني أهم الصعو

 بشكل  املراجع املتخصصة يف دراسة إدارة املوارد البشرية يف جمال اإلدارةبعض  النقص يف  -
  .مباشر

ملعطيات  - صعوبة التعامل مع اإلدارة يف احلصول على بعض املعطيات الدقيقة واإلكتفاء 
  .العامة

  :هيكل الدراسة 
لقد قمنا بتحليل إشكالية البحث، واختبار صحة الفرضيات املقدمة ضمن ثالثة فصول 

ابطة كالتايل ً   :مرت
 ،تعريفها وأمهيتهامفهومها  ،التارخيية هلا اخللفية ،والتنظيمتناولنا فيه مدخل اإلدارة  :لفصل األولا

ا وعناصرها ومن منطلق   بدراسة هذاالتنظيم عنصر من عناصر اإلدارة قمنا  نأخصائصها ومستو
  .مفهومه تعريفه أمهيته مراحله وكذا أنواعه وأخريا مبادئه وأسسه إىلاخلري من خالل التطرق 
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حلديث عن املوارد البشرية مر احل تطورها عوامل االهتمام قمنا ضمن هذا الفصل : لفصل الثاينا
ا املواصفات احلديثة الواجب توفرها كما تطرقنا فيه عن مفهوم إدارة املوارد البشرية  وأهدافها وكيفية 

دارات املؤسسة مقومات النجاح إلدارة املوارد :  تنظيمها دراسة مفصلة حول أنشطتها  وعالقتها 
اي ة هذا الفصل لتحديد دور إدارة املوارد البشرية  يف بناء وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة البشرية 

  .و صنع القرار
تناولنا يف هذا الفصل عموميات حول املؤسسة العمومية اجلزائرية للمياه وحدة  :الفصل الثالث

ة املوارد البشرية ودوره كما تطرقنا اىل دراسة تطبيقية حول التدريب كنشاط من أنشطة إدار    مستغامن
 "اجلزائرية للمياه وحدة مستغامن " يف تطويراملؤسسة 

  
  
  



 
 

 األول الفصل

 التنظيم و اإلدارة
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 :متهيد
 احلضارة صنع على هوعمل طبيعية، حياة طموحه إىل بسبب التنظيم فكرةاإلنسان عرف 

تمع داخل احلياة جماالت شىت يف اآلخرين مبشاركة هار يوتطو  اىل  به اخذ ما وهذا إليه ينتمي الذي ا
 داخل املنشات سعيا واجلماعية الفردية اجلهود تنسيق أساس التنظيم اعترب الذي اإلداري الفكر تبين
ت حتقيق إىل  عنصرا أصبح أن إىل اإلدارة بتطور التنظيم تطور وقد  .هار يوتطو  احلضارة صنع غا

 .بدونه اإلدارة تقوم أن ميكن ال عناصرها من أساسيا وفعاال
  :نيالتالي نياملبحثوسيتم تناول هذا الفصل من خالل 

  .اإلدارة حول مدخل: األول املبحث
  التنظيم حول مدخل: الثاين املبحث
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 اإلدارة حول مدخل :األول املبحث
االقتصادية  اإلدارة دراسة وحىت اإلدارة، عناصر من عنصرا هاما عتباره التنظيم إن دراسة

 يسهل الكل توضيح الن عامة بصفة األخرية هلذه التطرق علينا حيتم اإلدارة أنواع من بصفتها نوعا
 .اجلزء معرفة

 اإلدارة مفهوم :األول املطلب
تمعات اإلنسانية ،ذلك أن اإلنسان منذ وجد على هذه األرض  عرفت اإلدارة منذ وجود ا
فرضت عليه ظروف احلياة أن يعيش مع غريه، وال يستطيع أن يعيش يف عزلة ،لذا اخذ يتعاون وينسق 

 امةريخ اإلدارة الع"يف كتابه  مارشال دميوكاجلهود مع اآلخرين لتوفري مطالب احلياة ، وقد أكد 
على أن اإلدارة قدمية قدم احلضارات اإلنسانية حيث كانت موضع اهتمام احلضارات القدمية املصرية "

بعا من إدراك اإلنسان أن اإلدارة عنصر أساسي  ، واإلغريقية ، و الصينية ، وقد كان ذلك االهتمام 
 كانت 19 القرن أواخر يف ظهرت اليت الدراسات لكن معظم،وموجه رئيسي يف كافة شؤون احلياة

 يسمى ما وظهر الصناعية الثورة جاءت اإلداري،حىت للجانب اهتمام أي تويل ومل حبتة اقتصادية
ا مواجهة عليه ترتب املصانع لتلك لعمالامن  هائلة أعداد استقدام إىل أدى مما املصنع بنظام  أصحا
 اإلشراف و التنظيم مشاكل يف معظمها متثلت قبل من معروفة تكن مل املشاكل من جديدة ألنواع

  .اإلداري ال والدارسني الباحثني اهتمام يف سببا فكان والتنسيق،

 اإلدارة تعريف :األول الفرع
   :اصطالحي واألخر لغوي احدمها تعريفان لإلدارة يوجد

  مقطعني : من تتكون اليت الالتينية من مشتقة إدارة لفظ فان اللغوي لتعريفهما لنسبة
AD + MINSTRA   لآلخرين خدمة أداء معناها و  ADMINISTRATION وتعين 

  .1حمدد هدف أو معني غرض حتقيق
  
  
 

                                                             
ا،انواعها، فعاليتهاأمهيتها،– اإلدارة املليجي اهلادي عبد إبراهيم- 1   1998’59للنشر والتوزيع ،العلمي  ،اإلسكندرية ،املكتبوعمليا
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ال هذا يف الفقهاء و الباحثني بني االختالفات بعض ظهرت فقد االصطالحية الناحية من       ا
اقتصادي  :ضمنه  تدرس الذي النشاط حسب متغرية طبيعتها الن ذلك :اإلدارة تعريف حول

ضي/    2اخل...ثقايف /اجتماعي/ر
  :جند لإلدارة أعطيت اليت االصطالحية التعريفات بني ومن

قل التكاليف ،وأفضل '':LIVINGSTON لفنجستون  - اإلدارة هي الوصول إىل اهلدف 
 '':الوسائل ،حبسن استخدام املوارد املتاحة 

 وإصدار والتنظيم والتخطيط التنبؤ إلدارة يقصد'':HENRI FAYOL هنري فايول -
 ''والرقابة التنسيق و األوامر

العاملني  من تريد ملا الصحيحة املعرفة هو اإلدارة فن إن'':F.TAYLOR يلور فريدريك  -
هم ومباشرتك مالحظتك أي عمله،رؤيتك به و يقوموا أن   الطرق فضل يعملونه وهم إ

 ''مثنا وأرخصها
 املنشاة نشاء تتعلق اليت والوظائف الواجبات كل عن عبارة اإلدارة'':KIMBALL كمبل  -

 و الالزمة، الضرورية املعدات كل توفري و هلا، الرئيسية السياسات وضع و متويلها، حيث من
 3 ''الرئيسيني الرؤساء واختيار املنشاة، فيه ستعمل الذي للتنظيم العام الشكل رسم

 الوصول دف املنشاة يف املوظفني جهود فيها تتناسق بشرية عملية هي اإلدارة'' رشيد امحد  -
 املتاحة والبشرية املادية لإلمكانيات استخدام أفضل االعتبار عنيأخذا ب نتائج اجيابية، إىل

هو الشخص الذي يوجه جهوده وجهود اآلخرين معه لتحقيق  يفاإلدار  ومن هنا. للمنشاة
 4''األهداف املرسومة

لتفصيل يف املطلب الثاين هلذا الفصل و اليت  خصائصعدة إلدارة و ل  من جندسنتطرق إليها 
 لمؤسسة،ل املتاحة املوارد يف استغالل مباشرة بطريقة األخرية هذه تؤثر حيث اإلدارية الكفاءة أمهها
 تدعو ضرورة وجود غمر مورد  استخدام عدم أو جهة، من املوارد احد استخدام يف اإلسراف أن ذلك
  .املسؤولني كفاءة عدم على يدل أخرى جهة من ذلك إىل

                                                             
  09ص2003للنشر اإلسكندرية  اجلديدة داراجلامعة واإلدارة التنظيم،أساسيات  ابوقحف السالم عبد- 2
ضيةعصام بدوي - 3   27ص2001دار الفكر العريب القاهرة الطبعة األوىل موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والر
  09ص مبادئ االدارة احلديثةمنذر اخلليلي و  سعيد  عمر - 4
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 اإلدارية الكفاءة مقياس  
إىل  تؤدي سيئة وأخرى اإلدارة جناح إىل تؤدي جيدة مظاهر لنا انه جند اخلصائص هذه خالل من
 علمي بشكل العمل ألساليب املتفهمة الكفاءة على املبنية اإلدارة تلك هي الناجحة فاإلدارة فشلها،

 بني ومن جح، بشكل أهدافها حتقيق على تساعدها اليت اإلمكانيات يكون لديها واليت مدروس،
  :جند اجليدةالكفأة  إلدارةا املظاهر أهم

 .للخسائر تعريضها عدم على والعمل املنشاة داخل العمل تطوير - 1
 .املنشاة تسيري يف افر اإلس تفادي على لعمل وذل النفقات، ترشيد - 2
 .املنشاة وأجهزة ممتلكات على احلفاظ إىل السعي - 3
 القبلية االسرتاجتيات  وخاصة البشرية املوارد تسيري اسرتاتيجيات وضع يف الشفافية انتهاج - 4

 .)التوظيف االختيار، االستقطاب،(

  اإلدارة أمهية :الثاين الفرع
 :كاأليت ملنشآت يتعلق فيما وخاصة اإلدارة أمهية تكمن

تمع من جهة أخرى  .1  قيادة  وتوجيه املؤسسة لتحقيق أهدافها من جهة وأهداف ا
 .تبسيط إجراءات العمل ،وجتنب اإلسراف و االضطراب ، واالستخدام الفعال للموارد .2
التأثري الفعال على عناصر اإلنتاج،فتصدرها قيادة هذه العناصر يتيح هلا تنظيمها والتنسيق فيما  .3

 .مع ظروف العمل بينها ،مما يتناسب و 
مواجهة التغريات والظروف البيئية املختلفة ،من ظروف سياسية،اقتصادية ،ثقافية ،اجتماعية  .4

 .وتكنولوجية ،لتحقيق االستقرار والتكيف 
تطوير عناصر اإلنتاج،وتعظيم الكفاءات واملهارات البشرية، وإطالق الطاقات وجتديدها من   .5

 .خالل التأهيل والتدريب واإلعداد
حتقيق العدالة واحلوافز لألفراد، وتطوير شخصيتهم الوظيفية وجعلها أكثر فعالية و انسجام مع  .6

 طبيعة العمل
ألحداث،فهي تعترب عني املنشاة اخلارجية والداخلية اليت   .7 لتايل التنبؤ  جتميع املعلومات وحتليلها و

إلبداع والتصور االسرتاتيجي البناء الذي يساعدها على ا  الستمرار والنمومتدها 
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 5العمل على حتسني مكانة املنشاة ومواجهة املنافسة على املستويني احمللي واخلارجي .8
ولقد ازدادت هذه األمهية نتيجة التغريات االجتماعية، االقتصادية ،التكنولوجية اليت تعرض هلا 

تمع اإلنساين تمعات األفراد حاجة فان املنطلق هذا ومن ا  من أكثر تصبح اإلدارة إىل الدول و وا
ا يف تظهر اإلدارة إىل الفرد ضرورية، فحاجة  الدول وحاجة وازدهارها، استمرارها على تساعد كو

 6. وأهدافها أهدافه وحتقيق لشعبها خدمة اإلدارة يف تتمثل
 أما ، املستقبل يف لتتفاداها الالزمة جراءاتاإل اختاذ املشاكل لتلك معاجلتها خاللمن  

ا تستغلها وال فقط احلاضرة مبشاكلها تم اليت اإلداراتبعض   من جمموعة يف تغرق ما سرعان فإ
  .أهدافها وحتقيق استمرارها دون حيول حاجز ويشكل يغرقها الذي األمر تراكمها املشاكل بسبب

 يستوجب وذلك سريها طريقة ويف املنشأة إمكانيات يف مباشرة بطريقة البيئة تؤثر ما غالبا
ا وعناصر املنشاة بيئة بني م وجود تناسق  مواكبة يف ترغب ال املنشآت بعض أن أحيا جند إذ إدار
 جاءت التغريات قد هذه أن من الرغم على ا احمليطة البيئة مستوى على حتدث التغريات اليت

 التعامل يف املرونة الناجحة اإلدارة خصائص من أن جند هلذا األساليب، من أحسن بكثري مبعطيات
 .املنشاة بداخلها تتواجد اليت البيئة على أ قد تطر التغريات اليت مع

وخاصة  املنشات قي عن حياد يف املنشاة تبقى أن املستحيل من أنه نقل مل إن املستبعد من
 من نوع هناك يكون أن جيب إذ )االقتصادية املنشآت يف جنده ما وهذا( النشاط يف متاثلها اليت

 اإلدارة فإن هلذا ، رات اإلدا هذه  يف تكامل عنها ينتج مباشرة غري أو كانت مباشرة العالقات
ا على تتميز الناجحة  ، بينها فيما التكامل حالة وإجياد املؤسسات بني املتبادل االعتماد إجياد بقدر

 ومن املنشأة تطوير يف كبرية بدرجة تساهم اليت االجيابية العناصر من عنها جمموعة ينجم األخرية هذه
 : بينها
 ا تستنزف املنشاة واليت داخل حتدث قد اليت والتصادمات الصراعات جتنب وتضر  طاقا

 .مبواردها
 األخرى املؤسسات موارد من االستفادة خالل من املختلفة املوارد استغالل يف االقتصاد. 
 التجارب من االستفادة على يساعد حمكم تنظيمي إطار وفق املنشات بني اخلربات تبادل 

 .املؤسسات وخربات تلك
                                                             

  - www.edarabia .com/Amr Ahmed  ووظائفها وأمهيتها اإلدارة عن مفاهيم  -5  
10ص، مرجع سابق، منذر اخلليلي و  سعيد  عمر -  6  
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 جدا إجيايب أمر وهذا بينها، االنسجام من نوعا املنشات خمتلف بني التعامل يشكل  

  اإلدارة خصائص :الثالث الفرع
اإلدارة حجر األساس الذي يعتمد عليه يف حتقيق النجاح والتميز يف خمتلف املنشات وحيتاج 

م وتتميز اإلدارة مبجموعة مناألشخاص الذين  إليها أيضا  يريدون حتقيق النجاح والتميز يف حيا
  :التالية سطراألتعرف عليها من خالل نالسمات واخلصائص سوف 

  ا مبثابة حلقة دائرية متصلة حيث أن بداية احللقة تكون بتحديد كافة األهداف اليت متتاز بكو
 .املراد حتقيقها وتقييم األوضاع تسعى إىل حتقيقها، واىل أن يتم التوصل إىل النتائج

  ألعمال اجلماعية فال ميكن ملؤسسة ما أن تتوصل ا تتعلق  النتائج ملطلوبة  إىلتنفرد اإلدارة بكو
 .من خالل اشرتاك جمموعة من األفراد الجناز املهام املوكلة إليهم بنجاح  إال

 ا مرتبطة دائما بتح ا عبارة عن نشاط هادف مبعىن إ  .قيق أهداف حمددةتتميز 
 ملرونة ،وهذا يعينها على التكيف مع الظروف واألوضاع ، وتستجيب للمتغريات  .تتميز 
 ا تس تتاإلدارة علم أل  .ند إىل جمموعة من القواعد و املعايري والنظر
  ا تتعامل مع العنصر البشري الذي يتميز ا فن أل  ومهاراته ختالف سلوكياتهتتميز بكو

  .حباجة إىل إتقان مهارات التعامل معههي  ولذلك
 ا تسعى لتحقيق جمموعة من املعايري واملعارف  .تعد اإلدارة مهنة أل
  تقوم على االستخدام األمثل جلميع املوارد املتاحة. 
 ا عملية ديناميكية  .تنفرد اإلدارة بكو
 ملنشاة االت األخرى  قي األنشطة، وا  .متتاز بتكاملها مع 
 ا تتطلب اإلعداد املسبق الذي يتم من خالله تتميز اإل ا عملية منظمة، وذلك أل دارة بكو

ملنشات  .حتديد العناصر والكفاءات البشرية املطلوبة والقيام برسم اهلياكل التنظيمية اخلاصة 
  ا حتاول الكشف عن حاجات األفراد والعمل على تعترب اإلدارة عملية إنسانية ، وذلك أل

 7.انب ذلك تقوم بتحديد الوسيلة املناسبة للتعامل معهمتلبيتها جب
 احلايل الوقت يف أهدافها حتقيق حماولة يف تعرتضها اليت املعوقات على اإلدارة اهتمام ينصب ال

                                                             
www.almirsal .com-7  
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 من امستويف كل  تستفيد حيث ذلك من أبعد إىل تذهب والناجحة الرشيدة اإلدارة لكن فقط،
املهارات  وهذه األخرى، عن منها اختالف مسؤوليات كل رغم أساسي بشكل املهارات من جمموعة
  8.مهارات إدارية /مهارات إنسانية /مهارات فنية :أنواع ثالثة إىل بدورها تنقسم

 به تقوم نشاط ي تربط اليت واألساليب اإلجراءات مجيع معرفة يف الفنية املهارة تتجلى   -  أ
 .النشاط ذا يتعلق إداري عمل أي فهم على يساعد األمر الذي اإلدارة

 املؤسسة داخل الفرعية والوحدات التنظيمات بكل اإلحاطة طريق عن اإلدارية املهارة تتوفر  - ب
 الرئيسية لوحدات أو البعض يبعضها الوحدات هذه عالقات واستيعاب أقسامها وعرفة
 .املرجوة األهداف وفهم

 تم األخرية هذه اإلنسانية، املهارة دون السابقتني املهارتني من أي جناح ميكن ال   - ت
 اليت اجلوانب بكل اإلملام على وتقوم املؤسسة مستوى على املوجودة البشرية املوارد بسلوكيات

  .وتطويرها املوارد هذه فهم على تساعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
ضية االدارة ةيف مقدم،مطر عيسى عدلة – الدين حسامطلحة  26ص ، 1997 ،األوىل ،الطبعةالقاهرة، للشرالكتاب  مركز، الر   -8  



 اإلدارة والتنظيم                                                          األول الفصل

 
14 

ت حسب متفاوتة املهارات بدرجات هذه أمهية توضيح وميكن  الثالث اإلدارية مستو
  :التايل الشكل خالل من )الوسطى و التنفيذية، العليا ى اإلدارةمستو (

ت املهارات حسب أمهية: 1الشكل    9اإلدارية املستو
  

  
 

ت :رابعال الفرع   اإلدارة مستو
ت اإلدارية للمنشاة حسب العديد من العوامل مثل          :ختتلف املستو

اطبيعة عمل املنشاة  .1  )زراعية ،صناعية أو خدماتية(ومنتجا
  حجم املنشاة ومدى انتشارها اجلغرايف  .2
  مدى احلداثة يف أساليب العمل ووسائل االتصال املستخدمة  .3
ا  .4   فلسفة اإلدارة وأهدافها وقدرا

ت ثالثة إىل منشأة أي داخل اإلدارة تقسيم كما ميكن   رئيسية مستو

  :العليا اإلدارة  
م  يقع هذا مستوى يف قمة اهلرم التنظيمي للمؤسسات عادة،ويشغله مديرو اإلدارة  العليا مبسميا
ئب املدير العام ،وأحيا جمموعة إداريني ويسمون أعضاء  املختلفة ، املدير العام ، املدير التنفيذي ،و

  جملس اإلدارة   
 مؤسسةرسم السياسات واالسرتاجتيات وحتديد األهداف الشاملة لل.  

                                                             
23ص، مرجع سبق  ذكره،  مطر عيسى عدلة – الدين حسامطلحة   - 9  

 االدارة العليا االدارة الوسطى االدارة التنفيذية

 املهارة االدارية املهارة االفنية املهارة االنسانية
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  ا   .توجيه عملية التفاعل بني املؤسسة والبيئة احمليطة 
  وضع اخلطط املستقبلية الكفيلة بتحقيق األهداف املرجوة  
  ت اإلدارية وتوزيع املراكز الوظيفية  وضع اهليكل التنظيمي للمؤسسة ،وحتديد املستو

  :الوسطى اإلدارة
 الذي اجلسر مبثابة فهو التنفيذية واإلدارة العليا اإلدارة بني وصل حلقة املستوى هذا ميثل

  10 :يلي فيما اإلدارة هذه مسؤوليات وحتدد اإلداري، اجلهاز داخل النشاطات مجيع بواسطته يعترب
 املدى قصرية اخلطط وضع. 
  التنفيذية اإلدارة موظفي تدريب. 
  األعمال تنسيق. 
  التنفيذية اإلدارة عن العليا لإلدارة دورية تقارير رفع.  

 :التنفيذية اإلدارة
 يشغلون الذي املؤسسة ا أفراد مجيع على ويشمل اإلداري اهلرم قاعدة املستوى هذا ميثل

إلشراف على اإلنتاج،وتدريب العمال ،وحتفيزهم ،وحل مشاكلهم، .وظائف التنفيذ  كما تعىن 
  .ذلك من مهام متنوعة  إىلوحتديد مهامهم ،وما 

 اإلدارة عناصر :ينالثا املطلب
 الفقهاء من الكثري اختلف ولقد اإلدارة، مهام أو اإلدارة وظائف تسمية عليها يطلق من هناك      

 بعضها من أنقص من وهناك العناصر بعض أضاف من فهناك العناصر، هذه حتديد حول والباحثني
  .الرقابة / التوجيه / التنظيم / التخطيط : وهي حمددة جمموعة يف يشرتكون يكادون لكنهم

 التخطيط : األول الفرع
 عنصر على توافرت إذا إال تقوم أن لإلدارة ميكن ال حيث اإلدارة، عناصر أول التخطيط يعترب

   : 11أمهها من تعاريف عدة له أعطيت وقد التخطيط،

                                                             
دار الفكر العريب القاهرة الطبعة االوىل  العشرين القرن مطلع يفادارة  متجهات موسوعة حسانني صبحي دمحمالرمحان درويش  عبد الدين كمال- 10

  39ص  2004
  . 29 ص.السابق املرجع- 11
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 األفضل السبل واختيار املوارد وتقدير األنشطة أو األعمال حتديد " : اهلواري سيد -
 .معينة أهداف حتقيق اجل من الستخدامها

 مع املستقبل عليه سيكون مبا التنبؤ على يشتمل الواقع يف التخطيط " : فايول هنري -
 " .املستقبل هلذا االستعداد

  :التخطيط أنواع
ت اإلدارة ، حيث جند التخطيط اإلسرتاتيجي على مستوى اإلدارة  خيتلف التخطيط حسب مستو

  .12مستوى اإلدارة السفلىالعليا ، أما التخطيط التكتيكي فيتم على 

 طويلة زمنية ملدة به العمل يتم أن أجل من العليا اإلدارة به تقوم : اإلسرتاتيجي التخطيط .1
ت بوضع النوع هذا ويهتم سنوات، ومخس سنة بني ما ترتاوح املدى  برامج وتصميم أولو

  .أهدافها حتقيق على املنشأة تساعد اليت املوارد توفري منها اهلدف سياسات وحتديد
 وهو اإلسرتاتيجي ، التخطيط يف احملددة السياسات تنفيذ على يركز : التكتيكي التخطيط .2

 اليت ريبة الق األنشطة على يركز أنه كما واحدة، سنة معظمها يف تتعدى ال زمنية فرتة يغطي
 التخطيط تدعيم كله هذا من والغرض للمنشأة، العامة اإلسرتاتيجيات لتحقيق إجنازها جيب

 .اإلسرتاتيجي
 على عمله مسؤوليات إلجناز التنفيذي التخطيط املدير يستخدم : التنفيذي التخطيط .3

 هو كما حسب أسبوع كل أول يوم كل النوع هذا برسم ويقوم الدنيا، اإلدارة مستوى
 واألساليب السياسات حتسني إمكانية خبصوص رأي الدنيا لإلدارة يكون كما إجنازه مطلوب
 .أفضل بصورة األهداف حتقيق على يساعد الذي لشكل

 التوجيه :الثاين الفرع

 وال إليهم، املوكلة املهام إلجناز عليهم واإلشراف األفراد إرشاد " :نه التوجيه تعريف وميكن
 اإلمكانيات كل وتوفري منهم، مطلوب هو مبا للقيام همإعداد يتم أن بعد إال إجناز أي حتقيق ميكن

   ."هلم املناسبة العمل وظروف
  

                                                             
 374 ص . 1999للكتاب، اإلسكندرية مركز - االجتماعية املسؤولية مدخل – األعمال قطاع يف واإلدارة التنظيم ، الشنواين صالح- 12

 



 اإلدارة والتنظيم                                                          األول الفصل

 
17 

 إلرشادهم رؤساءهمطرف  من لعاملني االتصال خالهلا يتم اليت العملية" :نه البعض ويعرفه
م جهودهم بني والتنسيق وترغيبهم،    ."األهداف لتحقيق وقياد

 :مها أساسيني مبدأين على التوجيه عملية وتقوم
 فعالية أن أساس على يقوم حيث التوجيه، بغرض املبدأ هذا يتعلق :األهداف جتانس مبدأ 

 اجلماعة، أهداف مع التعاوين النشاط يف الفرد أهداف جتانس مدى على تتوقف التوجيه
 على يعملون موحدة أهدافعموما  هلم تكون واحدةال املنشأة داخل يعملون الذين فاألفراد

 أهداف حتقيق على العمل هو املهم لكن ألخر، فرد من األهداف هذه ختتلف وقد حتقيقها،
 املنشأة أهداف مع األفراد أهداف تتجانس أن جيب لذلك أجلها، من أنشأت اليت املنشأة
 .احلوافز نظام طريق عن جتسيده ميكن ما وهذا

 أكثر، ال واحدا رئيسا للمرؤوسني يكون أن أساس على املبدأ هذا يقوم :األمر وحدة مبدأ 
 بواسطة يوجهون عندما أكثر يتجاوبون املرؤوسني األشخاص أن الدراسات بعض بينت حيث
 أكثر وجود حالة يف للموظفني لنسبة تفادي االنقسام على يساعد املبدأ وهذا واحد، رئيس

 .رئيس من
 :وهي التوجيه عملية عليها تقوم عناصر ثالثة هناك أن إىل املبدأين هذين خالل من خنلص

 .احلوافز /االتصال /القيادة
 الذي لشكل إليهم املناطة أعماهلم ينفذون وجعلهم اآلخرين على التأثري قوة هي :القيادة 

 .املنشأة أهداف حيقق
 ت جتميع هو :االتصال  تبادهلا أو ونقلها اإلدارية الستمرار العملية الضرورية واملعلومات البيا

 هو فاالتصال لذلك اجلديدة، ملعلومات الغري إحاطة من اجلماعة أو الفرد يتمكن حبيث
 .املنشأة أهداف حيقق مبا واخلربات املعلومات تبادل مبقتضاها يتم اليت الوسيلة

 ت جمموعة هي : احلوافز  احلصول ميكنه واليت لفرد يطةاحمل البيئة توفرها اليت املتاحة اإلمكا
 لشكل معينة نشاطات جمموعة أو لنشاط وأدائه معني سلوك حنو دوافعه لتحويل واستخدامها عليها

    .أهدافه وحيقق توقعاته أو حاجاته أو رغباته يتماشى مع الذي األسلوب أو
  :هي اخلطوات من جمموعة على تشتمل التخطيط عملية أن جند التعريفات هذه خالل من

 .إليه الوصول رد ا امل لألهداف املسبق التحديد -
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ت حتديد -  .املسطرة األهداف تلك لتحقيق الالزمة اإلمكا
ت حتديد -  .املتاحة غري توفري وكيفية املتاحة اإلمكا
 .اهلدف لتنفيذ الزمنية مج الربا وضع -

 على وتنطوي املؤسسة داخل املدير ا يقوم اليت اإلدارية الوظائف من التوجيه عملية تعترب
 .بكفاءة العمل على املرؤوسني لتشجيع صممت اليت األنشطة كل

 اليت العمليات يف جهود من بذل ما وجناعة صدق مدى على الدليل العملية هذه وتعطي       
 .وتنظيم ختطيط من سبقتها

ا من سيئة أخرى مظاهر هناك أن جنذ اجليدة املظاهر هلذه ملقابل  من ملنشأة، اإلضرار شأ
  :بينها

 .البشرية املوارد إدارة جمال يف وخاصة اجليد التنظيم على االعتماد عدم -
 .الشخصية ضهماأغر  قحتقي يف املنشأة واردين ملاملسري  استغالل -
 .) التنظيم يف نقص نتيجة يكون أيضا وهذا ( العامة اإلدارة يف القرار كزا مر  تعدد -
ً  البشرية، املوارد اختيار سوء -  .املناسب املكان يف املناسب العامل وضع عدم إىل إضافة

  الرقابة :الثالث الفرع
 التخطيط، بعد يت أن جيب إذ اإلدارية العملية سلسلة يف األخرية احللقة الرقابة عملية متثل

 أكثر للرقابة أعطي فقد األخرى العناصر غرار وعلى اإلدارية، العملية تكتمل لكي والتوجيه التنظيم
 : من أمهها تعريف، من

ً  حيدث شيء كل كان إذا مما التحقق على الرقابة تنطوي " : 13فايول هنري -  للخطة طبقا
 الضعف نقاط إىل اإلشارة هو غرضها وأن احملددة، واملبادئ الصادرة والتعليمات املوضوعة
 الناس، األشياء، : شيء كل على تطبق وهي حدوثها، تكرار ومنع معاجلتها بقصد واألخطاء

  ".  األفعال

                                                             
13  - wwwt.own0.com/t54-topic 
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 غريها بتكليف أو بنفسها اإلدارة ا تقوم مستمرة متابعة عملية هي " : 14بدوي عصام -
ً  يتم املنظمة داخل العمل عليه جيري ما أن من للتأكد  والسياسات املوضوعة للخطط وفقا

  ".املعدة مج والربا املرسومة
 معلومات على للحصول املستمرة واألنشطة اجلهود تلك هي15 " :الشافعي أمحد حسن -

 العامة اإلدارة تتوىل اليت النشاط جماالت خمتلف يف والتنفيذ العمل تقدم عن ودقيقة صحيحة
ا، ته التنفيذ معدالت ومقارنة مسؤوليا ت ملعدالت ومستو  اخلطة يف املستهدفة واملستو
  " .وتصحيحها االحنرافات عن والكشف املوضوعة،

 16:أمهها العناصر من جمموعة تتضمن الرقابة عملية أن جند التعريفات هده إىل لنظر
 املعايري وضع على منشأة أيه يف بدقة األهداف حتديد يساعد :املعيار ووضع األهداف حتديد 

 .األداء أو الفعلية النتائج قياس ميكن بواسطتها املالئمة الرقابية
 بني تطابق وجود إىل املقارنة هذه تودي أن جيب :املرسومة املعايري مع احملققة النتائج مقارنة 

 الةهذه احل يف ة واملرسوم املعايري من أقل أو أعلى النتائج هذه تكون قد لكن واملعايري النتائج
ا على والتعرف لفروقا قياس جيب  .أسبا

 ا على والتعرف الفروق قياس  من أقل احملققة النتائج كانت إذا ما حالة يف :وتصحيحها أسبا
ا وحتديد الفروق تلك على التعرف جيب فإنه املرسومة املعايري  من اإلدارة تتمكن حىت أسبا

 .معاجلتها
  
  
 

                                                             
64ص 2001موسوعة التنظيم و االدارة عصام بدوي   - 14  
 2007-دار الوفاء للطباعة و النشر -املداخل املعاصرة يف ادارة االفراد و التطوير التنظيمي–حسن امحد الشافعي و عبد اللطيف البخاري  - 15
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 التنظيم حول مدخل :الثاين املبحث
هذا التنظيم يف  أمهيته ،اإلداريمفهوم التنظيم  إىليف دراستنا من خالل هذا املبحث سنتطرق 

  و أسس هذا التنظيم ،خطواته ،أنواعه و مبادئه سريورة و تطور املنشآت و املؤسسات

 التنظيم مفهوم :األول املطلب
 للتضارب عرضة املصطلحات أكثر من جعله التنظيم موضوع لقيه الذي يد املتزا االهتمام إن

 لدى للتنظيم يكون أن من المينع هذا لكن خطواته، ورسم مضامينه وشرح حتديده قي واالختالف
دة بل متقاربة، معان أو واحد معىن الفقهاء من العديد  يف يساهم التضارب ذلك فان ذلك على ز
 .واسع بشكل التنظيم فكرة حتديد

 التنظيم تعريف :األول الفرع
ا حتمل  حثون يف جمال اإلدارة ،فكان لكل منهم تعريفه اخلاص،إال أ وقد عرف التنظيم 

 :نفس املعاين وهي كالتايل 
نه العمل على حتديد وجوه النشاط من اجل حتقيق األهداف وترتيبها  التنظيم'':لينال ابرويك  -

 17"على شكل جمموعات من اجل إسنادها اىل عدة أشخاص
رد - نظام من عدد من النشاطات التعاونية اليت تتمعن وعي وقصد ن  هو التنظيم'':شيسرت بر

طريق شخص واحداو اكثر ،ويتطلب هذا األمر وجود اتصال بني تلك النشاطات ،حيث يساعد 
 18."التنظيم على إبراز املسامهة الفعلية للفرد يف عمله 

 أهدافه، حتديد طريق عن وذلك املشروع يف وازنت حالة إجياد على العمل هو'':اخلري أبو كمال -
 تحقيقل الالزمة الوظائف خمتلف وحتليل م، وانسجام كامل بتناسق حتقيقها وسائل وتوضيح

ا هلا املخولة السلطات بيانت مع األهداف هذه  إجياد مع عالقات من بينها ما وتوضيح ومسؤوليا
 19 ''تقوميها إىل بادرةوامل حينها االحنرافات يف على التعرف من متكن قبةاللمر  فعالة وسائل

 حمددة، أهداف حتقيق بغرض املنشاة أطراف ميثل الذي الكيان مبثابة هو التنظيم'':ماهر امحد -
 واألسواق واملوردين والعمالء والتكنولوجيا واألعمال الوظائف هياكل من الكيان هذا ويتكون

                                                             
https://pulpit.alwatanvoic.com   مفھوم التنظیم و اھمیتھ و معایره 17  

www.ssts.com-18  
  19 - 16كمال ابو اخلري املرجع السابق ص 
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ت هذه كل األسواق من وغريها العمل وأساليب وإجراءات  إىل حني من تتغري أن جيب املكو
 20 ''العمل ومجاعات داأفر  بني عملية التنظيم تنجح حىت أخر

 بني اإلدارة ترمسها اليت العالقة به ويقصد العليا اإلدارة من يتقرر الذي التنظيم'':علي دمحم كمال -
 ببغضهم اإلدارات املختلفة مديري بني الرمسية وغريها،كالعالقة التنظيمية اخلرائط مبوجب العاملني
 21 ''والعاملني اإلدارة بني أو البعض،

 املنشاة أو اإلدارة داخل األفراد بني ممكن تعاون اكرب لتحقيق أسلوب هو'':حسن عادل -
قل ممكن وقت اقل يف كفاءة كرب لتحقيقها ذا ممكنة، تكاليف و  التنظيم يعترب ال املعىن و

 22 ''غاية لتحقيق وسيلة بل ذاته حد يف غاية أيضا
 ميكن ال هامة ووظيفة أساسية عملية هو التنظيم أن التعاريف السابقة   جند  كل خالل من

 الميكن أخرى بطريقة نشاطها،أو عن النظر بغض إدارة أي يف األحوال من حال ي عنها االستغناء
التنظيم هو عملية  إن ذلك وسليم، وحمكم جيد تنظيم على تعتمد مل ما إدارة أي وتستمر تنجح أن

 الضرورية واليت تتطلب توزيع للمسؤوليات ،وتفويض للسلطة حىت يتم حتقيق األهداف  األنشطةتوزيع 
 .بدونه املنشاة تقوم أن ميكن ال ما وهذا ملبتغاة،

  التنظيم أمهية :الثاين الفرع
وهذا ال  هاوتطور  هامنو يف  تستمر حىت لكوكذ املؤسسات وجدت خللق الفوائض واملنافع، إن

 مستقلة وعليهمنهم بطريقة واحد جمموعة من األفراد يعمل كل  أوميكن حتقيقه بواسطة فرد واحد 
  :فان

 يعرف وبذلك والسلطات العالقات التنظيم حيدد :والسلطات العالقات هيكل هو التنظيم -
 داخل عضوا كونه حبكم ا القيام عليه املفروض الواجبات التحديد وجه على عامل فرد كل

 وكذلك جتاوزها له جيوز ال اليت سلطاته يعرف كما اآلخرين واجبات أيضا ويعرف املنشاة
 واجلماعية الفردية اجلهات خمتلف بني التنسيق حتقيق شانه من هذا كل اآلخرين، سلطات

 .اجيايب أمر وهو

                                                             
458ص  2000 السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات امحد ماهر  - 20  

78ص  1984دار النهضة العربية بريوت  معجم مصطلحات التنظيم و االدارة علي دمحم كمال  -21  

102ص  1982مؤسسة شباب اجلامعة االسكندرية  االدارة و املدير عادل حسن   -22  
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 عملية تسهيل يف كبري وبشكل التنظيم يساعد :واملعلومات االتصاالت هيكل هو التنظيم -
ت بني سواء املنشاة داخل االتصال  هذه احد داخل العاملني بني أو اإلدارة، مستو

ت،  ووجهة إرساهلا وأسلوب املعلومة منها تصدر اليت اجلهات حيدد التنظيم إن ذلك املستو
 .استقباهلا

 رد ا أف لدى املهارات لتنمية فعالة وسيلة التنظيم يعترب :القدرات لتنمية وسيلة هو التنظيم -
 األفراد على أن إذ املخولة هلم، الوظائف خيص فيما وسلوكهم أدائهم وحتسني املؤسسة
م اختالف  ضرور التنظيم جيعل الذي األمر الزمن، مرور مع اخلربة يكتسبون مستو

 .املنشاة على لنفع يعود اجيايب بشكل اخلربة تلك الستغالل
 وتوزيع األعمال تقسيم يتم اجليد التنظيم طريق عن :اإلدارية الوظائف هيكل هو التنظيم -

 على القضاء شانه من وهذا املناسب العامل بوضع أي األفراد، ختصصات وفق املهام
 .الصالحيات يف والتداخل املهام يف التضارب

 التنظيم خطوات :الثالث الفرع
 إليها ترمي اليت األبعاد و املؤسسات أو املنشات حجم ختالف بنائه طريقة يف التنظيم يتباين

 لضرورة تنظيما تتطلب أحجامها ختالف فاملؤسسات التنظيم، إليها يسعى اليت أهدافها وطبيعة
 وجيب املؤسسة حسب خيتلف تنظيمها يف االختالف أن إال معقدة أو بسيطة الوظائف كانت سواء
  :حمددة خطوات إتباع التنظيم هذا لوضع
 الوحدة تتطلبها اليت الوظائف ويوضح املهام حيدد أن املدير على :اإلدارة واجبات حتديد -

 مؤسسته، جناح لتحقيق ا القيام عليه يتعني اليت النشاطات يعي وان يشغلها، اليت اإلدارية
 .حتقيقها املراد األهداف هلم ويوضح مرؤوسيه على املهام يوزع أن عليه ينبغي كما

 أو أقسام إىل النشاطات بتقسيم يقوم أن نية كخطوة املدير على جيب :النشاطات تقسيم -
 على الوظائف بتوزيع يقوم مث املدير، حيدده معني بنشاط فيها قسم كل خيتص إدارية وحدات
 .كل واحد منهم  ختصص حسب العمال

 فيما للتنسيق طريقة وضع إىل والنشاطات املهام تقسيم خطوة حتتاج: التنسيق طريقة وضع -
 .موحد شكل يف العمل من تتمكن لكي )املختلفة الوظائف بني إي( بينها
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، اأمر  الرقابة تعد: الرقابة نظام وضع -  مدى ملعرفة املرؤوسني على املدير من وتكون ضرور
 .حتدث قد اليت املشاكل أو وإدراك النقائص املؤسسة داخل العمل سري

 املدير هلم يفوضها اليت املرؤوسني بعض سلطات حتديد ا واملقصود: الالزمة السلطة حتديد -
 يف يبقى أن جيب التفويض هذا لكن األهداف لتحقيق العمل يف واإلتقان السرعة اجل من

 .التنظيم لنجاح وذلك أخرى وظائف إىل يتجاوز فال حدوده
 وتشمل خريطة، شكل يف للمنشاة التنظيمي اهليكل وضع يتم حيث :التنظيمي اهليكل رسم -

 كل وضع طريق عن الوظائف لتلك األمهية درجة حسب وأقسام وحدات إىل الوظائف توزيع
 .التنظيمي اهليكل قاعدة متثل األخرية هذه و منه، مستوى أدىن إىل أعلىمن  وظيفة

 التنظيم أنواع :الثاين املطلب
 مها رئيسيني نوعني إىل التنظيم تقسيم على واإلدارة التنظيم جمال يف الباحثني معظم يتفق

 .الرمسي غري والتنظيم الرمسي التنظيم

 الرمسي التنظيم :األول الفرع
حىت يتبسط  تعريف من أكثر ذكرن أن يجدر بناف جيد بشكل الرمسي التنظيم فهم ميكن حىت

 :مفهوم هذا النوع من التنظيم و منها
 وتوزيع األعمال وتقسيم فيها ا األفراد بني العالقات وحتديد املنشأة يكلة يهتم الذي هو -

لتايل النشأة يف واملسؤوليات السلطات وحتديد االختصاصات  فيها، فرد كل دور تبيني و
 بني الرمسية الصالحيات عن يعرب واليت اإلدارة تطبقها واألوضاع اليت واللوائح القواعد ويشمل

 .املنشاة يف العمل تنفيذ سياسيات دف اآلخرين األفراد وبني فرد كل
 الرمسية السلطة خبطوط بعضها مع النشاطات و األعمال تربط اليت العالقات كافة به يقصد -

 األسفل من متدرجة تنظيمية تشكيالت أو وحدات شكل على منسق إطار يف تظهر واليت
 تلك بتنفيذ للقيام ألفراد خمتلف من املتوقعة التنظيمية األدوار الرمسي اإلطار داخل وتتحدد

 .لبعض بعضهم األفراد لتعامل املرغوبة واألساليب الطرق وكذلك النشاطات
ت العالقات بتحديد يهتم الذي هو -  ويقتضي االختصاصات وتوزيع العمال وتقسيم واملستو

 على تعمل اليت الوحدات تضمن عريضة قاعدة ذي هرم شكل على يكون أن التنظيم هذا
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 اليت الرمسية القنوات مبعىن اإلدارة يف املوجودة االتصاالت شبكة فيه ومتثل التنفيذي، املستوى
 .املعلومات خالهلا متر
 األعمال و لوظائف حتديد عملية هو الرمسي التنظيم أن التعريفات هذه خالل من لنا يتضح

 حتقيق يف يساهم بشكل بينها فيما العالقات ربط أو ووضع وأقسام إدارات يف وتنظيمها واملسؤوليات
 .املنشاة إدارة من املسطرة األهداف
 متيزه اليت خصائصه تظهر خالهلا من واليت النقاط من جمموعة على الرمسي التنظيم رتكزي و

 :يلي فيما النقاط هذه وتتمثل الرمسي، غري التنظيم عن
 عن االبتعاد هذا خالل من يتوجب :التنظيمية األهداف بتحقيق الرمسي التنظيم ارتباط 

 والعالقات العواطف كل بعزل وذلك أهدافه حتقيق يف التنظيم يعيق شأنه من ما كل
 جيب إليها تناط اليت األفراد حتديد وأيضا األدوار فتحديد الرمسية، النشاطات عن الشخصية

 .احملددة ألهداف وثيقا ارتباطا يرتبط أن
 على يساعد أن شأنه من االفرتاض هذا :تنظيميةخرائط  شكل على الرمسي التنظيم جتسيد 

 من وحتقيقها ا القيام الواجب واألهداف واألدوار النشاطات لكل الشاملة الصورة توضيح
 .ختصصه حسب كل األفراد طرف

 لألهداف األفراد حتقيق إن :حتقيقها املراد ألهداف لألفراد الشخصية ض ا األغر ارتباط 
ا اليت  ضهماأغر  حتقيق إىل األحيان أغلب يف يؤدي لوائها حتت يعملون اليت املنشأة سطر

 .الشخصية
 األفراد واجبات الرمسي التنظيم خالل من تتحدد: العمل لنطاق الرمسي التنظيم حتديد 

م وحقوقهم  ومعرفة املنشأة داخل األفراد حركة توضيح يف يساهم بشكل بعضهم مع وعالقا
 .مواقعهم

 الرمسي غري التنظيم :الثاين الفرع
خذ املنظمة أفراد بني تتم اليت العالقات جمموعةهو  الرمسي غري التنظيم  وأمناطا أشكاال واليت 

م إىل نتيجة حتدد خمتلفة، م ودوافعهم رغبا  يف الرمسي التنظيم واجتاهات ملسارات ختضع واليت وسلوكيا
 ينشئها اليت املتنوعة واالجتماعية الشخصية العالقات تلك " أنه على يعرف كما .األحيان من الكثري
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 تنشأ ولكنها ، مباشرة بصفة تقييمها أو اإلدارة ختططها ال وعالقات إقامتها يف ويستمرون العمال
 23"ومتقاربة واحدة أمكنة يف العمال وجود بسبب وتستمر

  :بينها من عديدة أسباب نتيجة الرمسي غري التنظيم ظهر وقد
 .املنشأة داخل ا األفراد حاجيات كل تلبية على الرمسي التنظيم قدرة عدم -
 هلم حتدث اليت للعزلة نظرا رمسية غري جمموعات تكوين على يساعد الرمسي التنظيم حجم كرب -

 .ذلك جزاء من
 غري بصفة بينهم عالقات ظهور إىل يؤدي واحد مكان يف بعضهم مع املؤسسة ا أفراد تواجد -

 .رمسية
 يف الرمسي التنظيم يساعد أنه ذلك كبرية إجيابية حيقق املؤسسة داخل الرمسي غري التنظيم وجود إن
 حتقيق يف يساهم كما التنظيمني، بني واالنسجام التوافق من عالية درجة حتققت إذا أهدافه حتقيق
 من نوعا الفرد هذا لدى يوجد مما الرمسي التنظيم داخل للفرد والنفسية االجتماعية احلاجات إشباع
 الرمسي غري التنظيم فإن ذلك إىل إضافة إنتاجيته، من ويزيد املعنوية روحه من ويرفع  واالستقرار األمن
م يف وتوتر قلق من يوجهونه مما   لألفراد متنفسا يعترب  .أدائهم على ذلك ينعكس حبيث حيا

 عملية تتطلبها حتمية ضرورة أصبحا الرمسي وغري الرمسي التنظيم من كال أن سبق مما نستنتج
 الرمسي غري التنظيم إىل النظر املعقول غري ومن به، العاملني وأهداف التنظيمية أألهداف بني التوازن
 من وأكثر بينهما، التوفيق تستطيع اليت هي الرشيدة اإلدارة أن جند بل الرمسي، التنظيم يعيق أنه على
 داخل إدارية عملية أهم جناح إىل حتما يؤدي الرمسي وغري الرمسي التنظيم من بكل األخذ فإن ذلك

 . التنظيم عملية وهي املنشأة
 نأ ذلك ، ةاملؤسس و أسباب تطور أهداف وأبرز أول من زال وال كان اإلداري اجلهاز تنظيمإن 

 هذه تنتهجه الذي التنظيم يف النظر إعادة يتطلب الذي األمر وتتطور تنمو عموما املؤسسات
 أن البعض ويرى، السابق التنظيم جناعة عدم لضرورة تعين ال التنظيم إعادة فإن عليه و ،األخرية
   :التالية احلاالت يف تظهر التنظيم إعادة إىل احلاجة
 .تصميمه يف خطأ لوجود فعال غري أصبح األصلي التنظيم أن يظهر عندما -
 .اإلدارة سطرته ما غري على املنشأة داخل األفراد يتصرف عندما -
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 .فلسفتها يف القدمية عن اجلديدة ختتلف حبيث اإلدارية القيادة يف ات تغري حدوث عند -
 .طموحا أكثر جديدة أهداف وتسطري بناء حالة يف خاصة التنظيم كفاءة تضعف عندما -

 سواء املشاكل بعض تواجهها حيث سهال أمرا ليست التنظيم إعادة عملية أن فيه شك ال ومما
  :جند املشاكل تلك بني ومن هلا، الفعلي التطبيق أثناء أو للعملية التمهيدية التصورات وضع أثناء

 .للتغيري وتقبلهم العمال رضا صعوبة -
 مل ما خالهلا من تتفادى التنظيم إعادة لعملية جيدة قواعد إلرساء مهارات وجود وجوب -

 .تطبيقها يف التنظيم ينجح
  .إجناحها يف تساعد جيدة ومعطيات معلومات إىل حتتاج التنظيم إعادة عملية -

 التنظيم وأسس مبادئ :الثالث املطلب
 لقياس كمعايري تستعمل للتنظيم مبادئ من عدد وجود على اإلدارة علماء معظم يتفق

  :و نذكر منها وسليما جيدا التنظيم يكون اإلدارة داخل بتوفرها إذ التنظيم،
 فإن واحد شخص من أكثر اإلدارة داخل األشخاص عدد يصبح حني: التنظيم ضرورة مبدأ 

 إطار يف به شخص لكل يكون عندها املسؤوليات، وحتديد بينهم الوجبات تقسيم تلزم ذلك
 .منظم

  حتديد أن ذلك وظيفة، أي إجناز أساس هي املنظمة أهداف حتديد إن :اهلدف حتديد مبدأ 
 توحيد أيضا بل اإلدارية للوظائف السليمة املمارسة واقع فقط ليس يفرضها ضرورة اهلدف
 إضافة األهداف، تلك لتحقيق األخرى املوارد من وغريها البشرية املوارد وجتميع اجلهود كافة
 فبدون أهدافها، لتحقيق وضع إلدارة عناصر من كعنصر ذاته حد يف التنظيم فإن ذلك إىل

 .فيها  للتنظيم حاجة وال أمهية فال حتقيقها إىل اإلدارة تصبوا أهداف
  األشخاص أساس على وليس الوظائف أساس على اإلدارة تقوم أن وهو :الوظائف مبدأ 

ا األشخاص أساس على بنيت إذا اإلدارية األهداف الن  هذه ويف م، مرتبطة ستصبح فإ
 عدم معناه  )تقاعد استقالة، وفاة، ( كان سبب ألي الفرد استمرارية عدم سيكون احلالة

 معناه الوظيفة أساس على ؤسسةامل بناء فإن ذلك عكس وعلى ، اإلدارة استمرارية تلك
  الفرد استمرارية عدم حالة يف وحىت الوظيفة تلك مع قدرته تتالءم الذي الفرد عن البحث

 .بديال شخصا إال ذلك يتطلب ولن مستقرة، ستبقى الوظيفة فان
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  داخل العاملني األفراد لبعض القرارات واختاذ التصرف يف احلق إعطاء :السلطة تفويض مبدأ 
 هلؤالء اختصاصاته من بعضا املسؤول أو املدير منح طريق عن وذلك حمدد نطاق يف املنشأة
 على والكشف املدير، على العمل أعباء ختفيف يف التفويض عملية تساعد حيث ا ، األفراد
 يشرتط لكن سريعة، بطريقة القرارات اختاذ على واملساعدة الدميقراطية وحتقيق العاملني قدرات

 املفوض على املفوض من رقابة إجياد مع فيه، املفوض العمل نطاق حتديد التفويض عملية يف
 .إلية

  اختاذ سلطة يف توازن هناك يكون أن بذلك يقصد: والالمركزية املركزية بني التوازن 
 والعامة املصريية القرارات مثل ذلك تستدعي اليت األمور يف املركزية إىل القرار فيصل القرارات،

 السلطة وتفويض نقل طريق عن الالمركزية تعتمد أخر جانب ومن املؤسسة، ختص اليت
ت  .ذكر وأن سبق كما عليها الرقابة وجود مع أقل إدارية ملستو

 التنفيذ يف وسرعة األداء يف وحتسني العمل يف جودة هناك تكون لكي   : العمل تقسيم مبدأ 
 أو فروع شكل على ووضعها املنشأة داخل املهام وتوزيع العمل تقسيم يتم أن جيب

 .حتقيقا أكثر أسهل و األهداف بذلك وتصبح جمموعات،
  أو للرئيس املمنوحة السلطة تتناسب أن الضروري من: واملسؤولية السلطة تساوي مبدأ 

 من أكرب املدير مسؤولية تكون أن املمكن غري من أنه لذلك مسؤوليته مع املنشأة داخل املدير
 السلطة من لكل ناف ذلك إىل إضافة صحيح، والعكس ا، اإللتزام يستطيع فال سلطته

 أن مثال للرئيس ميكن ال أنه حيث العمل وعالقة املنشأة أهداف ترمسها حدود واملسؤولية
 .املناط به العمل نطاق عن خترج للمرؤوس أوامر يصدر

  واملنشأة النمو يدرس ألنه التنظيم يف اهلامة املبادئ بني من يعد: الوظيفي النمو مبدأ 
 مواكبة على ار دقا تنظيما وتضع تصمم أن منشأة كل على جيب إذ املستقبل، يف وتوسعها

 خذ وأن تطورات أي مع التأقلم على اوقادر  املستقبل يف ستحدث اليت املستجدات مجيع
ت كل االعتبار بعني املبدأ هذا  .مؤسسةلل والبشرية املادية واملوارد اإلمكا

 معني عمل حجم منهم لكل داأفر  بواسطةمؤسسة  أي داخل األعمال تتم: التنسيق مبدأ 
جناز  هذه مجع من البد واضحا اهلدف يظهر ولكي اهلدف، من جزء يتحقق العمل هذا و

 دااملر  اهلدف تظهر متناسقة وبطريقة سليم بشكل األفراد هؤالء ا املنوط واملهام األعمال
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 الالزمة التنسيق بعمليات القيام يستطيع الذي الوحيد العنصر هو التنظيم فإن وعليه حتقيقه،
 جهد وأقل وقت أسرع يف حتقيقه املنشود اهلدف ايتها يف يربز حبيث اجلهود هذه جلميع
 .ممكنة تكاليف وأقل

  مع يتفق الذي العمل أداء يف فرد كل يتخصص أن املبدأ هذا يتطلب: التخصص مبدأ 
 يف واخلربة املهارة اكتساب إىل يؤدي أن شأنه من وهذا الوظيفية، وكفاءته تهاوقدر  مؤهالته
دة العمل،  . اإلدارة كفاءة تزداد وبذلك الوظائف يف التعمق على القدرة وز
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  :الفصل خالصة
 يسعى فعال سرتاتيجيا  وتنظيم إسرتاجتية إدارية عملية وجود ضرورة كل منشاة حتتاج إىل  إن    
 مع العاملني األفراد بني  ءسوا البشرية املوارد جهود بني والتنسيق والتفاهم التعاون من جو توفري إىل
 واملهام الوظائف بني التداخل أو التصادم على القضاء شأنه من مبا زمالئهم وبني بينهم أو ،وليهمؤ مس

 قدرات تطوير على يساعداجليد  التنظيم فإن أخرى جهة ومن .جهة من هذا العمل، بيئة داخل
م وحتسني العمال  الوسيلة وه الفعال التنظيم استخدام فانه ومن .العمل جمال يف خاصة سلوكيا

 .استغاللأحسن  اإلنسانية الطاقات استغالل على القادرة األساسية
  



 
 

  ثاينال الفصل

ا البشرية املوارد  وإدار
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  :متهيد
حاولوا تنظيم أنفسهم من اجل تقدمهم و إنشاء ،منذ األزل و لكون البشر اجتماعيني بطبيعتهم   

م إىل عصر النهضة رخيها  يعود اليت إدارة املوارد البشريةوخري مثال على هذا التنظيم هو  ،حضار
فمنذ ذك احلني بدأ التفكري يف أمهية العنصر البشري كمادة أساسية يف بناء و حتقيق تطور ،الصناعية

دارة اإلفراد ،،أهداف الشركات و املنظمات الصناعية ، إدارة شؤون العاملني،ومسيت هذه اإلدارة 
  . اخل...إدارة شؤون املوظفني

و أصبح األفراد العاملني يف هذه  ،"املوارد البشريةإدارة :املصطلح االتفاق على مت  1980و يف عام 
و سندرس يف هذا الفصل مفاهيم و خصائص هذه اإلدارة و مراحل تطورها و . اإلدارة من املختصني

ا و استنادها إىل املعرفة  نظمة رقمية كانت سببا يف  ،توجها التكنولوجيا و املعلوماتية اليت زانتها 
حارد البشرية مما املو  إدارةتطور و تنظيم  ظمات و املنشئات  التقدم و الرقي و املن ،اتللمؤسس أ
  :نيالتالي ني، وذلك من خالل املبحثحتقيق أهدافها

  .وخصائص مفاهيم البشرية املوارد: األول املبحث
  .املؤسسة يف البشرية املوارد  رقمنة و إدارة: الثاين املبحث
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  مفاهيم وخصائص البشرية املوارد :األول املبحث
 املورد وهو اجليد، األداء وحتقيق اإلنتاج تطوير إىل يهدف نشاط كل حمور هو اإلنسان   

 به يتمتع ما بفضل تطويرها يف أساسيا ادور  تلعب اليت املهارات ميلك الذي فهو منظمة، ألية احلقيقي
 .اإلنتاج يف اجليدة املردودية لتحقيق حامسا عنصرا تشكل العمل يف رغبة من

  البشرية املوارد مفهوم :األول املطلب

تمع، سكان كافة إىل عامة بصفة البشرية املوارد تشري  واملستهلكون، املنتجون هم الذين ا
 هي البشرية فاملوارد للمنظمة لنسبة أما اقتصادية، موارد إىل الطبيعية البيئة عناصر حتولت ملا ولوالهم

 أي أهدافها، حتقيق سبيل يف هلا لنسبة قيمة ذات إسهامات يؤدون الذين األفراد جمموعة عن عبارة
ا  أفضل لتحقيق األمثل ( االستخدام استخدامها وتريد دها أفرا ميتلكها اليت القوة إىل تشري أ

  1)النتائج
 حيث الثمانينات، بداية مع استخدامه مت حديثا اصطالحا البشرية املوارد اصطالح ويعترب

 نقطة أما ، األفراد إدارة جمال يف الدراسات وعمق لتوسع كنتيجة وذلك ، األفراد اصطالح حمل حل
ال هذا يف حدثت اليت التدرجيية الثورة هلذه التحول  اجلمعية قامت عندما 1990 سنة كانت فقد ا

 البشرية املوارد إدارة إىل بتغيريه اإلدارة، جمال يف متخصصة منظمة أكرب وهي ، األفراد إلدارة األمريكية
دة إثر على وذلك   .2احلديثة املنظمات يف املوارد هلذه  االسرتاتيجية األدوار ز

دة إىل أدت اليت األسباب أهم ومن    :3هي البشرية ملوارد االهتمام ز
 البشرية أحرزته الذي التقدم يعادل تقدما املاضية القليلة العقود خالل اإلنسانية املعرفة تقدم -

 .مراحلها السابقة كل خالل
ا حتتوي اليت تلك هي اقتصاد الناجحة املنظمات -   جوانب من ممكن قدر أكرب على منتجا

 .البشرية املعرفة
 .البشرية املعرفية لقاعدة وثيقا ارتباطا والصناعة اإلنتاج جمال يف احلادث التقدم ارتباط -

                                                             
 جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية . جملة ،ستها درا وجمال االقتصاد بعلم عالقتها :االقتصادية املوارد جغرافية أمحد، طهراوي 1 -

  32ص ، 1998 السادس، العدد ،اجلزائر
  )15ص ، 2000 حسن،(  اإلسكندرية للنشر، اجلامعية الدار ،البشرية املوارد إدارة ، حسن راوية -2

  .2003 ،القاهرة العربية، .املنظمة منشورات ،املستقبل منظمة إىل الطريق :املتميز التنظيمي األداء عادل، زايد - 3
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 مصادر يف يتحكمون وهم املعرفة، مفاتيح ميتلكون الذين العاملني إىل املنظمات داخل القوة حتول -
 .الوقت نفس يف املنظمة داخل والثروة القوة

 ويقصد بشري، مال من رأس متلكه ما جودة على احلديثة املنظمات من العديد جناح يتوقف -
  .البشرية للعمالة املتاحة واملعلومات املعرفة مقدار بذلك

 الكثري يعين املعرفة عصر إىل الصناعة عصر من العامل يشهده الذي التحول فإن هلذه األسبابو 
 على يؤثر سوف الذي األساسي املتغري هو البشري املورد أن شك فال التميز، يف الراغبة للمنظمات

 .األخرى ملوارد مقارنة الصدارة موقع حيتل والذي املقبلة، الفرتة خالل العلمي التقدم

  البشرية املوارد مفهوم تطور مراحل :الفرع األول

ما   يف إجيازها ميكن مراحل بعدة احلايل شكله على يصبح أن قبل البشرية املوارد مفهوم مر
  :4يلي

 من عامل البشرية املوارد اعتربت املرحلة هذه خالل: امليكانيكي األسلوب مرحلة :أوال 
ا اإلنتاج، عوامل  منها عدة دوافع األسلوب ذلك وراء وكان املال، رأس و األرض شأن شأ
 فأحدثت اإلنسان، حمل اآلالت من الكثري أحلت تقنية ثورة من فقها ومارا الصناعية الثورة
 اإلنتاج وتوسع العمل تقسيم وكذلك االجتماعية، والعالقات العمل عالقات يف هائال تغيريا

 .والصحية والتعليمية والثقافية املهنية ومطالبهم حبقوقهم العاملني ووعي مدارك واخنفاض
 ومل االقتصادية، واملشكالت اإلنتاج ملشاكل التكنولوجية احللول على الرتكيز مبدأ شاع وبذلك

 .العمال ومطالب مشاكل دارة اهتمام أي هناك يكن
 حيث للعاملني، واألبوة احلماية منح إىل األسلوب هذا دعا: األبوي األسلوب مرحلة :نيا 

 بعضها تلبية خالل من العمال احتادات مطالب احتواء اإلدارات إىل إثره على شرعت
 هذه لكن ووالئهم، العاملة الفئات رضا كسب أجل من والتسلية الرتفيه وقضا كالسكن

ا وضيقة، قاصرة كانت العمال إىل النظرة ا يف تضم أل  التعامل :منها عدة رات اعتبا طيا
 هلم تقدم اليت قرار اخلدمات واعتبار متدنية، نظرة إليهم والنظر قصر، كأطفال العمال مع

 اخلدمات تلك تلقي سوى فيها للعمال دور وال اإلدارة، هي فقط، واحدة جهة من صادرا
 .مناقشتها وعدم

                                                             
 2014 عمان، والتوزيع، للنشر املناهج دار ،البشرية املوارد إدارة جميد، الكرخي-  4
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 األبوي، األسلوب مرحلة بعد األسلوب هذا جاء: االجتماعي النظام أسلوب مرحلة :لثا 
 :يلي ما إليه التحول دواعي من كان وقد
ت تبنتها اليت املواقف -  أطفال العمال اعتبار ومنها األبوي األسلوب من العمال نقا

 واحلماية؛ اخلدمة يتلقون
 يف النظر إعادة إىل اإلدارية القيادات محل والذي 1929 سنة ظهر الذي الكبري الكساد -

 واالقتصاد؛ اإلنتاج وأساليب واإلدارة العمل يف وآرائها أفكارها من الكثري
هم؛ العمال ووعي الثقافة وشيوع العاملة القيادات لدى واملعرفة التعليم انتشار -  بقضا
 1926 سنة "مايو ون ألت" قادها اليت اإلدارة يف اإلنسانية العالقات مدرسة ظهور -

ر لدراسة  اإلنتاجية؛ الكفاءة على للعمال املعنوية الروح آ
 اإلدارة؛ يف اإلنساين العامل على أكدت اليت "ركر ماري" بقيادة السلوكية املدرسة ظهور -
ضية األساليب معطيات ثري -  يف استخدمت اليت واإلحصاء العمليات وحبوث الر

 البشرية؛ املوارد إدارة أساليب تطوير عمليات
  .الشاملة اجلودة نظام منها اإلدارة يف احلديثة املدارس ظهور -

  البشرية ملوارد االهتمام عوامل :الفرع الثاين 
مهامها  املورد البشري يف دوره املؤثر يف رفع كفاءة إدارة املنظمة وفعاليتها يف أداءتكمن أمهية 

ا على التميز ا، ومدى قدر ائية لكفاءة وفعالية املنظمة ذا واملنافسة  وأنشطتها، بوصفه حمصلة 
ذا املورد يف اآلونة األخرية لعدة عوامل أمهها   :5داخليا وخارجيا وقد زاد االهتمام 

  لعوملة االنتقال السلس للسلع واخلدمات بني الدول، : العوملة: الأو العوائق  وإزالةيقصد 
حيول دون انتقاهلا، مما يؤثر بشكل كبري على مقدر ا ت البلدان الناشئة  القانونية وكل ما

أمام املنافسة العاملية، وبذلك تضطر املنظمات إىل استقطاب  وإنتاجها، الذي قد ال يصمد
واستثماره بشكل جيعله ميزة تنافسية قادرة على الصمود أمام  كفاءة العنصر البشريوتطوير  

 .تلك املنافسة الدولية

                                                             
ت األلفية الثالثة سنجق حممود غالب و الشرعة تسيري دمحم هللا عطا 5   .25ص  23 ص ، 2015 ، إدارة املوارد البشرية االجتاهات احلديثة وحتد
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 حتياجات السوق : سرعة تغري السوق: نيا أفرزت العوملة قيما وثقافات جديدة ارتبطت 
ت العنصر مفهوم السوق املكاين إىل املفهوم الزماين املتحرك، و والعمالء، وعليه فقد اختلف
خليارات  البشري يفرض قواعد اللعبة ختيار الزمان واملكان عرب الشبكة الدولية، ويلعب 

 .املتعددة
 ت : التغري: لثا أصبح التغري أحد أهم الثوابت املتعارف عليها يف عامل اإلدارة واألعمال، و

عيا لتحسني البشري ، الذي يشق مساره الوظيفي وينتقل من مهنة إىل أخرى س العنصر
واملواكبة، يف بؤرة االهتمام والصراع بني املنظمات، كما أدى تبدل وتغري  وضعه واالرتقاء

العروض اهلائلة من السلع واخلدمات إىل البحث عن كوادر مبدعة  األذواق واألمزجة أمام
 .احتياجات وأذواق السوق املتغري تقوم بتصميم وإنتاج يليب

 ت واملعلومات حكر مل : ثورة املعلومات: رابعا على صانعيها، فقد انتشرت  اتعد البيا
املطورة عرب الشبكة الدولية، وأصبحت متاحة للجميع، وكان  املعلومات الفنية والتخصصية

لعنصر  للعنصر البشري الفضل يف تدوين التجارب وختزينها ونشرها، ويكمن سر االهتمام 
عتبارها مصدر القوة اليت  البشري يف قدرته على استخراج املعلومة وتوظيفها واستثمارها 

ا غريها ا املنظمات وتنافس   .تتميز 
 نظرا للثورة التكنولوجية املتصاعدة اليت عملت على تطوير اإلنتاج كما : التكنولوجيا: خامسا

ت العنصر البشري املدرب واملؤهل فنيا والقادر على استثمار التكنولوجيا، من  ونوعا، فقد 
 .ميدان اإلنتاج وامليزة اليت حترص عليها املنظمات وتعززها وتنميها م القوى املؤثرة يفأه
 القيادة حبكمة واستثمار الكفاءات واخلربات واإلبداع والتنوع : رأس املال البشري: سادسا

 .املال البشري يف عصر العوملة رأس ا واحلداثة والسرعة، مسات يتمتع
  ويقصد به انتقال رؤوس األموال املادية والفكرية، كاملشاريع : تصدير األعمال: سابعا

مية بقصد تنويع االستثمار  والكفاءات واألجهزة واألفكار، وبقية أدوات اإلنتاج إىل بلدان 
 .والبحث عن أسواق جديدة

 نتيجة التساع األعمال وتضخم اإلنتاج واحلاجة إىل : التحالفات اإلسرتاتيجية: منا
اإلسرتاتيجية العتناء املنظمات بتكامل اجلهود  ، تعززت فكرة التحالفات منظمات كبرية

ت وتبادل اخلربات دة اإلمكا  .وز
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 دة احلاجة لسرعة األداء، : األعمال غري التقليدية: سعا ظهرت هذه األعمال نتيجة ز
  .كاملنظمات االفرتاضية والعمل كوسيط لتقدمي اخلدمات

 البشرية املوارد يف توفرها الواجب حلديثةا املواصفات :الفرع الثالث
ت تقابل اليت احلديثة املؤسسات يف البشرية املوارد إن  أن جيب العصر، هذا يف متنوعة حتد

  :6املواصفات تلك أهم ومن التقليدية، املواصفات عن ختتلف جديدة مبواصفات تتسم
 من للفرد يتيحه وما املهين، اله ومتممة مالئمة مؤهالت التعليم يوفر: التعليم :أوال 

 .حديثة نوعية ومعارف جديدة وخربات معلومات
 الوعي وكذلك الوطن، رفعة أجل من العمل التوجه هذا ويشمل: السليم التوجه :نيا 

تمع مبشكالت  استغالل حسن إىل إلضافة املسؤولية، لتحمل واالستعداد واحتياجاته ا
 .والتفوق اإلتقان يف والرغبة الفراغ وقت

 ا يتبناها سامية، بناءة بقيم دائما املتميزة اإلجنازات تقرتن: اإلجيابية القيم :لثا  أصحا
 هذه وتستمد وغريها، والتنافس الذايت، والتفكري املخلص، العمل مثل مبقتضاها، ويعملون

تمع ثقافة من القيم تمع لتجارب حصيلة وهي الكبري، ا رخيه ا  .وحضارته و
 اإلجيابية، أبرزها خبصائص الناضجة الشخصيات تتميز: الناضجة الشخصيات :رابعا 

 الذايت، والتوجيه والرقابة االهتمامات، وتنوع البعيد، املدى يف والتفكري الندية واالستقاللية،
 فاإلجيابية .املختلفة مهامها يف البشرية املوارد جناح يف عميق أثر اخلصائص هذه من ولكل
 بدائل يف التفكري تعين واملرونة حلها، ومداخل به حتيط اليت ملشكالت الفرد انشغال تعين

 إنضاج على يساعدون الناضجني العاملني أن شك الو الواحد، اهلدف إىل للوصول متنوعة
م،  مهام تويل من ومتكنهم عليهم وحتافظ الناضجني حتتضن الطموحة واملنظمات منظما

 .منظمتهم يف حصص امتالك يف وتشاركهم كبرية

                                                             
ت األلفية الثالثة  السابقنفس املرجع 6   2015 سنجق، عطا هللا دمحم تسيري الشرعة و غالب حممود  إدارة املوارد البشرية االجتاهات احلديثة وحتد
  38  36 ص ص ،
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 التدريب يعترب حيث والسلوكية، الفنية أنواعه، بكافة التدريب: والتطوير التدريب :خامسا 
 واملشاركة اإلجيايب السلوك تنمية يشمل ألنه الفين، التدريب أمهية مستوى بنفس السلوكي

 .والصراعات الضغوط وعالج متجانس، فريق ضمن والعمل املشكالت وحل
 العاملون، األفراد يفكر كيف تتناول عقلية حالة االجتاهات: الصحيحة االجتاهات :سادسا 

 التعليم إىل املبكرة االجتماعية التنشئة من عوامل، عدة تكوينها يف يسهم العقلية احلالة وهذه
لتجارب  لقدوة االجتاهات هذه تعميق على املؤسسات تعمل حيث املختلفة، ومرورا 

 .املستمر والتدريب الفعالة والقيادة
 احرتام حاجات وارتفاع لطموح العالية الدافعية أصحاب يتميز: العالية  الدافعية :سابعا 

 اإلجناز إىل يتطلعون األفراد جتعل الدوافع هذه ومثل اآلخرين، وتقدير الذات، واثبات النفس
 .املستمر والتقدم النمو على واحلرص املتميز،

 العنصر هذا ويعترب التقليدي، غري اإلبداعي التفكري ا يقصد: االبتكارية القدرات :منا 
 اإلداريني القادة من البشرية، املوارد اختيار يف احلديثة املنظمات تشرتطها اليت املعايري من

 جلسات طريق عن م ا قدر تنمية على أيضا املنظمات هذه تعمل حيث والعاملني،
ال وإفساح التطوير ومشروعات املشكالت، حلل العمل وورش الذهين، العصف  لرسم هلم ا
  .الوظيفي مسارهم

 أساسي حمور منظمة ألنه  ألية األساسية البنية هو البشري املورد أن القول ميكن سبق ومما
 احملدد ألنه فشلها، أو جناحها يف الرئيسي املتحكم هو يبقى األخرى املوارد أمهية من فبالرغم لتميزها،
 ميكنها مما عالية، ومعارف ومهارات قدرات ذات بشرية موارد امتالك جيب لذلك ألدائها، احلقيقي

  .مرتفع أداء حتقيق من

ا البشرية املوارد إدارة:الثاين املطلب   احلديثة وتوجها
 احلديثة املواصفات وأهم عامة، بصفة البشرية املوارد إىل السابق املطلب يف التطرق مت أن بعد

 التطرق خالل من وذلك املوارد، هذه إدارة تناول املطلب هذا خالل سيتم فيها، توفرها جيب اليت
ت أهم إىل أيضا التطرق جانب إىل ، أهدافها وأهم البشرية، املوارد إدارة ملفهوم  والتوجهات التحد
  .البشرية املوارد إدارة تواجه اليت احلديثة
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  البشرية املوارد إدارة مفهوم :األول الفرع
ا جيب فإنه البشرية املوارد ألمهية ا نظر ا وتنظيمها ختطيطها خالل من إدار  كي وقياد

 وإدماجها ،"البشرية املوارد إدارة" تسمى ا خاصة إدارة خبلق وذلك استغالل، أفضل املنظمة تستغلها
 األهداف مع تتوافق يلك ا خاصة أهداف حتقيق إىل تسعى اإلدارة هذه التنظيمي، اهليكل يف

 األنشطة من مبجموعة القيام البشرية املوارد مدير على جيب ذلك سبيل املنظمة ويف إلدارة العامة
 العمل هذا لكن املنظمة، يف أخرى وحدات يف غري مطبقة أنشطة وهي املوارد، هذه ستغالل املتعلقة
  لتحقيقه اآلخرون يسعى  املديرون اليت األهداف نفس إجناز يف يساهم

  البشرية املوارد إلدارة التارخيي التطور :أوال

 املوارد إدارة ظهور يف سامهت اليت التطورات من العديد نتيجة البشرية املوارد إدارة مفهوم تطور
 :يلي كما التطور هذا حنو احلامسة حل املرا أهم توضيح وميكن احلايل، شكلها يف البشرية
تمعات ظهرت املرحلة هذه خالل :الصناعية الثورة مرحلة .1  اإلنتاج حتول وبدأ الصناعية، ا

 انتشار يف كبري وبشكل سامهت اليت نةياملك دخول إىل اليدوية األساليب على االعتماد من
 اإلدارة، أمهية ازدادت املصنع نظام انتشار ومع واسع، نطاق على والتسويق اإلنتاج وتطبيق
 يف الصناعية اإلدارة مشاكل فبدأت واحد، مكان يف العمال من كبرية أعداد وجود نتيجة

 .7اإلنتاجي  النشاط جوانب مجيع يشمل التكنولوجيا و  العلم تطبيق وبدأ الظهور،
 شكل يف أنفسهم بتنظيم العمال بدأ املرحلة هذه خالل :العمالية االحتادات منو مرحلة .2

ت  ملناقشة اإلدارة أمام ومتثلهم مشلهم، ومجع مصاحلهم عن لدفاع تقوم واحتادات نقا
 آلراء اإلدارة متسك من املصنع نظام عن نشأ ملا طبيعي فعل كرد وذلك معها، مطالبهم

دة املرحلة هذه اتسمت وقد لإلنتاج، عناصر جمرد العاملني عتبار التقليدية،  أعداد بز
ت، االحتادات  القوة أكسبها مما إليها، العمال من يدةامتز  أعداد انضمام بسبب والنقا
 لظهور ونتيجة الوليدة، املنظمات هذه حلماية ومات احلك تدخل بدء وكذلك واالنتشار،

                                                             
  2000 اإلسكندرية، مشس، عني مكتبة ،اإللكرتوين . واالقتصاد العوملة عصر يف البشر إدارة :البشرية املوارد إدارة ،أمحد حممود اخلطيب-7 
  113ص
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 عتباره الفرد إىل النظر من فتحولت العاملني، جتاه تتغري اإلدارة نظرة بدأت االحتادات هذه
 .8اإلنتاجية  العملية يف مشاركا أساسيا عنصرا كونه إىل اإلنتاج عناصر من ا عنصر

 إىل توصل الذي "يلور"بقيادة بقيادة املرحلة هذه ظهرت :العلمية اإلدارة حركة مرحلة .3
 :لإلدارة اآلتية األربعة األسس

 لطريقة اإلدارة يف التجريبية الطريقة استبدال به ويقصد :اإلدارة يف حقيقي تطوير  -  أ
 املرتبطة النشاط أوجه وتقسيم املنظمة واملالحظة املنطقية األسس على تعتمد اليت العلمية،

 .املستخدمة واملعدات املواد على اعتمادا املطلوبة األعمال واختصار تبسيط مث لوظيفة،
 املوارد إدارة جناح يف األساس "يلور" يعتربه الذي :للعاملني العلمي االختيار  - ب

م م ا قدر من نتأكد أن فبعد البشرية،  يتم الوظيفة عبء لتحمل الالزمة ومهارا
 .اختيارهم

 العامل أن "يلور" يؤكد حيث :وتعليمهم البشرية املوارد وتطوير بتنمية االهتمام  - ت
 مناسب وتدريب للعمل، استعداد لديه يكون أن بعد إال منه املطلوبة لطاقة ينتج لن

 .العمل من املطلوب املستوى إىل للوصول جوهري أمر وهو العمل على
 إلمكان أنه "يلور" يؤكد حيث :البشرية واملوارد اإلدارة بني احلقيقي التعاون  - ث

دة يف العامل رغبة بني التوفيق  تكلفة ختفيض يف العمل صاحب رغبة وبني األجر ز
دة وذلك العمل   .إنتاجيته معدل الرتفاع الزائد الدخل يف يشارك ن العامل إنتاجية بز

 
 البشري لعنصر اإلنسانية العالقات حركة رواد اهتم :اإلنسانية العالقات حركة مرحلة .4

م للعاملني الشخصية والعالقات  ودوافعه، العامل حبوافز اهتموا كما برؤسائهم، وعالقا
ملبادرات  يف املؤثرة العوامل مقدمة يف البشري العنصر احلركة هذه وضعت وهكذا الفردية، و

لفرد ومل الفرد، أساسه اجتماعيا نظاما املشروع اعتربت حيث التنظيمي، السلوك  على تضح 
 .العلمية اإلدارة حركة فعلت كما العمل، حساب

                                                             
 الرضوان دار اهلندرة، -الشاملة اجلودة :احلديثة العلمية استخدام األساليب ظل يف البشرية املوارد إدارة ،صاحل دمحم األبعج جاسم، دمحم الشعبان 8

  33 32 ص ص 2014عمان، والتوزيع، للنشر
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 واالهتمام وحتليلها، السلوكية العوامل دراسة  على املرحلة هذه ركزت :السلوكية العلوم مرحلة .5
 اجلوانب أمهية إبراز يف ملموس أثر احلديثة السلوكية للدراسات كان وقد العلمي، لبحث
 بعوامل ن يتأثرا الفرد وأداء التنظيمي السلوك أن وكيف العاملني، كفاءة حتديد يف السلوكية

 إىل ينظر وأصبح والفنية، املادية العمل بيئة عناصر إىل إلضافة وثقافية، واجتماعية نفسية
 .9 نظام من جزء أنه على الفرد

 أو إدارة إنشاء مهية اإلدارة اعرتفت م 1912 عام بداية مع: األفراد أخصائي ظهور مرحلة .6
 حتتل م 1920 عام حلول مع اإلدارة هذه بدأت حيث األفراد، بشؤون يعين مستقل قسم
 بشؤون خمتصون ظهر مث ومن احلديثة، للمنظمة الرئيسية الوظائف كإحدى مهما، ا مركزا

 وغريها، واحلوافز واألجور واالختيار التدريب مثل متخصصة، أنشطة ميارسون ، األفراد
 مصاحبة مشاكل من املنظمات يواجه ملا حلول بوضع تقوم الوظيفة هذه وأصبحت
 .10البشرية املوارد الستخدام

 العلوم جمال يف لألحباث كنتيجة جاءت املرحلة هذه :احلديثة البشرية املوارد إدارة مرحلة .7
 من بدال املنظمة، موارد من أساسي كمورد ومعاملتهم األفراد إدارة أن أظهرت اليت السلوكية
س جمرد اعتبارهم أو اإلنتاج، عوامل من عامال اعتبارهم  على فقط ويتصرفون يتحركون أ

 وهناك والفرد، املنظمة من لكل ومزا فوائد حيقق أن ميكن وعواطفهم، مشاعرهم أساس
 :وهي املدخل هلذا أساسا تقدم املبادئ من جمموعة
 األجل طويلة فوائد حيقق أن ميكن إذ وتنميته، إدارته أحسنت إذا استثمارا يعترب الفرد 

 للمنظمة؛
 للفرد؛ واالقتصادية النفسية احلاجات إلشباع ضرورية واملمارسات والربامج السياسات  
 م تنمية على األفراد تشجيع دف العمل بيئة يئة أمهية  ألقصى واستغالهلا مهارا

  ؛ممكن حد

                                                             
   21ص ، 2000 اإلسكندرية ، للنشر، اجلامعية الدار ،البشرية املوارد إدارة ، حسن راوية- 9

  2000 اإلسكندرية، مشس، عني مكتبة ، ،اإللكرتوين . واالقتصاد العوملة عصر يف البشر إدارة :البشرية املوارد إدارة ،أمحد حممود اخلطيب - 10
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 التوازن حتقيق فيها يراعى بطريقة وحتقق تنفذ أن البد البشرية املوارد وممارسات مج برا 
  .املنظمة وأهداف د األفراد حاجات بني

  البشرية املوارد إدارة تعريف :نيا

 استجابة مفهومه تطور حيث نسبيا، حديثا مصطلحا "البشرية املوارد إدارة" مصطلح يعد
دة  السبعينات، اية يف األمريكية العمل منظمات واجهتها اليت التنافسية الضغوط يف الكبرية للز

 قلق الضغوط هذه وسببت املتسارع، التقين والتغيري التنظيم قيود وإلغاء كالعوملة عديدة لعوامل كنتيجة
 يف املستقبلي للتغيري توقع كعملية االسرتاتيجي، التخطيط يف ط االخنراط يف فبدأت للشركات كبري

ت وتوحيد )السوق مستوى إىل إلضافة الطبيعة( البيئة شروط  بطريقة  للمنظمة املختلفة املكو
 11التنظيمي التأثري لرتويج مناسبة

 خمتلف بني خالف موضوع الزال مفهومه حتديد أن إال املصطلح هذا حداثة من الرغم وعلى
 بني ومن الباحثني، هؤالء ختالف له قدمت اليت التعاريف بذلك فتعددت له، والدارسني الباحثني

 :يلي ما التعاريف هذه
ا Storey  رفهاع -  يسعى والذي البشري العنصر إلدارة املتميز النموذج ذلك" :أ

 تتميز بشرية موارد على للحصول إسرتاجتية  وضع خالل من التنافسية امليزة لتحقيق
 ."والتجديد واالبتكار اإلبداع على والقدرة والوالء لكفاءة

دة عن املسؤولة اإلدارة" :ا Schuler عرفها فقد -  املنظمة يف البشرية  املوارد فاعلية ز
تمع واملنظمة الفرد أهداف لتحقيق  ."وا

 بصياغة ,تعىن اليت اإلسرتاجتية اإلدارة" :ا Butler et al عرفها حني يف -
 األعمال واسرتاتيجيات البيئية الفرص مع لتوافق البشرية املوارد وسياسات اسرتاتيجيات

 ."البشري العنصر بواسطة التنافسية ا املزا حتقيق دف التنظيمي واهليكل

                                                             
 عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ، اإلداري الفكر يف معاصرة قضا :البشرية املوارد إدارة ، فوزي هاشم العبادي حجيم، يوسف الطائي  -11 
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ا على12 واحلموري املعايطة من كل وعرفها -  املتعلقة والسياسات اإلجراءات مجيع" :أ
ت، مجيع يف املوظفني وتدريب وحتفيز وتعيني ختيار  الالزمة الدعائم وتوفري املستو

ت أعلى إىل ملنظمة وصوال لديهم، الوالء وزرع م، لالحتفاظ   .اإلنتاجية مستو
 العناصر وتطبيقات سياسات جبميع تم إدارية وظيفة" :ا  13، لقحطاينا عرفها كما -

تمع، وأفرادها املنظمة أهداف حتقيق إىل دف واليت املنظمة، داخل البشرية  ويتم وا
 مث ومن املنظمة وظائف بتحليل خاصة مج وبرا أنشطة من جمموعة خالل من ذلك

ا البشرية املوارد ختطيط  بشكل وتطويرها وحتفيزها وتقييمها وتدريبها واختيارها واستقطا
 ."فعال

 اإلدارة وظائف أهم من تعترب البشرية املوارد إدارة أن يتضح السابقة التعاريف خالل من
 على اإلنتاجية يف ا ثري واألكثر اإلدارة لدى مورد أمثن يعترب الذي البشري العنصر على لرتكيزها

 واملتوقع، املتوفر البشري للعنصر األمثل االستخدام ختصار تعين البشرية املوارد وإدارة اإلطالق،
 وقدرات كفاءة مدى على أهدافها حتقيق إىل الوصول يف وجناحها املنظمة كفاءة تتوقف حيث

 تساعد اليت واألسس املبادئ بوضع اإلدارة علماء اهتم لذلك للعمل، ومحاسه العنصر هذا ا وخربات
  .البشرية املوارد إدارة خالل من املنظمة يف فرد كل من القصوى االستفادة ىلإ

 البشرية املوارد إدارة أمهية :لثا

 :14يف البشرية املوارد إدارة أمهية تلخيص ميكن
 ا االهتمام ينبغي وعليه منظمة، ألية األساسية الوظائف إحدى متثل البشرية املوارد إدارة 

  لتحقيقها؛ املنظمة تسعى اليت األهداف حتقيق دف ستها ودرا
 تمع يف اقتصاد نشاطا متثل البشرية املوارد إدارة ا ا تمع، يف املوجودة العاملة القوة تعد أل  ا

 الصحيح؛ لشكل استغالهلا كيفية على التعرف لنا تتيح املوارد هذه دراسة فإن لذلك

                                                             
  20 ص2013   عمان والتوزيع، للنشر العلمية املعرفة .كنوز دار ،عملي دليل :رية البش املوارد إدارة سليم، صاحل احلموري يف، روال املعايطة 12
ض للنشر، ، . العبيكان ،متكامل تيجي اسرتا منهج حنو البشرية املوارد إدارة ،دليم محد القحطاين 13  23ص2008 الر

 عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ، اإلداري الفكر .يف معاصرة قضا :البشرية املوارد إدارة ، فوزي هاشم العبادي حجيم، يوسف لطائيا 14
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 املهم من لذلك ا، العاملني األفراد يف وتتمثل بشرية، موارد هي املنظمة يف املوارد معظم 
ا ملنظمة احمليطة ا واملتغريات األخرى، النشاطات مع عالقاته وإدراك احلقل هذا دراسة  أل
تمع؛ املنظمة من كل صعيد على البشرية للموارد األمثل االستغالل فرصة تتيح  وا

 املوارد مديرو ميارسها اليت النشاطات على التعرف كيفية يف تساعد املوارد هذه دراسة 
 يتم ن هلا يتيح ألنه للمنظمة لنسبة أساسيا عامال يعد النشاطات هذه معرفة وأن البشرية،
 مناسبا؛ ا اختيار فيها العاملني األفراد اختيار

 لفعل بدأت وقد املالية، النتائج أفضل حتقيق إىل تؤدي البشرية للموارد اجليدة اإلدارة  -  أ
 التكلفة حتليل طريق عن هلا اجليدة اإلدارة من االقتصادية النتائج حلساب جادة حماوالت
 Accounting Humanالبشرية املوارد حماسبة أسلوب طريق عن وكذلك والعائد،

Resource. 
 العاملني األفراد أو والعمل اإلدارة بني التعارض تقليل إىل البشرية للموارد اجليدة اإلدارة تؤدي 

ت؛ العمالية واألجهزة اإلدارة بني العالقة حتسني أي  كالنقا
 منأمهها اليت ملنظمة، احمليطة البيئية الظروف أو القيود مع وتتكيف البشرية املوارد إدارة تتالءم 

 العمل؛ بقوانني اخلاصة احلكومية التشريعات
 العمل، يف رغبة ا و حمبة تكون عمل قوة وتنمية خلق إىل تؤدي البشرية للموارد اجليدة اإلدارة 

 املنظمة؛ يف املناسب التنظيمي املناخ وجود نتيجة الواحد الفرد إنتاجية ارتفاع يعين مما
 الروح ورفع املنظمة يف العمل عن الرضا لتحقيق أساسي مطلب البشرية للموارد اجليدة اإلدارة 

 .فيها العاملني د األفرا لدى املعنوية
 هام مورد عتباره البشري العنصر بتأهيل االهتمام هي البشرية املوارد إدارة مهام أبرز فإن وبذلك

دة أدائه حتسني بغية ته را ومها قدراته تطوير على والعمل وحيوي، لتايل إنتاجيته، وز  العائد تعظيم و
هيل إعداد خالل من إال حتقيقه ميكن ال وهذا ورائه، من املتوقع املايل املردود أو  يف العاملني األفراد و

 .الغاية هلذه توجه تدريبية مج بربا املنظمة
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 البشرية املوارد إدارة أهداف :الثاين الفرع
  :15 يلي كما تقسيمها ميكن حتقيقها، إىل املنظمة تسعى اليت األهداف من جمموعة هناك

 املنظمة مستوى على األهداف :أوال
 صغرية، أم كبرية كانت سواء املنظمات مجيع يف البشرية املوارد إلدارة األساسي اهلدف إن

 األساسي اهلدف هذا من وينبثق وتطويرها، فعالة بشرية مبوارد املنظمة تزويد هو خاصة أم عامة
 :منها أهداف جمموعة
 .للمنظمة اإلسرتاجتية  اخلطط مع البشرية املوارد إدارة تكامل أي :التكامل إسرتاجتية  -
 هلا؛ واإلخالص املنظمة ألهداف العاملني والء به ويقصد :الوالء -
تم :املرونة -  التغيري؛ إدارة على اولقدرة التكيف بعملية و
ا املنظمة تقدمها اليت واخلدمات العاملني جودة ا ويقصد :اجلودة -  الذهنية؛ وصور
 العاملة؛ القوى من املنظمة حتياجات التنبؤات وضع :التنبؤات -
  .تنفيذها على واإلشراف العاملة القوى خطط وضع :اخلطط -

تمع مستوى على األهداف :نيا  ا
تمع أهداف حتقيق يف األهداف هذه تتمثل  :طريق عن ا

م؛ ووفقا املختلفة ألعمال األفراد وتشغيل استخدام -  لكفاءا
 جوانبه؛ مجيع يف والنمو للتطور للمجتمع الفرصة تتيح -
ال، هذا يف االجتماعية احملددات لبعض تستجيب ما غالبا -  والقوانني؛ كالتشريعات ا
لتايل إنتاجيتهم، من يزيد الذي الفعال العمل من متكنهم جيدة عمل ظروف وجود -  من و

 املادية؛ مكاسبهم
م على ذلك وانعكاس العاملني لألفراد العمل حياة نوعية حتسني -  االجتماعية؛ حيا
ت حتسني -  .العاملني األفراد يتلقاها اليت الرفاهية بسبب االجتماعية املعيشة مستو

                                                             
 عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،اإلداري الفكر . يف معاصرة قضا :البشرية املوارد إدارة ، فوزي هاشم العبادي حجيم، يوسف الطائي  15
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 العاملني مستوى على األهداف :لثا
 :يلي مبا األفراد مستوى على البشرية املوارد إدارة أهداف تتمثل

  للتوظيف؛ عادلة وشروط ظروف وتوفري منهم، جليدين واالحتفاظ املرشحني جذب -
  واملنافع واحلوافز واألجور واملكافآت لتوظيف املتعلقة واللوائح واألنظمة السياسات ح اقرتا -

 العاملني؛ وسالمة وصحة
ة؛ التحيز عن بعيدا احلر والتنافس التوظيف يف اجلدارة على قائمة عادلة أسس تطبيق -  واحملا
ً  والتوجيه ريب التد طريق عن العاملني كفاءة رفع -   علمية؛ أسس على بناء
تمع املنظمة وبني بينهم الفجوة وتقليل العاملني األفراد وإدماج تكييف -  وا

 :16البشرية يف املوارد إلدارة الفرعية األهداف تلخيص ميكن كما
 بينهم؛ الطيبة العالقات وتنمية املنظمة أهداف لتحقيق العاملني بني التعاون حتقيق -
 العاملني؛ جلميع الفرص وتكافؤ العدالة وحتقيق ممكن، جمهود أقصى لتقدمي احلافز إجياد -
 للمخاطر؛ العمال تعريض وعدم لإلنتاج مناسبا جوا تكفل اليت املناسبة العمل ظروف توفري -
  وتدريبهم؛ عدادهم والقيام احلالية، الوظائف لشغل األفراد أكفأ اختيار -
ت بكل العاملني إمداد - ا اليت البيا ا ملنظمة واخلاصة حيتاجو ا، ومنتجا  وتوصيل وسياسا

م  رائهم  عليهم؛ يؤثر معني قرار اختاذ قبل للمسؤولني واقرتاحا
  موحد؛ بشكل املنظمة يف عامل بكل املتعلقة لسجالت االحتفاظ -
  هلم؛ والعلمية والثقافية االجتماعية اخلدمات وتقدمي العاملني رعاية -
  ممكنة جهود أقصى لبذل ودفعهم األهداف، حتقيق يف دورهم أمهية مبدى العاملني توعية -

  :117-2 الشكل خالل من البشرية املوارد إدارة أهداف توضيح وميكن
  

                                                             
  104 ص 2001عمان والتوزيع، . والنشر للطباعة الفكر دار ،كمي مدخل :البشرية املوارد إدارة ،حسن مهدي زويلف16
  46ص 2015الطائي و العبادي   17
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  البشرية املوارد إدارة أهداف: 1-2 الشكل

  

  

  

  

  

 إىل تنقسم حيث ومتنوعة، عديدة البشرية املوارد إدارة أهداف أن يتضح الشكل خالل من
 إال وتنوعها تعددها رغم األهداف هذه لكن العامة، واألهداف نظمةامل األهداف اخلاصة، األهداف

ا   .البعض بعضها تكمل بل متعارضة، ليست أ

 البشرية املوارد إدارة تنظيم :الثالث الفرع
ا، بوظائفها البشرية املوارد إدارة تقوم كي  على قادر تنظيمي جهاز وجود ينبغي ومسؤوليا

 وظروف احتياجات دراسة أساس على ذلك ويتم املؤسسة، يف البشرية املوارد إدارة نشطة القيام
 اجلهاز إنشاء يف التفكري عند عنها اإلجابة ينبغي تساؤالت عدة هناك ولكن ملؤسسة، العمل

 :وهي البشرية املوارد إدارة وظيفة على املشرف التنظيمي

  العامة األهداف
 البناء -
 النمو -
 التنافسية -
 الرحبية -
 الدافعية -

  نظمةامل األهداف
 اإلنتاجية -
 امليزة التنافسية -
التكيف للبيئة  -

 .اخلارجية

  اخلاصة األهداف
  االختيار -
  االنتقاء -
  اجلذب -
  االحتفاظ -
  التدريب و التطوير -
 التحفيز -

 البشرية املوارد إدارة أهداف
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 إلحدى بع أو مستقل هو هل ملؤسسة، العام التنظيمي اهليكل يف اجلهاز هذا موقع ماهو .1
 األخرى؟ اإلدارات

 اإلدارة؟ هذه تكون اليت التنظيمية الوحدات هي ما .2
 األخرى؟ اإلدارات وبني التنظيمي اجلهاز هذا بني التنظيمية العالقات حتدد كيف .3
 أن جيب املتخصص، اجلهاز هذا إنشاء يف التفكري و التساؤالت هذه عن اإلجابة قبل لكن و
 على و البشرية، ملوارد خاص تنظيمي جهاز وجود بضرورة قناعة على املؤسسات أصحاب يكون
ال هذا يف قرارات ختاذ انشغاهلم أن قناعة م عن يشغلهم قد ا  و األساسية، وظائفهم و مسؤوليا
 وجود يستلزم ما هذا الوظائف، ذه يقوم البشرية املوارد جمال يف متخصص شخص وجود لتايل
 اإلدارة هذه عمال بني األعمال تقسم حيث ملؤسسة، يف ا البشرية املوارد إدارة يسمى متخصص قسم
 قسم كل يهتم متخصصة فروع أقسام أو إىل القسم هذا تقسيم ميكن و التخصص، أساس على

 التنظيمي اجلهاز عند إنشاء االعتبار بعني أخذها جيب اليت العوامل من العديد هناك و معني، بنشاط
 .البشرية املوارد إدارة على املشرف

 العمال وعدد املؤسسة حجم: 

 ففي فيها، العمال وحجم املؤسسة حجم مع البشرية املوارد إدارة وتنظيم حجم يتناسب
 إمساك على أعماله تقتصر واحد شخص اإلدارة هذه بنشاطات يقوم أن ميكن الصغرية املؤسسة
 مثل األخرى، الوظائف بكافة املؤسسة مدير أو صاحب ويقوم لعمال، اخلاصة السجالت وحفظ

 .إخل... األجور وحتديد والتعيني االختيار
 أشخاص ا يعمل متخصصة أفراد إدارة وجود إىل احلاجة فيها تظهر احلجم كبرية املنشأة أما

 للمؤسسة العام فالتنظيم كايف، ليس العامل هذا لكن البشرية، املوارد شؤون إدارة يف متخصصون
 .االعتبار بعني خذ أن جيب

 للمؤسسة العام التنظيم: 

 قائما التنظيم كان فإذا ثريه، له البشرية املوارد شؤون على واملشرف املنسق اجلهاز تنظيم إن
 مركزية ال أفراد أجهزة وجود حيتمل قد ذلك فإن متعددة، جغرافية مناطق أي أساس جغرايف، على
 فئات تنوع مدى القسم هذا االعتبار بعني خذ أن جيب كما املتعددة، اجلغرافية املناطق ختدم

 .ملؤسسة العاملني
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 ملؤسسة العاملني فئات تنوع مدى: 

م العاملني فئات تنوع إن دة إىل يؤدي وختصصا  أال جيب كما البشرية، املوارد إدارة نشاطات ز
 .املؤسسة يف ودورها مهيتها البشرية املوارد إقناع إدارة مل

 ودورها مهيتها البشرية املوارد إدارة اقتناع: 

 على تقتصر البشرية املوارد إدارة نشاطات فإن البشري، لعنصر تم ال العليا اإلدارة كانت إذا
 .العكس فيحدث إجيابية اإلدارة نظرة كانت إذا أما العادية، الروتينية النشاطات

 حناول القسم، هذا وضع عند االعتبار بعني أخذها جيب اليت العوامل هذه إىل تطرقنا أن بعد
ه املذكورة النقاط يف سابقا املطروحة األسئلة هذه عن اإلجابة  :أد

 :للمؤسسة التنظيمي اهليكل يف البشرية املوارد إدارة موقع 1-
 ومن املؤسسات، كافة يف وحجمه البشرية املوارد إدارة جهاز ملوقع بت منوذج اقرتاح ميكن ال

 من ميكنها املوقع وهذا العليا، اإلدارة مع مباشر اتصال على البشرية املوارد إدارة أن تكون األفضل
  .وجه أمت على مهامها أداء
 

 :التالية اخلطوات يف ويتمثل :البشرية املوارد إلدارة الداخلي التنظيم 2-
 :البشرية املوارد دارة اخلاصة األهداف حتديد -أ

 إدارة خيص فيما األفراد بني واملسؤوليات املهام توزيع حيدد الذي العام اإلطار هو التنظيمي اهليكل
 أفراد بني املتداخلة والعالقة واملسؤوليات املهام فيه حتدد إطار هناك يكون أن جيب البشرية، املوارد
لتايل حتقيق اإلطار، هذا  وتنميتها مستقرة عاملة قوة تكوين مثل اإلدارة هذه من املرجوة األهداف و

 يف موضح هو كما اإلدارة هلذه الرئيسية األنشطة وحتديد فيما بينها، ترابط وخلق عليها واحملافظة
 .الثانية النقطة

 :البشرية املوارد إلدارة الرئيسية واألنشطة األعمال -ب
 :يلي فيما أمهها نذكر أن ميكن واليت الرئيسية األنشطة ببعض القيام السابقة األهداف حتقيق يتطلب

 .العاملة القوى وختطيط البحث -
 .لتوظيف اخلاص النشاط -
 .والتدريس لتوظيف اخلاص النشاط -
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 .وتعويضهم العمال مبكافأة اخلاص النشاط -
 .خلدمات اخلاص النشاط -
 :األنشطة ذه للقيام املطلوبة الوظائف وحتديد األنشطة جتميع -ج
 يف تنظيمية وحدات إنشاء أجل من بينها فيما املتزايدة والوظائف األنشطة جتميع اخلطوة هذه يف يتم

 .األجور قسم مثل معني بنشاط قسم كل وخيتص إدارة، أو قسم شكل
ت حتديد -د  :)الرأسية( :التنظيمية املستو

 وعادة البشرية، املوارد إدارة داخل ستؤدي اليت واألعمال املهام وحجم أمهية ختتلف أن الطبيعي من
ت وإعداد لتخطيط متعلقة أعمال إىل تقسم  املوارد إدارة مدير اختصاص من وتكون العامة، البيا

 مستوى به خيتص وهذا واملتابعة، والتنسيق والتوجيه والتنفيذ لتخطيط متعلقة وأعمال البشرية،
 ملهام والتفصيل لتنفيذ متعلقة أخرى وأعمال البشرية، املوارد إدارة يف األقسام كرؤساء أقل تنظيمي
  .البشرية املوارد إلدارة التنظيمي اهلرم أسفل التنفيذيون يف األفراد ا وخيتص متغرية، وجزئيات حمددة

 البشرية املوارد إدارة نشاطات :الثالث  املطلب
ا و واحد، مفهوم يف كلها صبت اليت و البشرية، املوارد إدارة مفهوم إىل تطرقنا أن بعد  هو أ

 البشرية، املوارد من االحتياجات ختطيط يف املتمثلة و النشاطات، من مبجموعة تقوم اليت الوظيفة هي
 الرعاية و التأجري و التكوين و التدريب كذلك و التوظيف، و االختيار و و االستقطاب البحث
 إدارة إليها وصلت اليت املكانة لنا بني الذي التارخيي التطور إىل و تطرقنا االجتماعية، و الصحية

 اهليكل يف البشرية املوارد إدارة وضعية يوضح البشرية الذي املوارد تنظيم كذلك و البشرية، املوارد
 .البشرية املوارد إدارة نشاطات إىل سنتطرق للمؤسسة، التنظيمي

  البشرية املوارد من االحتياجات ختطيط  :األول الفرع
 أن جيب وعليه به، تقوم الذي النشاط خالهلا من تؤدي بشرية موارد إىل منظمة أي حتتاج

ا بتحديد املنظمة تقوم  دقيق التحديد هذا يكون أن وجيب البشرية، املوارد من املختلفة احتياجا
ا القيام املؤسسة تضمن العاملة حىت لليد ومناسب وصائب لتايل أكمل، على بنشاطا  حتقيق و

  .البشرية املوارد إلدارة األنشطة الرئيسية أهم من يعترب هلذا املسطرة، األهداف
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 :البشرية املوارد ختطيط مفهوم .1
 على احلصول عملية نه يعرف و األفراد، ختطيط أو العاملة القوى بتخطيط أيضا يعرف و

 فإن أخرى بطريقة و املناسب الوقت يف و املناسبة للوظائف املؤهلني األفراد من الصحيح العدد
 ،)فعال املوجودين األفراد( داخليا األفراد عرض مقابلة توافق أو نظام هو البشرية املوارد ختطيط

 املنظمة تتوقع اليت املتاحة الوظائف ، من) عنهم البحث أو تعيينهم يتسم الذين هؤالء( وخارجيا
 سواء البشرية ملوارد متارس ختطيط أو تقوم املنظمات كل فإن أساسا و حمددة، زمنية فرتة عرب وجودها
 ختطيط بوظيفة القيام يف جناحها مدى يف املنظمات تتفاوت و رمسية، غري بصورة أو رمسية بصورة
 18.البشرية املوارد
 :البشرية املوارد ختطيط أمهية .2

 :يلي فيما البشرية املوارد ختطيط أمهية تتلخص
 من ميكننا ألنه اإلنتاج خط يف فجائية ارتباكات حدوث منع يف البشرية املوارد ختطيط يساعد -

 .العاملة القوة يف والفائض العجز نقاط على التعرف
لتايل العاملة، اليد يف النقص وسد الفائض من التخلص يف يساعد -  اخلاصة التكلفة ختفيض و

 .لعمال
 على التعرف ميكن فال البشرية، املوارد إدارة وظائف من الكثري قبل البشرية املوارد ختطيط يتم -

 املطلوبني العمال وأعداد الوظائف نوعية معروفا يكن مل ما والتوظيف والتعني االختيار أنشطة
 .العمال هؤالء وخصائص

 التدريب أنشطة حتديد يتضمن حيث لعمال، الوظيفي املستقبل ختطيط على كذلك يساعد -
 .إخل ..... والرتقية والنقل

 عن رضاهم ومدى بقائهم أو لعملهم العمال ترك أسباب معرفة على العمل حتليل يساعد -
 .العمل

  
  
 

                                                             
 70ص  2000  اإلسكندرية  للنشر، اجلامعية الدار البشرية، املوارد إدارة ،روية ا حسن 18
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 :البشرية املوارد خيطط من .3
 املوارد ختطيط عبء ويقع .البشرية املوارد مسؤولية وهو املهم، املوضوع هذا إىل التطرق من البد

 وحدات على أو )اإلدارية الشؤون( العاملني وشؤون األفراد إدارة على إما املشروع البشرية داخل
  .املشروع األساسية يف والتنفيذ اإلنتاج
 :البشرية املوارد احتياجات من الصحيح العدد حتديد

 الذي مفهومها وكذلك البشرية املوارد من االحتياجات ختطيط مسؤولية إىل تطرقنا أن بعد
 اليد وهو والطلب، املؤسسة، داخل املتاحة العاملة اليد وهو العرض بني املقارنة عملية يف يتمثل
 من العجز أو الفائض بتحديد هذا ميكن العمل، سوق من املؤسسة، أي خارج من املطلوبة العاملة

  :يلي كما وذلك بينهما الفرق حتديد مث العرض  والطلب ظروف حتليل من بد ال وهلذا العاملة، اليد
 :يلي ما لكل ومراجعة حتديد األمر يتطلب :الطلب ظروف - أ

دة الالزمون العمال عدد -  .اإلنتاج لز
 .اإلنتاج جمال يف التكنولوجي التطور -
دة عن سينجم الذي العمل عبء يف التغري -  .اإلنتاج ز
  .عدادها املؤسسة تقوم قد اليت التنظيمية التغريات -
 :يلي مبا القيام األمر ويتطلب :العرض ظروف -ب
 .العمال وتدفق اخلدمة ترك ومعدل واخلروج الدخول حيث من العمال حركة حتليل -
 .الشركة لدى املتوفر املهارات خمزون أو العاملني قوائم ودراسة حتليل -
 العمال عدد على التكنولوجية التغريات ثري أي العاملني، عدد على احلديثة العمل جداول ثري -
  .العمال بعض عن االستغناء من التغريات هذه إليه تؤدي قد وما
 :فيه والتصرف العجز أو الفائض حتديد -ج

 أو الفائض مقدار فيتحدد بينهما، املقارنة بعملية تقوم والطلب، العرض من كل حتديد بعد
 العمل عرض وظروف املؤسسة ظروف حسب العجز أو الفائض مع التعامل ويتم العمال، يف العجز
  .احلكوميةوالتشريعات  الشركة، خارج
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 أي العمال، حركة و للعمال احلايل عددمن ال فائوظال يف العمال من العجز أو الفائض حيدد
 خالل ومن االنصراف، أو الرتقية التعيني أو أو التقاعد خالل من خروجهم أو دخوهلم املتوقع العمال
 :يلي كما حيسب والذي املتوقع الصايف إىل توصلنا ذلك

  العمال خروج - العمال دخول + احلايل العدد = املتوقع الصايف
 أو االحتياجات على لنحصل البشرية املوارد على والطلب املتوقع الصايف بني نقارن مث

 .الفائض
  البشرية املوارد على الطلب - املتوقع الصايف = الفائض أو االحتياجات

 نتيجة السهولة ذه ليس األمر لكن، صحيح والعكس فائض فهناك موجب الفرق كان إذا
 لعدد التنبؤ طرق لبعض سنتطرق لذلك البشرية، املوارد وطلب عرض على تؤثر اليت املتغريات تعدد

  :يلي فيما بعضها ونذكر دقيق، التحديد هذا يكون حىت املطلوبني العمال
 :واملديرين اخلرباء تقدير 1-
م، على العتماد املطلوبني العمال بعدد التنبؤ بعملية املديرون يقوم حيث بسيطة، طريقة وهي  خرب

 عدة العمل ذا يقوم حبيث قسم وكل ككل املؤسسة يف املطلوبني العمال عدد يتحدد وبذلك
 عن منفصلة التقارير بعرض املديرون يقوم أن ميكن املنوال نفس ويف املتوسط، حيسب مث مديرين،

ت تقاريرهم مدعمني املطلوبني لعمال التنبؤ  إليهم وتعاد التقارير هذه تلخيص يتم مث وبراهني، ثبا
 عليه جيمع تقدير أحسن إىل التوصل يتم تقاريرهم حىت يف النظر عادة يقوموا حىت أخرى مرة

  .Delphi19 بطريقة عليه يصطلح ما وهذا املديرون،
 :واملبيعات اإلنتاج إىل نسبة لعمال التنبؤ 2-

 حسب إنتاجية كانت وإذا املبيعات، حجم حسب التنبؤ يكون جتارية، املؤسسة كانت إذا
دة اإلنتاج، دة يعين املبيعات أو اإلنتاج فز دة االعتبار بعني األخذ جيب لكن العمال، ز  يف الز

  .إنتاجيتهم
 :واإلنتاج العمل وحدات بواسطة التقدير 3-
ت كل يف العمل ووحدات األقسام مديرو يقوم م بتقدير التنظيمية املستو  اخلطة حسب احتياجا

  .الوظيفية اهلياكل جداول أو الوظيفية، املقررات جداول يسمى ما ستخدام الوظائفية واملتطلبات

                                                             
موعة من اخلرباء حىت يتم التوصل إىل تقرير ، طريقة دلفي تقنية ترتكز على إعادة العمليات صياغة 19   .يتفق عليه مجيع اخلرباءتفكري و تقرير 
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 :املستقبل يف العمل حتليل طريق عن التقدير 4-
 :التالية لطريقة حسابه ويتم
 الفرد ستطاعة الذي العمل عبء / الوظيفة يف اإلمجايل العمل عبء = الوظيفة يف العمال عدد

  .به القيام الواحد
 عن واحد فرد به يقوم أن ميكن الذي العمل وعبء اإلمجايل العمل عبء حساب يتم حيث

ا وخصائصها وظيفة لكل التحليل طريق  وحساب البشرية للموارد التخطيط عملية إمتام وبعد ومتطلبا
 األفراد عن البحث بعملية تقوم املؤسسة يف الشاغرة الوظائف لشغل العمال من املطلوب العدد

 الثاين املطلب يف إليه سنتطرق ما وهذا النهائي، مث التعيني واالختيارات، املقابالت إلجراء املؤهلني
  .لتفصيل

  والتعيني االختيار وعملية البشرية للموارد واالستقطاب البحث :الثاين الفرع
ا حتديد بعملية البشرية املوارد إدارة تقوم أن بعد  النشاط يت البشرية املوارد من احتياجا

 إلجراء املؤسسة احتياجات تناسب اليت البشرية املوارد عن االستقطاب و البحث هو و الثاين،
 إىل التطرق قبل لكن الشاغرة الوظائف لشغل املتقدمني كفاءة من للتأكد االختيارات و املقابالت

 معلومات بتقدمي األخرية هذه تقوم حيث الشاغرة الوظائف توظيف بعملية القيام من البد هذا كل
 األفراد وعاء بتوفري يهتم الذي االستقطاب ور د يت مث شغلها املراد الوظائف متطلبات و طبيعة عن

 على احلصول مصادر و كذلك الوظيفة، توصيف التطرق من بد ال هلذا الوظيفة، لشغل املؤهلني
 .النهائي التعيني مث االختبارات و االستقطاب وطرق املؤهلني األفراد
 :الوظيفة توصيف 1-

ت كافة يشمل حبيث املؤسسة يف وظيفة لكل دقيق وصف إعداد به ويقصد  الالزمة البيا
ت وهذه الوظيفة، عن  :يلي فيما تتمثل البيا

 .الوظيفة اسم -
 .للوظيفة التابعة اإلدارة أو والقسم التنظيم يف موقعها -
 .الوظيفة طبيعة عن عام ملخص -

 الواجبات وكذلك ودوري، متكرر بشكل تؤدى اليت الواجبات وتشمل :الوظيفة واجبات -أ
 .آلخر وقت من تؤدى اليت
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 .اآلالت عدد عن أو فنية أو مالية أو إشرافيه مسؤولية تكون وقد :الوظيفة مسؤوليات -ب
 الوظيفة شاغل ا يتمتع اليت والسلطات الصالحيات وهي :والسلطات الصالحيات -ج

  .القرارات اختاذ يف بدوره يتعلق وما
هود الوظيفة، تنفيذ فيها يتم اليت الظروف وتشمل :الوظيفة فيها تؤدى اليت الظروف -د  ا

 .شاغل الوظيفة هلا يتعرض اليت واملخاطر الوظيفة، ألداء الالزم
 منها أعلى هي اليت لوظائف الوظيفة تربط اليت العالقات وتشمل :الوظيفية العالقات -و

 .عليها تشرف واليت
 املوظف يف توفرها الواجب الشروط -ه

 .ونوعه التعليمي املستوى -
 .العلمية املمارسة أو اخلربة -
 .للوظيفة الالزمة املهارات -

ت، هذه على التعرف بعد  .الوظيفة لتوصيف الالزمة املعلومات جبمع نقوم البيا
 :الوظيفة لتوصيف املعلومات مجع طرق 2-

 دقيق منوذج إعداد خالل من املعلومات مجع على الطريقة هذه تعتمد :االستقصاء طريقة -أ
ت مجيع تعطي األسئلة من جمموعة على وحيتوي البشرية، املوارد إدارة طرف من  لتحليل املطلوبة البيا

 .األسئلة عن اإلجابة طريق عن ملأله على العاملني النموذج هذا ويوزع الوظائف، وتوصيف
 عن التحليل عن املسؤول قيام على الطريقة هذه تعتمد :الشخصية املالحظة طريقة -ب

ا اليت الوظائف عن املعلومات جبمع األفراد خطة  كل وتسجيل لعملهم، ديتهم أثناء يشغلو
 .عليها احلصول الالزم املعلومات

 حملل بني املقابالت خالل من املعلومات مجع على الطريقة هذه وتعتمد :املقابلة طريقة -ت
  .منه معلومات مجع املراد والشخص الوظائف

 :الوظائف ختصيص-3
 اليت املعلومات موجب من وظيفة كل معامل تعريف يف التحليل لعملية الثالثة اخلطوة وتتلخص

 يعرف ما وهو سابقا، املذكورة الطرق طريق عن عنها مجعت اليت الطرق طريق عن عنها مجعت
 اخلاصة والواجبات واملسؤوليات للعمليات كامل وصف كتابة عبارة عن فهو الوظائف، بتخصيص
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 يعتمد مرجع مبثابة يكون للوظائف دقيق إىل توصيف نتوصل اخلطوات هذه كل من االنتهاء بعد ا
  .النهائي االختبارات والتعني وإجراء واالستقطاب البحث عملية يف لالنطالق عليه
  :املؤهلني األفراد على احلصول مصادر 4-
 جلبهم املراد لألشخاص واملؤهالت املواصفات وحتديد األولية، املواد من االحتياجات حتديد بعد

 حسب املطلوبة العاملة اليد على طريقها عن حتصل اليت املصادر املؤسسة ختتار الوظائف، لشغل
 :مها أساسيني مصدرين يف املصادر مجيع إمجال وميكن ومتطلبات املؤسسة، إمكانيات
 األفراد على للحصول الداخلية مصادرها على تعتمد أن للمؤسسة ميكن :داخلية مصادر -أ
 أخرى إىل وظيفة من النقل أو الرتقية طريق عن إما ذلك املؤسسة، ويكون داخل العمال أي املؤهلني،

 لذا كافية، غري تبقى املصادر هذه لكن أعلى مستوى، إىل نقله أي الرتقية، أو املستوى، نفس يف
 .خارجية مصادر إىل املؤسسة تلجأ

 املؤسسة تصرف حتت اخلارجية املصادر من العديد هناك :اخلارجية املصادر -ب
 يف العمال املعاهد، و اجلامعات خرجيي املصادر يف هذه تتمثل و املؤهلني، العمال الستقطاب
 أو األخرى، املؤسسة العمل يف عن ختليه بعد تشغيله أو اإلعارة طريق عن إما األخرى املؤسسات

 فرد و استقطاب املؤهالت و املهارات وعاء كرب هو املصدر هذا مزا أهم من و عنه، املؤسسة ختلي
على  فاالعتماد التكلفة، حيث من حىت و الشركة تفيد جديدة فكار يت قد املؤسسة خارج من

 اليت ملصادر علم على املؤسسة تكون أن بعد الداخلية املصادر عكس تكلفة أقل اخلارجية املصادر
 هؤالء الستقطاب الطرق من جمموعة تستخدم املطلوبني، العمال عن طريقها عن احلصول تريد

 .العمال
  :االستقطاب طرق  5-

  .االستقطاب مفهوم إىل التطرق من بد ال العاملة، لليد االستقطاب طرق إىل التطرق قبل
 االختيار إىل إضافة التوظيف، لعملية ركان أ ثالثة من ركن تشكل االستقطاب عملية أن علما

 أغلب ويف والتعيني الختيار مقارنة إلمهال مستمر نشاط أنه على االتفاق يسود والتعيني كما
 كلف املنظمات غالبية تتحمل اإلمهال هذا وبسبب الصغرية، أو سواء الكبرية األعمال منظمات
جتاه مباشرة وغري مباشرة عالية توظيف  املنظمة على وكلفة عبء البشري املورد ن العزل تدفع 
  .عائد وليس
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 :يلي فيما الطرق هذه إمجال وميكن
ت لوحة يف الوظيفة عن اإلعالن -أ  إلعالم طريقة أو وسيلة هي و :للمنظمة اإلعال
ت وضع طريق عن تتم و شاغرة، وظائف بوجود العاملني  يف املتاحة الوظائف عن معلقات أو إعال

م لاللتحاق لتقدمي ملؤسسة العاملني لألفراد زمنية مهلة تعطى مث املنظمة، عرب الرئيسية املواقع  طلبا
 ترسل مث الضرورية، املؤهالت الدفع، معدل الوظيفة، اسم اإلعالن يتضمن ما عادة و لوظيفة،

 يف فتتمثل الثانية اخلطوة أما األولية، راجعة للم البشرية املوارد قسم إىل لوظيفة طلبات االلتحاق
 جمموعة و األداء مستوى و للمؤهالت وفقا القرار يتخذ مث معه، العمل املتوقع املدير مع مقابلة إجراء

ت هناك و املؤسسة، داخل هذا اإلعالن يكون و ، األخرى املعايري من  خارج توجه اليت اإلعال
ه موضح هو كما املؤسسة  . أد

ت هذه وتكون لالستقطاب، املستخدمة الطرق أكثر من يعد :اإلعالن -ب  يف اإلعال
الت، اليومية اجلرائد  عن اإلعالن هذا حيتوي حيث شيوعا أقل فهي والتلفزيون اإلذاعة أما وا
  .شاغلها مؤهالت شغلها، املراد الوظيفة

 القائمني من أكثر أو فرد رسال املؤسسة تقوم حيث :اجلامعات من االستقطاب -ت
 واملؤهالت الشروط توفر حالة ويف مبدئية، مقابالت إلجراء واملعاهد اجلامعات إىل االستقطاب بعملية

رة دعوته يتم األفراد، أحد يف  املؤسسات بني التعاون ميكن التعيني، كما قرار اختاذ قبل املؤسسة لز
 يف تعليمه األوقات ويتابع بعض يف املؤسسة يف الطالب يعمل أن ميكن حيث واملعاهد اجلامعية
 .إليها سنتطرق طريقة رابع وهي التوظيف وكاالت إىل املؤسسة تلجأ أن ميكن كما أخرى، أوقات

 مساعدات تقدم أن اخلاصة أو العامة سواء التوظيف لوكاالت ميكن :التوظيف وكاالت -ث
 الطالبة والشركات للعمل الطالبني األفراد وتستخدم وتطبق اجلدد، األفراد ستقطاب يتعلق فيما كبرية

 من األفراد استقطاب مثل أخرى طرق وهناك مقابل اخلدمة، مالية مبالغ على حصوهلا مقابل للعمال
  .العائلية الشركات يف الطريقة هذه وتعتمد العائلة،

 املؤهلة العاملة اليد على خالهلا من احلصول تريد اليت املصادر بتحديد املؤسسة تقوم أن بعد
ه سيوضح كما النهائي االختيار أو التوظيف بعملية تقوم ذلك، يف اليت ستتبعها والطرق   .أد
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 :التوظيف عملية  6-
 كرب الوظيفة داء للقيام احتماال األفراد أكثر اختيار يف واالختيار التوظيف قرار هدف ميثل

 .النجاح من ممكن قدر
 وتتبع .معني عمل ملنصب مرشح الختيار الفردية األعمال جمموعة هو :التوظيف مفهوم -أ

 معينة،وهناك لوظيفة للعمل املتقدم وجتهيز إعداد خالهلا من يتم اخلطوات من جمموعة التوظيف عملية
 املؤسسة حجم العوامل هذه ومن املؤسسة، يف االختيار عملية طبيعة يف تؤثر اليت العوامل بعض

ت وضغوط تعيينهم، يتم الذين األفراد وعدد شغلها، املراد الوظائفونوعية   وتستخدم العمالية، النقا
 املرت شح مير األسلوب، هلذا وفقا االختيار يف الفاصلة للمراحل متعدد املنظمات أسلوب معظم

 .املراحل من مبجموعة
 من جمموعة عرب املؤسسة داخل ما ملنصب املرت شح مير :املرت شح ا مير اليت املراحل -ج

 :يلي فيما نذكرها املراحل
 إجراءات معظم يف املتبعة املراحل أوىل من التوظيف منوذج مأل يعد :التوظيف منوذج مأل -

 أن ميكن واليت التوظيف، بعملية خاصة معلومات أساسية يوفر حيث التوظيف، وأساليب
 تتوفر أن جيب املتطلبات اليت بعض وهناك االختيار، عملية يف الحقة خطوة يف تستخدم

 النقاط بعض على األسئلة احتواء عدم املتطلبات هذه ومن التوظيف، طلب مناذج يف
 مير النموذج هذا مأل وبعد الوظيفة، شغل احتمال من معينة فئات تستبعد املتحيزة اليت

 .التمهيدية وهي املقابالت الثانية، للخطوة املرت شح
 و املهارات كانت ما إذا للتحديد التمهيدية املقابالت تستخدم :التمهيدية املقابالت -

 و لتحليل و ملؤسسة، الشاغرة الوظائف من أي مع تتماشى للفرد الوظيفية القدرات
ا و املتاحة الوظائف شرح  تساؤالت أي لإلجابة على أيضا و للوظيفة، للمتقدم متطلبا

 مقابلة التمهيدية املقابالت تعد عادة و العمل، أصحاب و الشركة عن للوظيفة للمتقدم
 خالل من و البشرية، املوارد إدارة متخصصي أحد عادة ا يقوم و استطالعية، خمتصرة و

 بد ال و لوظيفة، اهتماما يبدون ال الذين أو املؤهلني غري املتقدمني يستبعد املقابلة هذه
 الختبارات حمال تكون أيضا لوظيفة، و مرتبطة تكون أن املقابلة تتضمنها اليت لألسئلة

 .االختبارات يف للدخول متهيدية مرحلة املرحلة هذه تعترب و الصدق،
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 وهي الثانية للخطوة املرتشح مير التمهيدية، املقابلة بعد :الوظيفة طالب اختبارات -
 يف واخلالف للجدل املثرية اجلوانب أكثر من واحدة األخرية هذه وتعد االختبارات،

وثبات  صدق مدى من التأكد ظروف إىل هذا يرجع وقد االختبار، إجراءات
 عدم ويؤدي االختبارات، هذه نتائج استخدام يف ثقة هناك يكون لن وإال االختبارات،

 يف لالختبارات استخدامهم تقليل إىل العمل أصحاب االختبارات ببعض هذه من التأكد
 املنظمة، تستخدمها من االختبارات عديدة أنواع وهناك االختيار، عملية إجراءات
 :يف وتتمثل
 .االستعدادات اختيارات -
 .احلركية النفسية القدرات اختيارات -
 .واملهارة لوظيفة املعرفة اختيارات -
 .االهتمامات اختيارات -
 .النفسية االختيارات -

 .الشخصية املقابالت وهي الرابعة، اخلطوة إىل املرتشح مير بعدها
 هامة كخطوة املنظمات معظم يف الشخصية املقابالت تستخدم :الشخصية املقابالت -

 يف عليها احلصول يتم اليت املعلومات تدعيم يف املقابالت هذه عرض ويتمثل وعملية،
دف السابقة اخلطوات  وجيب شغلها، الوظيفة املراد مع املتقدم توافق مدى حتديد إىل و

 النواحي إىل تتطرق ال أي لوظيفة، دائما مرتبطة املقابلة خالل األسئلة تكون أن
 :يلي فيما ختصار نذكرها املقابالت من أنواع عدة وهناك الشخصية،
o أثناء مناقشتها يتم اليت العريضة اخلطوط حتديد على وتنطوي :اهليكلية املقابلة  

 يف والتحكم السيطرة للمقابل ميكن األخرية هذه خالل ومن مسبقا، املقابلة
املتقدم  عن معرفتها املراد املعلومات على احلصول على تساعد بطريقة املقابلة

  .للوظيفة
o و من خصائص هذه ، األسئلة لقائمة مسبق إعداد هنا تتم :اهليكلية غري املقابلة

ا املقابلة  احلالة ملعرفة للفرد النفسي والضغط التوتر من جو خلق إىل دف أ
 حيث، املقابلني من هيئة فيها ستخدماملقابالت ي من النوع هذا .للفرد االنفعالية
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 إىل أسئلتهم لتوجيه املؤسسة طرف من املكلفني املقابلني من جمموعة يقوم
  .املرتشح

o مناقشة حلقة يف معا للوظيفة متقدمني عدة مقابلة فيها ويتم :اجلماعية املقابلة. 
 من بد ال ولكن ،عن املرتشحني املعلومات جلمع طريقة سابقا املذكورة اخلطوات هذه تعترب

بكافة الطرق و األساليب املتاحة هليئة  املرتشح طرف من املقدمة املعلومات هذه صحة من التأكد
 : التوظيف و نذكر منها 

 املعلومات صحة من للتأكد اخلطوة هذه وتستخدم :املرجعية املصادر من والتأكد الفحص -
 املدارس أو األشخاص يف املرجعية املصادر هذه وتتمثل املرتشحني، من عليها احلصول مت اليت

 الطيب الفحص مرحلة، وهي آخر إىل املرتشح مير بعدها سابقا، املذكورة واملصادر واجلامعات
 .النهائي االختيار قبل

 جديد موظف أي تعيني قبل الطيب الفحص املؤسسات من الكثري تطلب :الطيب الفحص -
 تكاليف ارتفاع ونتيجة املطلوب، العمل ألداء والصحية اجلسمانية قدرته مدى لتحديد
 .النهائي التعيني قبل خطوة كآخر صنف الطيب الفحص

 املرتشحني من واحد فرد اختيار يتم حيث خطوة، آخر وهي :للتوظيف النهائي القرار اختاذ -
 القرار اختاذ مسؤولية تقع و .وحمكم دقيق االختيار هذا يكون أن بد وال الوظيفة، لشغل

ت عاتق على النهائي  من الكثري ففي املختلفة، املنظمات ظل يف خمتلفة إدارية مستو
ت إكمال مسؤولية بتحمل البشرية املوارد قسم يقوم املنظمات،  إجراء و التوظيف منوذج بيا

 لنسبة أما املرجعية، للمصادر املراجعة و االختيار و املبدئية و املقابالت التمهيدية
 اليت اإلدارة و القسم مدير به فيقوم النهائي لالختيار القرار اختاذ و الشخصية للمقابالت

 النهائي القرار فيها اخلطوات مبا بكل يقوم املؤسسات بعض يف و الشاغرة، الوظيفة ا توجد
املطلوب  املوظف هذا حيق لكي يكفي ال وحده املناسب الشخص اختيار لكن للتوظيف،

  .املتابعة و التدريب بعملية القيام من بد ال هلذا منه،
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 البشرية للموارد التدريب :الثالث الفرع
 تدريبية لربامج خيضع أن بد ال وإمكانياته، مهاراته املؤسسة داخل موظف كل ينمي حىت

 وكذلك وأمهيته، التدريب مفهوم عطاء سنقوم حيث ، الفرع هذا يف إليه سنتطرق ما وهذا وتكوينية،
 .التدريب ومراحل وطرق وأنواع التدريب التدريب مسؤولية

  :التدريب فهوم-1
 األداء لتحسني كمحاولة يعده من فهناك كعملية، التدريب عن للتغيري املستخدمة املفاهيم تتعدد

دة طريق عن واملستقبلي للعاملني احلايل م ز  اليت والتنظيمية اإلدارية اجلهود إنه أو اإلجناز، على قدرا
 يعمل اليت املنظمة يف حمدد بدور القيام أو معني، عمل أداء على الفرد العامل قدرة حتسني إىل دف

 1 .فيها
 :التدريب أمهية 2-

 :الفرد يف التالية نواحي تنمية على العمل يف التدريب أمهية تتمثل
 .املتدرب لدى واملعلومات املعرفة تنمية -
 .للمتدرب والقدرات املهارات تنمية -
 .املتدرب اجتاهات تنمية -
 عن ذلك ويكون ما منصب شغور حالة يف املؤسسة عليهم تعتمد أكفاء مسريين تكوين -

 .الرتقية طريق
 :التدريب مسؤولية 3-

 عوائده أن و مكلفا، يعتربونه املديرين بعض فإن ، التدريب ألمهية الواضح اإلدراك من لرغم
 و مهما تعترب العليا اإلدارة قبل من به االلتزام و التدريب دعم فإن فلذا املستقبل، إال يف تظهر ال

 كونه املختص املدير عاتق على للتدريب املسؤولية فتقع التطويرية، التدريبية و املنظمة جهود يف حامسا
 اليت اجلانب على اطالعا األكثر أنه كما العاملني، يف أداء الضعف و القوة مواطن تلمس على األقدر
 يعدها اليت التقارير طريق فعن للعمل، العاملني أداء كفاءة رفع يكلف مبا تدعيم و تقوية إىل حتتاج

 هناك و تطوير، و حتتاج إىل تدريب اليت العاملني جمموعات معرفة ميكن العاملني كفاءة عن املديرين
  .البشرية املوارد إدارة و العليا اإلدارة بني مشرتكة مسؤولية التدريب مسؤولية يعترب من
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 حتدد مث التدريب، عن املسؤولة اجلهة حتدد أن عليها التدريب، أمهية املؤسسة أدركت فإذا
  :و خنتصرها يف ما يلي التدريب عملية تتبعها يف اليت الطرق

 أثناء التدريب هذا ويكون مبفرده، موظف كل تدريب به ويقصد :الفردي التدريب   أ
 وخالل العمل مكان يف اجلديد املوظف تدريب على املشرف يقوم حيث العمل،
 لتكليفه أخرى أو أعمال ألداء مؤقتة بصفة املوظف نقل أجل من أو العمل، أوقات
 .اجلماعي التدريب وهي أخرى طريقة وهناك أعلى، مسؤوليات ذات عمال

 على املؤسسات تعتمد الفردي، التدريب طريقة إىل إلضافة :اجلماعي التدريب   ب
 ويف معا، موظف من أكثر تدريب ويقصد به اجلماعي، التدريب وهي أخرى طريقة

 من الدوام التدريب فرتة خالل األفراد يعفى ما وعادة الرمسية، العمل أوقات غري
 .الرمسي

مج إعداد وإجراءات مراحل حتدد التدريب، يف املؤسسة ستعتمدها اليت الطريقة ختتار أن بعد  بر
 :يلي فيما واإلجراءات املراحل هذه وتتمثل .التدريب

 .املعلومات وحتليل مجع :األوىل املرحلة -
 .التدريبية االحتياجات حتديد :الثانية املرحلة -
 .التدريبية الربامج تصميم :الثالثة املرحلة -
  .التدريبية الربامج تنفيذ :الرابعة املرحلة -
 التدرييب والنشاط التدريبية الربامج تقييم :اخلامسة املرحلة -

 واحلوافز األساسية واملرتبات األجور :الرابع املطلب
 بنوعيها حوافز هناك تكون أن دون وجه أمت على عمله داء يقوم لن البشري العنصر إن

 والرتقية القرار اختاذ يف املشاركة مثل واملعنوية اإلضافية، والساعات األجور األساسية مثل املادية
 وجه، أكمل على مهامه أداء إىل لفرد تدفع اليت الدوافع أهم أحد واحلوافز األجور تعترب و والتكوين،

 أصحاب طرف من الالزمة لعناية حتضا أن بد ال هلذا املؤسسة، إىل النتماء يشعر وجعله
 واملرتبات األجور مفهوم املطلب هذا يف وسنرى نشاطها، يف االستمرار من تتمكن حىت املؤسسات
  .وأنواعها واحلوافز األساسية
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 وعادة لعمل، قيامه مقابل يف شهر أو أسبوعيا أو لساعة للفرد يدفع ما كل األجور متثل
 متثلو  الفرد عليها حيصل اليت الكلية التعويضات من األكرب اجلزء األساسية واملرتبات األجور تتمثل
دة للفرد يدفع ماكل  احلوافز  .أو راتبه أجره عن ز

 األساسية واملرتبات و األجور :األول الفرع
 ونظام هيكل بناء إىل  يهدف األساسية واملرتبات األجور نظام ان :األساسية واملرتبات األجور -1

 معظم وحتدد .الوظائف هذه يف أدائهم ومستوى لوظائفهم وفقا األفراد على يطبق للدفع، عادل
 القيمة على املدى هذا ويعتمد املعينة، للوظائف الدفع مدى األساسية واملرتبات األجور أنظمة
 املدى هذا داخل الفرد هذا أجر موقع الفرد أداء مستوى وحيدد للمنظمة، لنسبة للوظيفة النسبية
 للوظائف للدفع خمتلف مدى تكوين يف الناجح واملرتبات األجور نظام ويهدف ألجر الوظيفة، احملدد

 :20مرحلتني على املختلفة للوظائف املختلف املدى حتديد املنظمة، ويتم داخل املختلفة
 وفقا وظيفة كل لقيمة املنظم التحديد يف الوظائف تقيم يتمثل :الوظائف تقييم   أ

 هيكل تصميم يف الطريقة هذه وتستخدم املنظمة، يف األخرى لوظائف لعالقتها
 األساسية لتقيم الفكرة وتعتمد للوظيفة، الشاغل الفرد أداء تقييم يف وليس الدفع

 بعدو ، املؤسسة يف وظيفة كل وإسهام وظيفة كل متطلبات حتديد يف الوظائف
 .الوظائف تسعري وهي الثانية، املرحلة يت للوظائف، التقييم عملية

 تربط اليت للتقييم الوحيدة الطريقة هي العوامل مقارنة طريقة تعد :الوظائف تسعري   ب
 لتحديد هوحد يستخدم فقط أن ميكن ال الوظائف ميفتقي نقدي مبقياس الوظيفة قيمة

 األجور معدالت و العمل سوق ظروف مثل اخلارجية العواملف األجور، معدل
 من بد ال لذلك األجور، مقياس إعداد االعتبار عند بعني خذ أن جيب السائدة

 املؤسسة بتسعري تقوم مرحلة آخر يف و اخلارجية، العوامل عن معلومات مجع
  .الوظائف

 املعلومات مجع يف واملرتبات األجور استطالعات تستخدم :األجور ستطالعاتا   ت
 يف املختارة املنظمات بعض من دفع األجور وطرق واملمارسات السياسات عن املقارنة

                                                             
  2 ص ،) 2000 ، اجلامعية الدار :مصر( البشرية املوارد لإلدارة والتطبيقية العلمية اجلوانب ،الباقي عبد دمحم الدين صالح 20
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إلضافة معينة، صناعة ونوع معينة، جغرافية مواقع  تقدم هذه االستطالعات أن إىل و
ا اخلارجية، العدالة وتضمن السوق عن معرفة  عن ردالف فهم سوء تصحح أن ميكن فإ

ا كما بعض الوظائف  جتميع وميكن .الفرد دافعية على إجيايب ثري هلا أن ميكن أ
ت  ومثل احلكومي القطاع مثل متنوعة مصادر من األجور ستطالع املتعلقة البيا
 للمناطق وفقا األجور تقسيم يتم وعادة العمل، ووزارة واإلحصاء للتعبئة املركزي اجلهاز

 .نوعية الوظائف أو الصناعة ونوعية اجلغرافية

 احلوافز :لثاينا الفرع
 تعتمد لذلك بدقة، مهامه وأداء اإلبداع على الفرد لتحفيز تكفي ال وحدها األجور إن
 اختاذ يف املشاركة يف لألفراد احلرية وترك والرتقية اإلضافية الساعات مثل احلوافز على املؤسسات

  .القرارات
دة للفرد يدفع ما حلوافز يقصد  دة مثل مادية نوعني إىل وينقسم الساعي، أجره عن ز  الز

دة نتيجة األجور يف   :إىل تقسيمها وميكن القرار، اختاذ يف املسامهة مثل ومعنوية العمل، إنتاجية ز
 أهم ومن أخرى، أو بطريقة الفردي ألداء احلوافز من النوع هذا يرتبط :الفردية احلوافز   أ

ها  شيوعا، احلوافز أكثر فهو وهلذا واملكافأة، األداء بني العالقة يلمس أن ميكنه الفرد أن مزا
ا كما  بعض يف التسبب إىل األفراد املنافسة بني تؤدي فقد املشاكل، بعض إىل تؤدي قد أ

 .عليه التفوق من خوفا فكاره زميله الفرد يشارك ال قد مثال السلبية، النتائج
 وتقييم عزل أحيا الصعب من فإنه العمل، يف تداخل هناك يكون عندما :اجلماعية احلوافز   ب

 مجاعي، أساس على للحوافز نظام تصميم األفضل من يكون احلالة هذه ويف الفردي، األداء
 اآلخرون، ا يعمل اليت لسرعة مضطر للعمل جتميع خط على يعمل الذي العامل فمثال
 احلوافز العمال على حيصل اجلماعية للحوافز ووفقا اآلخرين على يعتمد عمله فإن مت ومن
 من نوع ممارسة على األفراد لتشجيع اجلماعية احلوافز صممت ولقد .اجلماعي لألداء وفقا

 .أفضل مجاعي لتحقيق أداء العمل يف زمالئهم عن الضغط
 هي لإلداريني تدفع اليت شيوعا وأكثرها احلوافز أبرز من :لإلداريني االستثنائية العالوات   ت

ح، مبستوى عادة األداء ويقاس خالل السنة، احملقق األداء ختص واليت السنوية العالوات  األر
لرغم ا من و ا إال اجلماعي، األداء على تعتمد أ  .فردية حوافز تعترب أ
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 اخلطط هلذه ووفقا ككل املنظمة أداء على التنظيمية احلوافز تطبيق تعتمد :التنظيمية احلوافز   ث
 على التنظيمية احلوافز خطط معظم وتعتمد الفرد، مرتب على تعتمد ما عادة املكافأة فإن

ت مجيع على األفراد بني تعاون عالقة خلق  من أخرى أنواع عدة املؤسسة، وهناك مستو
ح يف املشاركة حوافز مثل احلوافز   .إخل ..... الشركة ألسهم األفراد وملكية األر

 أخرى نشاطات هناك بل سابقا، املذكورة النشاطات هذه على املوارد إدارة نشاطات تتوقف وال
 .إخل .....األداء وتقييم الصحية الرعاية وتوفري للعمال احلماية توفري مثل

  يف املؤسسة املوارد البشرية  و رقمنةإدارة : ثاينال املبحث
صة يف تسيري العنصر البشري،  ِ و ال ميكن االستغناء تعترب إدارة املوارد البشرية وظيفة متخصّ

عنها يف ميدان األعمال، نظراً لتطوُّر مفهوم الفرد و كيفية التعاطي معه يف املؤسسة احلديثة، فالفرد 
لغ األثر على فعالية و كفاءة عناصر اإلنتاج  .هو املتغري األساسي يف العملية اإلنتاجية، و الذي له 

بتحديد موقع إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة، و ذلك بتوضيح  املبحثهلذا أردت أن أبدأ هذه 
قي وظائف املؤسسة، و تبيني مقومات جناحها كي  مفهوم هذه اإلدارة، و مدى استقالليتها عن 

ِن بذلك فكرة واضحة عنهان ّ   .كو
 ملؤسسةيف ااملوارد البشرية  مهام ومقومات إدارة: املطلب األول

  ملؤسسةايف إدارة املوارد البشرية مهام  :األولالفرع 
  ملؤسسةدارة املوارد البشرية إلالبعد االسرتاتيجي  -1

انبثاق حقل اإلدارة اإلسرتاتيجية ظهر املفهوم احلديث إلدارة املوارد البشرية، اليت مل تعد  مع   
ً من اإلسرتاتيجية التنظيمية اليت تستجيب ملتغريات  تلك اإلدارة االستشارية فقط، بل أصبحت جزء

ات البيئية القانونية، االجتماعي ِ ّ ِرة على املوارد البشرية، كاملتغري فإدارة املوارد  .ة، و االقتصاديةالبيئة املؤّث
البشرية هي ذلك اجلزء من اإلدارة اإلسرتاتيجية املسؤولة عن صياغة اسرتاتيجيات و سياسات املوارد 
دف حتقيق املزا التنافسية بواسطة  لتوافق مع الفرص البيئية و اسرتاتيجيات األعمال،  البشرية، 

  .العنصر البشري
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حت إدارة املوارد البشرية تؤدي دوراً فعَّاالً يف حتقيق النجاح للمؤسسة، و و عليه، فقد أصب        
ِ نشاط من  ّ ا يتضمن حتليالً و تشخيصًا لكل الذي مل يعد ذلك الدور التقليدي الروتيين، و إمنَّ

ة نشاطات املوارد البشرية، فهي تقوم بصياغة إسرتاتيجية للموارد البشرية متوافقة مع اإلسرتاتيجية العامَّ 
عتبار مدير  للمؤسسة يف تكـامل، و ترابط واضحني بني هذه اإلدارة و بني فريق اإلدارة العليا، و 
ملساعدة يف حتديد رسالة و أهداف املؤسسة، من  املوارد البشرية عضواً ضمن هذا الفريق فهو يقوم 

لعنصر البشري   . خالل حتليله للفرص و التهديدات املرتبطة 

دوار إبداعية  مبسامهتها يف وضع و تطوير  كما أنَّ          إدارة املورد البشرية اإلسرتاتيجية تقوم 
، و هي تلك االسرتاتيجيات غري املخطَّط هلا "Emergent strategy"االسرتاتيجيات الطارئة 

 مسبقًا من قبل اإلدارة، فعلى عكس تلك اليت تنجم عن التخطيط االسرتاتيجي لإلدارة العليا، و اليت
السرتاتيجيات املقصودة  ، يتم وضع االسرتاتيجيات الطارئة من "Intended strategy"تسمى 

لتحديد من خالل االقرتاحـات و األفكار اإلبداعية  ملؤسسة، و  ت الدنيا  قبل العاملني يف املستو
ألسواق و املنتجات اجلديدة ا العاملون، و املرتبطة  يت  ل إد. اليت  ِ ّ ارة املوارد البشرية حيث تسه

خذ  االتصاالت بني وحدات املؤسسة و تدعم األفكار البنَّاءة اليت ينجم عنها اسرتاتيجيات جديدة 
 .طريقها للمناقشة و الدراسة من قبل فريق اإلدارة العليا

  :عالقة إدارة املوارد البشرية بباقي اإلدارات يف املؤسسة -2

ِد  ّ هناك  عالقة تكاملية هامَّة بني إدارة املوارد البشرية و اإلدارات األخرى يف املؤسسة، حيث تزو
ألعداد، و التخصُّصات املناسبة  ا من األفراد  ِ احتياجا ّ إدارة اإلنتاج، و التسويق و املالية بكل

لبشرية يف تقدير االحتياجـات من خلصائص األعمال املؤدَّاة، و بذلك فإنَّ أيَّ قصور من إدارة املوارد ا
ِي إلعاقة سري أعمال  املوارد البشرية، أو يف عملية االختيـار، التعيني، التدريب، أو التحفيز، يؤدّ
ر حتقيق  لتايل يتعذَّ لعنصر البشري من إدارة املوارد البشرية، و  قة  ِ ـا املتعّل اإلدارات اليت تتلقَّى خدما

مثة األهداف العامَّة للمؤسسة، ألنَّ هذه األخرية حتقيقها مرهون  أهداف هذه اإلدارات، و من
عتبارها أهدافًا فرعية منبثقة منها سيظهر أثر  ما يليو يف . بتحقيق أهداف كل إدارات املؤسسة، 

ِ إدارات املؤسسة، و هي على النحو التايل ّ   :إدارة املوارد البشرية، على السري احلسن ألهم
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دارة اإلنتاجعالقة إدارة املوا   أ تتمُّ داخل املؤسسة   ال شك أنَّ العملية اإلنتاجية: رد البشرية 
اليت تعترب كنظام تقين يضمُّ وسائل اإلنتاج املادية، و نظام اجتماعي ال خيلو من اخلصائص 

ا متزج بني   النفسية و االجتماعية، هلذا تعدُّ العملية َّ عتبار أ اإلنتاجية عملية معقَّدة، 
ية متطوَّرًة ال بد العو  ِ امل املادية، و االجتماعية، و النفسية، فمهما كانت وسائل اإلنتاج املادّ

من مسامهة العامل البشري حىت تضمن املؤسسة جناح العملية اإلنتاجية، و تكون هذه 
مالة كمًا الع  املسامهة عادًة ممثَّلة يف إدارة املوارد البشرية، و يبدأ دور إدارة املوارد البشرية بضبط

، حىتَّ يتوافق مع هذه التغُّريات احلاصلة يف األسلوب اإلنتاجي  .و نوعًا
دارة التسويق   ب الذي  تقوم إدارة التسويق على املفهوم التسويقي :عالقة إدارة املوارد البشرية 

يهتمُّ بدراسة حاجات املستهلكني، مث توفري السلع و اخلدمات اليت تتناسب مع أذواقهم و 
و يف سبيل ذلك، ال بد من تنسيق أنشطة  . م على ضوء املوارد املتاحة للمؤسسةإمكا

إدارة التسويق مع أنشطة إدارة املوارد البشرية، حيث تزداد مسؤولية إدارة املوارد البشرية كلَّما 
 . زادت املؤسسة من مستوى نشاطها

إلدارة املالية   ت واجهت العديد من نشاطات إدارة املوارد  :عالقة إدارة املوارد البشرية 
يها، و يعود  سبب ذلك حسب اإلدارة  ِ البشرية الرفض يف ختصيص املوارد املالية اليت تغّط
ل املؤسسة تكاليف غري مربَّرة، و من  ِ ّ ا تلك، حتم املالية، إىل كون إدارة املوارد البشرية بنشاطا

تُنفق عليه مبالغًا ماليةً طائلةً اآلن، على الصعب متابعتها، كتكاليف نشاط التدريب الذي 
 ً ية املوارد البشرية يف املؤسسة مع الوقت، و . أمل أن تظهر نتائجه مستقبال ِ دة أمهّ و لكن ز

ُدعى مبحاسبة املوارد البشرية  اعتبارها كأصل من أصوهلا، دفع إىل ظهور فرع من احملاسبة ي
اهدفه حساب تكلفة، و عائد املوارد البشرية،  ت اخلاصَّة    .و وضع املواز

  جناح إدارة املوارد البشريةمقومات : الثاين الفرع
هها حنو املهام و  ِ ّ ال شك أنَّ جناح أداء املؤسسة مرهون بتحديد أهداف واضحة، توج
املوضوعات اليت حتتاج إىل متابعة، و بقدر ما تكون األهداف املوضوعة واضحةً، بقدر ما تكرب فرص 

قيقها، ألنَّ األهداف الواضحة تكون سهلة القياس و هي مرغوبة جداً لدى األفراد، النجاح يف حت
ح اسرتاتيجيات،  ِ إلضافة إىل التخطيط السليم الذي هو اختاذ القرارات اليت ختدم األهداف، و توضّ
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و على ضوء ما سبق ذكره، ميكن حتديد . و سياسات، و تكتيكات عملية حتقيق هذه األهداف
ِمات ّ   :جناح إدارة املوارد البشرية فيما يلـي مقو

  :دعم املؤسسة لنجاح إدارة املوارد البشرية -1

ال يتحقَّق هذا الدعم إالَّ عن طريق قيادة متجاوبة، و ملتزمة، و داعمة للنجاح، فالقيادة و 
اعمة هي شرط املؤسسة الناجحة، حيث ترتك األفراد يشاركون فعليًا يف القرارات اليت  تتَّخذها على  الد

جحة، و  ِ ذاته يعترب مدخالً حقيقيًا لبناء مؤسسة  ت اإلدارية للمؤسسة، و هذا يف حدّ ِ املستو ّ كل
ا، و  ِل سياسا ّ ت املستجدَّة، فبواسطة هذه املشاركة ميكن لإلدارة أن حتو ِ ات و التحدّ مواكبة للتغريُّ

ا القدمية اليت تنطوي على تسلُّط اإلدار  ة، و فرض القرارات من أعلى اهلرم اإلداري إىل اسرتاتيجيا
أسفله، إىل سياسات، و اسرتاتيجيات جديدة تقوم على املشاركة الفعلية لألفراد، و يكون اختاذ 

و عليه، يبدو جليًا أنَّ جناح املؤسسة ال يكون إالَّ من . القرارات فيها ممكنًا يف قاعدة اهلرم اإلداري
ا، و تزوي ِ مستلزمات النجاحخالل فلسفة قياد ّ   .دها إلدارة املوارد البشرية بكل

 :جناح مدير إدارة املوارد البشرية -2
ملوارد  البشرية أنيستدعي العمل الناجح إلدارة املوارد  يكون مديرها على معرفة كمية، و نوعية 

، و املراكز البشرية يف آن واحد، فاملعرفة الكمية ختتصُّ مبعرفة العموميـات حول الوظـائف املوجودة
ا ز على نوعية الوظائف، و الشروط املتَّصلة  ِ ا املعرفة النوعية فرتّك أو بعبارة . الوظيفية املخصَّصة هلا، أمَّ

أخرى، معرفة عدد الوظائف احلالية يف املؤسسة و عدد شاغليها، تعترب من األمور البديهية العامة اليت 
، و هي معرفة كم ا التنبؤ املستقبلي بعدد الوظائف املستحدثة، و عدد يعرفها كلُّ املدراء تقريبًا ية، أمَّ

األشخاص املتوقَّع نقلهم من مكان آلخر داخل املؤسسة، فهي معلومات ال يعرفها إالَّ مدير املوارد 
ِ عن املعرفة  ّ ا، و اكتساب هذه املعلومات يعرب البشرية، و تتطلَّب استخدام علوم تطبيقية للتنبؤ 

ن النوعية، لذا ف مقاييس النجاح للمعرفة النوعية ختتلف عن مقاييس املعرفة الكمية، و إن كانت ها
ل إحدامها األخرى ِ ّ   .املعرفتان تكم

ملؤسسة -3  :جناح املوارد البشرية يف أدائها 
ز من خالل إدارة  ِ جحني، عليها أن ترّك ِم، و هو وجود أفراد  ّ حىت يتحقَّق للمؤسسة هذا املقو

  : املوارد البشرية على ميزتني أساسيتني
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  نهم من املعـارف، و املهارات، و اخلربات اليت تساعد  :األوىلامليزة ِ ال، و متّك مقدرة العمَّ
ِد للعمل، و اليت مبق ّ لتَّايل  فهذه الفرد على األداء اجلي ا، و تطويرها، و  دورهم اكتسا

إلمكانيات املعرفية، و  إلمكانيات اجلسدية، و منها ما يتعلَّق  املقدرة منها ما يتعلَّق 
لشكل الذي جيعل قدرات املوارد  دور إدارة املوارد البشرية يكمن يف استخدام وظائفها، 

  .ف املوجودة يف املؤسسةالبشرية تتالءم مع متطلَّبات، و شروط الوظائ
 يف  اليت تساعد املوارد البشرية على النجاح وهي امليزة األساسية  احلافز :امليزة الثانية

لعمل املطلوب منه، غري أنَّ  و، فهتطورها و تطور املؤسسة ِ عن استعداد الفرد للقيام  ّ يعرب
هظًا جيعل إدارة املوارد الب ِف املؤسسة مثنًا  ص له وظائف  هذه امليزة تكّل ِ شرية ختصّ

م فيه أكثر   .  كالتعويضات، و صيانة املوارد البشرية حىت تتمكَّن من التحكُّ

  ملوارد البشريةا إدارة رقمنة :لثالفرع الثا
و رقمنة ، تت الرقمنة و آليات اإلعالم اآليل و تكنولوجياته أساسا لتقدم و ترقية أي قطاع أو إدارة

ت أكثر من ملح ملوارد البشريةإدارة ا نظام معلومايت من و ال ميكن تصور إدارة من دون  ،حاليا 
     .اجل تسيريها و لو جزئيا

من األفراد، و املعدَّات، و  ته مبنيةتركيب نظام معلومايتهي صناعة ل البشرية املوارد إدارة رقمنة إن    
اإلجراءات املصمَّمة بغرض جتميع و حتليل و تقييم، مث توزيع معلومات دقيقة و سريعة على مراكز 

ِ جماالت إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة ّ و . اختاذ القرارات يف املؤسسة، تتعلَّق هذه املعلومات بكل
ِق نظام معلومات املوارد البشرية قواعد ّ ، ( Logiciel )املعلومات اإللكرتونية، و الربامج اجلاهزة  يطب

ت األولية اليت  اليت تستهدف حتقيق الكفاءة و الفعالية لعمليات إدارة املوارد البشرية يف معاجلة البيا
تعترب مدخالت هلذا النظام، للحصول على معلومات صحيحة و دقيقة تكون أساسًا لتخطيط سليم، 

تتوقَّف على مدى فهم األفراد ألهدافه و الوسائل الكفيلة بتحقيقها، و هذا فمصداقية التخطيط 
قة، و السرعة يف تزويد فريق التخطيط  ِ لدّ بىن على أساس وجود نظام للمعلومات يتميَّز  ُ الفهم ي

لها ألن تكون أساسًا ال ِ قة اليت تؤهّ ِ لدّ ملعلومات الالَّزمة، و يف الوقت املناسب، و  ختاذ االسرتاتيجي 
ٍ اسرتاتيجي باع املراحل التَّالية لتطوير نظام معلومات املوارد البشرية. قراراتٍ ذات بعد ِ   :و ميكن اتّ

جيدر  :) Design stage (مرحلة تصميم نظام معلومات املوارد البشرية  - 1
م هذا النظام  ِ ّ ِ القضا اليت تتطلَّب اختاذ  iلفريق الذي يصم ّ أن يكون على معرفة شاملة بكل
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، و أن تكون لديه فكرة عن نوع املعلومات املطلوبة و الضرورية الختاذ القرار السليم،   َّ قرارٍ معني
كما جيب التغلُّب على عوائق االتصال كالصراع داخل املؤسسة، و املنافسة اليت قد تدفع بعض 

ِ األفراد إلخفاء معلوم ّ اتٍ هامَّة، هلذا جيب القضاء على هذا النوع من املشاكل حىت يتمَّ مجع كل
ِن من تصميم نظام معلومات للموارد البشرية يف ضوء حتليل  املعلومات املطلوبة، اليت متّك
احتياجات اإلدارة من املعلومات، و بذلك ميكن تطوير الربامج اليت تليب متطلَّبات ختزين و 

ت  .، و اختيار األجهزة الضرورية الستخدام تلك الربامجاسرتجاع البيا
: ( Implementation Stage ) نظام معلومات املوارد البشريةمرحلة تنفيذ  -2

ِ مراحل تطوير نظام معلومات املوارد البشرية، حيث تظهر هذه املرحلة  ّ تعترب هذه املرحلة من أهم
فتطبيق  مدخل إدارة . ظام على خمرجاتهمدى إقبال العاملني، و كذا اجلهات املستفيدة من الن

مة، يساعد العاملني يف هذه  ِ املوارد البشرية اإللكرتونية و ما به من استخدام للتكنولوجيات املتقدّ
م قد يقاوموا إدخال هذه التطبيقات  َّ املرحلة على القيام بوظائفهم بطريقة أفضل، إالَّ أ

تغيري أسلوب عملهم، و ما لديهم من خربات مكتسبة التكنولوجية اجلديدة، إذا ما تطلَّبت منهم 
ِ من مشاعر القلق و . يف ذلك و جيدر مبسؤويل إدارة املوارد البشرية تقدمي الدعم الالَّزم للحدّ

التخوُّف لدى العاملني، و اليت قد ترافق مرحلة تنفيذ نظام معلومات املوارد البشرية، فإظهار 
ييدهم للتغيري، و مسامهتهم يف تصميم برامج تدريبية تساعد على تطوير  هؤالء املسؤولني 

ز العاملني على  ِ مهارات العاملني، جيعل عملية إدخال التكنولوجيا اجلديدة أمراً سهالً، و حيفّ
 .تقبُّل هذا النظام اجلديد

 :) Evaluation Stage ( مرحلة تقييم نظام معلومات املوارد البشرية  -3
اإلسرتاتيجية العامَّة للمؤسسة، تقوم اإلدارة بتحديد اخلطَّة اإلسرتاتيجية اعتماداً على اخلطَّة 

لتعامل مع املوارد البشرية و الوسائل  قة  ِ ِ خمتلف السياسات املتعّل ّ للموارد البشرية، و اليت تبني
نَّدة لذلك، يف سبيل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة خالل الفرتة احملدَّدة للخطَّة و  .ا

ِ ما حتتاجه  ّ ِد هذه اخلطَّة اإلسرتاتيجية، بكل ّ عليه فإنَّ نظام معلومات املوارد البشرية جيب أن يزو
من معلومات بدقَّة متناهية و يف الوقت املناسب، و ال ميكن إلدارة املوارد البشرية التحقُّق من 

ا التحقُّق فعالية هذا النظام إالَّ بقيامها مبرحلة تقييم نظام معلومات املوارد  البشرية، حيث جيدر 
لها املؤسسة من أجل  من الوقت املستغرق للحصول على املعلومات اجلاهزة، و التكلفة اليت تتحمَّ
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هذه املعلومات، و مدى التحسن يف عملية اختاذ القرارات نتيجة استعمال معلومات هذا النظام، 
فة نتائجها، بغرض اختاذ القرار املناسب فاملسؤولون عن برامج املوارد البشرية حيتاجون إىل معر 
ق نظام معلومات املوارد . بشأن االستمرار يف تطبيقها، أو تعديلها، أو إلغائها ِ و عندما حيقّ

البشرية أهدافه، جيب على إدارة املوارد البشرية أن تتَّخذ اإلجراءات الضرورية، للحفاظ على 
برتسيخ التغيري  أو ما يعرف املستوى اجلديد من فعالية معلومات هذا النظام،

)Stabilization of change(،  هل على الفرد ألنَّ غياب هذا اإلجراء جيعل من السَّ
اليت مل تتلق ما .  العودة إىل عادات العمل السابقة لتنفيذ برامج نظام معلومات املوارد البشرية

ةً لتحقيق جناح املؤسسة على األقل يف  ص هلا من موارد، هامَّ ِ صّ يت قرار . األجل القصريخُ و 
ِل فرصةً للمؤسسة يف حتقيق ميزة  إعادة ختصيص املوارد نظراً لكون جماالت األعمال، اليت متثّ
مني موارد جديدة سيحتاج  تنافسية، تتطلَّب ختصيصًا للموارد أكثر من غريها، و مبا أنَّ 

للجوء إىل ، تقوم  االت إلمكانيات مالية قد ال تتوفَّر لديها حاليًا  إعادة ختصيص املوارد يف ا
ِل نقطة قوَّة للمؤسسة مني أسلوبٍ للتعامل مع األفراد يف . اليت ال متثّ و على إدارة املوارد البشرية 

ية لتنفيذ القرارات اإلسرتاتيجية، و التفكري يف طريقة لنقلهم  ِ االت، اليت ال تزال ذات أمهّ هذه ا
ق ميزةً  ِ االت اليت حتقّ ِض النفقات اليت تنجرُّ عن تعطيل  إىل ا تنافسية، أو يف طريقةٍ أخرى ختفّ

 .هذه املوارد البشرية
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  :الفصل خالصة
 إدارةيكمن يف  األساسيهدفها ، إن إدارة املوارد البشرية جزء ال يتجزأ من املؤسسة ككل    

تم  .سسةؤ امل أهدافترقية و تطوير و حتقيق  ألجلالعنصر البشري بطريقة اجيابية و فعالة  فهي 
و مهارة داء و إنتاجية املؤسسة عرب حتسني كفاءة أني سبتوفري كل اإلمكانيات و الشروط الالزمة لتح

  . دع و النشيطحتفيز العامل املب ،عماهلا و حتفيزهم عرب كل الطرق املمكنة من رواتب و أجور
طري هذه   هذا النظاميسمح س ،والتكنولوجيات احلديثةاإلدارة بنظام معلومايت عرب  و بصقل و 

ملؤسسة مما على أساس علمي  جنعلتسيري األو النوع من اإلدارة   التطور يف ظل حكامة  إىلسيدفع 
  .بعة من هذه اإلدارة

                                                             
 



  
 

  ثالثال الفصل
  :حالة دراسة

  مستغامن وحدة للمياه اجلزائرية 
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 :متهيد
 أن الفصل هذا يف سنحاول النظري، اجلانب من البشرية دور تنظيم إدارة املوارد دراستنا بعد

 يفالبشرية املوارد  إدارة تطبيق مدى وتوضيح مبعرفة وذلك .التطبيقي واجلزء النظري اجلزء بني نربط
 اجلزائرية" الوطنية املؤسسة والتطبيق الدراسة حمل املؤسسة تكون وسوف، االقتصادية املؤسسات

إدارة نشاطات  عن الستار رفع وسنحاول. االقتصادية املؤسسات من حال منوذجا تعترب واليت ،"لمياهل
جودة املؤسسة  أدائهم ورفع وحتسني عماهلا إنتاجية لرفع املؤسسة هذه يف املتبعةالبشرية املوارد 

  :،وهذا اعتمادا على املبحثني التالينيوتطويرها
  الدراسة جمال املؤسسة تقدمي :األول املبحث
   املؤسسة يف البشرية املوارد إدارة: الثاين املبحث
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  الدراسة جمال املؤسسة تقدمي :األول املبحث
 املطلب القانوين، واإلطار التعريف األول املطلب يف جند مطالب أربعة إىل املبحث هذا ينقسم

 املطلب ويف للمؤسسة املستقبلية اآلفاق فيه جند الثالث املطلب أما املؤسسة، تنظيم وقواعد الثاين
  .للمؤسسة التنظيمي اهليكل ذكر يتضمن الرابع

  :التعريف 1-
 لشخصية تتمتع وجتاري صناعي طابع ذات وطنية عمومية مؤسسة "للمياه اجلزائرية إن

 ومن الوطين، االقتصاد يف فعال دور هلا اليت املؤسسات أهم من تعترب حيث املايل، واالستقالل املعنوية
ياسة التكّلف مهامها ّ ية لس ياسة تنفيذ بضمان وذلك للتنمية، الوطنّ ّ رب ملياه الوطنية الس  على الشّ
رب مياه إنتاج عمليات تسيري بنشاطات التكفّل خالل من الوطين، الرتاب كامل  الصناعية واملياه الشّ
ها وختزينها ومعاجلتها ونقلها ّ  هلا التابعة القاعدية اهلياكل جتديد وكذا ا والتزويد وتوزيعها وجر

 .وتنميتها
سة، وتكّلف ّ  :اآلتية ملهام التفويض، طريق عن الصفة، ذه املؤس

ة ومراقبة التقييس  -  أ ّ  .املوزعة املياه نوعي
ما املياه، اقتصاد إىل يهدف عمل بكل املبادرة  - ب ّ  :طريق عن السي

 والتّوزيع التّحويل شبكات فعالية حتسني. 
 إدخال  ّ ة كل ّ  .املياه على للمحافظة تقني
 ات بتطوير املياه تبذير مكافحة ّ  جتاه والتّحسيس والرتبية والتكوين اإلعالم عملي

 .املستعملني
 املياه اقتصاد ثقافة لنشر الرتبوية العمومية املصاحل مع دراسية برامج تصوير. 

نوية االستثمار لربامج التخطيط  - ت ّ دة الس نوات واملتعدّ ّ  .وتنفيذها الس
 ممارسة يف واحمللية واجلهوية الوطنية العمومية واهليئات املؤسسات مجيع حمل املؤسسة هذه حتل

ما وتوزيعها، للشرب الصاحلة املياه إلنتاج العمومية اخلدمة مهمة ّ  :السي
 التطهري و الصناعية املياه و الشرب ملياه الوطنية الوكالة - 1
 الشرب مياه تسيري يف اجلهوي االختصاص ذات الوطنية العمومية املؤسسات - 2
 .الوالية يف التطهري و الصناعية و املنزلية املياه توزيع مؤسسات - 3
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 .املياه توزيع و لتسيري البلدية املصاحل و الوكاالت - 4

  :القانوين اإلطار-2
  :رقم التنفيذي املرسوم مبوجب وصناعي جتاري طابع ذات عمومية كمؤسسة للمياه اجلزائرية أنشئت

 .املائية املوارد وزارة وصاية حتت 2001 ابريل 21 يف املؤرخ  01/101 
ا للمياه اجلزائرية العمومية املؤسسة تتميز حيث  املعنوية الشخصية وذات ماليا مستقلة بكو

ا يف ختضع ا مييزها ما وأهم اإلدارية والنظم القواعد جلميع الدول مع عالقا  .الغري مع جرة أ
 والصناعية املنزلية املياه لتوزيع العمومية املؤسسة من العينية الذمم حتويل مت 2006 سنة يف انه نوهنو 

 :إليها املوكلة املهام ومن للمياه اجلزائرية والتطهري إىل
 الوطين الرتاب كامل على الشرب ملياه الوطنية السياسة تنفيذ  
 القاعدية اهلياكل وجتديد وختزينها ومعاجلتها وتوزيعها ونقلها الشرب مياه إنتاج عملية تسيري 

ت خمتلف عرب وتنميتها هلا التابعة   .البلد
 املوزعة املياه نوعية مراقبة. 

  :املؤسسة صالحيات 3-
 :يلي فيما املؤسسة هذه صالحيات أهم حنصر أن وميكن

o التقاعد ومعاشات والنقدية العينية األداءات تسيري. 
o املراقبة وضمان االشرتاكات حتصيل. 
o واالتفاقيات التشريع تطبيق على الصهر. 
o الطبية الرقابة وينسق وميارس ينظم. 
o واملايل االقتصادي الطابع ذات لنشاطات املتعلقة اإلدارة جملس اتفاقيات ينفذ 

 .والطيب
o ال يف والتوجيه واإلعالم والرتبية الوقاية عمال القيام  جملس من اقرتاح بعد الصحي ا

 .اإلدارة
o فواتري مصاريف تسديد. 
o والنفقات اإليرادات مراقبة. 
o م خبصوص املنازعات يف الفاصلة القضائية توجيهات اللجان خمتلف تسيري  .قرارا
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o رىاألخ للمياه اجلزائرية العمومية املؤسسات خمتلف مع التنسيق. 
o اآليل اإلعالم مصلحة إىل وإرساهلا خاصة قوائم يف وضبطها العدادات كشوف مراقبة 

 املصاحل مع لتنسيق التغطية بعملية والقيام إعدادها عدب توزيعهاحىت يتم  ترةو والف
  .للوحدات التابعة التجارية

  :املؤسسة يف التنظيم قواعد-4
  :يف تنظيمها على عدة قواعداجلزائرية للمياه عموما و كشركة وطنية ترتكز 

o ا فيه، التعديالت مراعاة مع القانوين للجانب املصلحة احرتام  خيضع الداخلي وقانو
 .)الوصية وزارة قرارات، مراسيم،( اجلزائرية الرمسية للجريدة

o بصفة البشرية املوارد احرتام على ويشرف مسؤول طرف من يكون املصلحة تسيري 
 .عقالنية

o املستمر التقييم ألجل االسرتاتيجي التنظيم مكاتب مع املصلحة لرئيس دوري اجتماع 
 .واجليد

o اآليل اإلعالم طريق عن التجهيز ميزانية خيص فيما تكوين. 
o املصلحة   املعلوماتية  داخل ةكشب استعمال)Réseau(  
o واخلارجية الداخلية ملعامالت التحكم. 

   املؤسسة التنظيمي اهليكل :الثاين املطلب
 أفراد بني والسلطات واملسؤوليات األدوار توزيع حيدد الذي العام اإلطار هو التنظيمي اهليكل

 1 رقم امللحق انظر :التايل التنظيمي للهيكل وفقا للمياه اجلزائرية العمومية املؤسسة سري يتم ،التنظيم
لكل  دوائر(5) ومخسة .وحدات   (3) ثالثة تشمل معسكر اجلهوية ملنطقة للمياه اجلزائرية للمديرية

 :كالتايل وهي وحدة
 معسكر وحدة -
  غليزان وحدة -
  مستغامن وحدة -

o البشرية املوارد دائرة  
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o التجارية دائرة  
o التقنية دائرة  
o واحملاسبة املالية دائرة  
o والوسائل اإلدارة دائرة  

 عني مركز مستغامن، مركز :يلي كما وهي مراكز  7 سبعة تضم مستغامن والية وحدة و
(  سريات ومركز ماماش حاسي مركز عشعاشة، مركز خلضر، سيدي مركز علي، سدي مركز دلس،
  .)1- 3الشكل 
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  بوحدة مستغامنالتعليمي للعمال  املستوى يبني النسبية لدائرة بياين رسم : 1- 3 رقم الشكل
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  :املديرية
  :من تتكون املؤسسة هرم قمة أعلى يف وتوجد املؤسسة يف عضو أهم هي 

  :الوحدة املدير-أ
 ا تقوم اليت النشاطات ومراقبة األوامر إصدار يف السلطة له حيث للمؤسسة األول املسؤول هو

 التابعة واملراكز املياه مؤسسة على العام إلشراف يقوم انه كما .أهدافها حتقيق يف املؤسسة مصاحل
 اجل من الالزمة القرارات اختاذ مع املالئم اجلو توفري على واحلرص والتنسيق واملتابعة التسيري حيث من

 .دوائر(5)  مخسة املهمة أداء يف الوحدة مدير يساعد وخارجيا، داخليا املؤسسة مسعة على احلفاظ

 :األمانة-ب
ت املديرية بني وصل مهزة وهي  من اخلارجية واملؤسسات جهة من للمؤسسة الفرعية واملدير

 عني مستغامن، :وهي مستغامن ملنطقة التابعة واملراكز رية املدي بني الرابط هي وكذلك أخرى، جهة
  .سريات عشعاشة، خلضر، سيدي ماماش، حاسي علي، سدي دلس،

 :والذمم ألمن مكلف مساعد -ج
 مهمة له أن كما حيدث قد خطر أي من والرقابة احلماية توفري عن مسؤول األمن عون يعترب

 اليت املصلحة إىل وتوجيهه واإلرشادات النصائح وتقدمي للمديرية الزائر املواطن توجيه يف تتمثل أخرى
 املراقبة على يعمل انه كما املديرية، داخل امه القيام أثناء يتجول عون األمن يكون ما وعادة مه

  .األمنية لتوفري الظروف املؤسسة ممتلكات جلميع اليومية

 :ملنازعات املكلف مساعد-د
 ويتابع املصلحة، هذه إىل حيال املنخرط ملف فان الديون تسديد عدم حالة يف عمله يبدأ

 كهمزة املنازعات مصلحة تعترب حيث .الالزمة القانونية اإلجراءات لتنفيذ القضاء إىل حيال أو امللف
 عمل عالقة للمصلحة عامل أو أو شركة كانت سوآءا اخلصم والطرف املؤسسة إدارة بني وصل

 إىل الديون وإرساهلا قائمة بتحضري الدائرة هذه تقوم املثال سبيل وعلى التجارية، دائرة مع مباشرة
م،  لتسديد وذلك املشرتكني إىل إعذارات رسال تقوم لكي هذا و ملنازعات املكلف مساعد ديو

 لطلب وذلك التجارية بدائرة املنازعات مصلحة تتصل هنا املياه سرقة خمالفة الزبون ارتكاب حالة ويف



 دراسة حالة اجلزائرية للمياه وحدة مستغامن        الفصل الثالث                      

 
78 

 رفضه وعند الفاتورة لتسديد معه للتفاوض املخالفة مرتكيب ستدعاء الدائرة هذه جزافية، تقوم فاتورة
 اإلجراءات ضده الختاذ ملنازعات املكلف املساعد إىل الشخص هذا حيال ملف الفاتورة هذه تسديد

 .إىل القضاء امللف وإحالة الالزمة القانونية
ا كما  التابعة والوحدات ملديرية املتواجدين املوظفني حركة متابعة وهي أخرى مبهام تقوم أ

  .هلا

  :االتصاالت خبلية املكلف-ه
 األعمال تبادل يستحيل فبدونه التسيري، نشاطات احلسن للسري العناصر أهم من تعترب

 لنسبة أساسية االتصال عملية أن كما .غري إىل إيصاهلا نود واليت لدينا اليت واملعلومات واألفكار
 القرار اختاذ يف املدير تساعده أن كما تنفيذها، الواجب تدرك املهمة وحىت للهيكل احلسن للسري
 .ورقابة تشكيك، توجيه، تنظيم، ختطيط، من اإلدارية مهامه وأداء

 من املواطنني النشغاالت اإلصغاء مهمة وتتوىل الوزير، من بطلب إنشائها مت االتصاالت خلية
 بني وتنسيق وسائل مبختلف املاء ثقافة بتكريس تتكفل أيضا و أخرى، جهة من وتوجيههم جهة

  .إشكاليات من احلد مصاحل

 :املخرب -و
 العناصر يف املتمثلة والبكرتيولوجي الكيميائية خصائصه ملعرفة املياه حتليل يتم اخلال هذه يف

ئية اجلرثومية ومراقبة املاء على تلوث املسؤولة  ومعاجلته املخابر يف الدورية التحاليل طريق عن والفيز
  .)املواطن حنفيةإىل  وصوله قبل(  توزيعه قبل

 :البشرية املوارد دائرة -ز
 املساندة الوظائف من تعترب وهي .هلا املشروع إلقامة عملنا إطار فيها يتمركز اليت الدائرة هي

 توضح فهي .املؤسسة يف البشرية املوارد بتسيري يتعلق ما وكل اخلطط عداد تم املؤسسة، فهي يف
  :فيما يلي املتمثلة األساسية املهام
 توظيفهم ريخ من ابتداء واملتقاعدين املؤقتني والعمال للموظف املهين املسار ومتابعة تسيري -

اء أو التقاعد إحالتهم إىل غاية إىل  اخل... الوفاة أو االستقالة أو لعزل مهامهم إ
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 العادية العطل من كاالستفادة العمل عالقة عن املرتتبة احلقوق حفظ على يعمل كما -
م وتلبية والرتب الدرجات يف الرتقيات وكذلك واالستثنائية  أو بتحويل خيص فيما طلبا

ئق أو تسليمهم النقل أو )تعني( االنتداب أو االندماج  أو عمل كشهادات اإلدارية الو
 .اخل... والرتقية التعني قرارات

 :يف تتمثل مصاحل عدة وهلا ،)الوزارة( الرمسية واهليئات املديرية بني العالقات تنسيق -
o املستخدمني مصلحة: 
o والوقاية واألمن العمل طب مصلحة. 
o األجور مصلحة. 
o التكوين مصلحة. 

 :املستخدمني مصلحة -1
  :التالية ملهام وتتكفل البشرية املوارد بدائرة وظيفية عالقة بني املستخدمني مصلحة تربط
 .الوحدة احتياجات تليب اليت الكفاءات عن البحث -
 .الوحدة مدير إىل للمصلحة الشهرية امليزانية إرسال -
 .املصلحة يف عليها احملصل لنتائج املتعلقة امليزانية البشرية املوارد دائرة إىل شهر إرسال -
 .العمل ا اجلاري للقوانني وفقا املديرية موظفي ملفات وتنظيم تسيري -
 .العمل ميزات تطوير على السهر وكذلك البشرية املوارد تسيري على العمل -
 .البيداغوجي التكوين خمطط متابعة -
 .املذكرات ونشر العمال ملفات تصفية -
 .ترشيح وال والتوظيف للعمل اجلماعية االتفاقية احرتام -
  .املؤسسة عمال لكل الوظيفي املسار مبتابعة تكفل -

  :والوقاية واألمن العمل طب مصلحة -2
 كل الفحوصات هلم جتري حيث لعمال خاص صحي طيب مركز وهو العمل طب مصلحة

 لقيام مكلفة والوقاية األمن أما .العمال بعالقات خاص طب وهو االجتماعية واخلدمات سنة
ء العامل حوادث لتفادي للعمال تكوينية بدورات  وتعمل .املؤسسة أمن على للقيام وكذلك كالكهر

 :وهي التالية النشاطات على املصلحة هذه
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o وصحيا اجتماعيا عليهم املؤمنني مراقبة. 
o العالج نوعية مطابقة مدى ومتابعة وغريها املزمنة األمراض من اخلاصة احلاالت متابعة 

 اإلشراف حتت واإلسراف والتزوير الغش من احلد وكذلك املريض على القانونية للمعايري
 .مستشار طبيب

o امللفات يف وخاصة املريض استدعاء يتم األمر تطلب وإذا امللف على تتم الرقابة اإلجراءات 
 املزمنة واألمراض العامة امللفات إحصائيات بتنظيم ويقوم مستشار طبيب يقوم كما املكلفة

  .أنواعها خمتلف من تعقيدات متابعة منظم وكذا إطار يف
 :األجور مصلحة -3

  .املؤسسة عمال لكل الرواتب وكشف شرعيا األجور عداد تقوم
 :التكوين مصلحة -4

 األفراد وقدرات مهارات وتطوير تنمية على تعمل حيث التكوينية الربامج خالل من وهذا
 مواكبة بغية أو الوظيفي مستواه حتسني يف الراغب العامل بتكوين املؤسسة تقوم يث ا، العاملني
 من أنواع عدة املؤسسة وتستخدم احلديثة التكنولوجيا من استخدامات تشهد ملا احلضري التطور

 :منها التكوين
o املدى طويل تكوين. 
o املدى قصري تكوين. 
o ملراسلة التكوين. 
o التطبيقية والرتبصات التمهني. 

 :التجارة دائرة -ح
 بتسيري تقوم جتارية دائرة وجود يستلزم فإنه وصناعي جتاري طابع ذات مؤسسة للمياه اجلزائرية

 املصاحل مع لتنسيق وذلك واخلاصة العامة واملؤسسات إلدارات املؤسسة اليت تربط التجارية الشؤون
  :مصلحتني مها وتضم للوحدات التجارية
 :التجارية مصلحة  -1

  و اآليل اإلعالم ملصلحة وإرساهلا خاصة قوائم يف وضبطها اإلعدادات كشوف مراقبة على تعمل
  .للوحدات التابعة التجارية املصاحل مع لتنسيق التغطية بعملية والقيام إعدادها عند الفواتري وتوزيعها
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 :والفواتري اآليل اإلعالم مصلحة -2

 مواعيدها حسب واخلواص واخلاصة العامة واملؤسسات اإلدارات ملختلف الفواتري بتجهيز تقوم
  .احملاسبية كالتقييد العمل إجراءات يف يستخدم اآليل اإلعالم إن كما ثالثي، أو لكل ثنائي احملددة

 :التقنية دائرة -ط
 املياه شبكات امتداد ومتابعة ومعاجلته وصيانته املياه توزيع عملية مراقبة على تشرف

 العمل يطلبه ما كل على والسهر املؤسسة لنشاط تقنية صورة إلعطاء مبخططات بيانية وجتسيدها
 :مها مصلحتني وتضم التقين
 :االستغالل مصلحة -1

 :يف تتمثل ومهامه التقنية دائرة مع وظيفية عالقة هلا املصلحة هذه
o مج إعداد  .السنوية امليزانية بر
o للمؤسسة املعيارية القواعد احرتام. 
o املياه توزيع مراقبة على احلرص 
o املؤسسة ممتلكات ملختلف احلسن السري ضمان.  
o العمل ومعدات وسائل اختيار يف املسامهة 
o وكذلك رمسية، سجالت يف بوسائل املتعلق االستثمار خمطط إعداد يف املسامهة 

  .املؤسسة جردممتلكات
 :األمانة مصلحة -2

 املختلفة العالقات لتشغيل وهذا وخارجيا داخليا واملتقن اجليد التنسيق عن املسؤولة اجلهة وهي
 :يف ومتمثلة املصلحة أمانة إدارة وتنظيم متابعة وكذلك الرئيس مع

o والفاكس اهلاتفية املكاملات استقبال. 
o املستحقة املصلحة على وتوزيعه وتسجيله الوارد الربيد استقبال. 
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 :واحملاسبة املالية الدائرة -ي
 :التالية ملهام ومكلفة املالية ملديرية وظيفية عالقة هلا دائرة هذه

 النتائج وحتليل والنفقات اإلدارات ومراقبة الشبكات كإصدار املالية الشؤون دارة تتكفل -
 وكذلك

ت مراقبة على دائرة هذه تسهر -  واإلمضاء الواجبات وتسيري ملؤسسة اخلاصة املالية احلسا
ت املالية مراقبة وكذلك  اخلاصة اخلزينة وضعية وتسيري مالية خمططات وإصدار وصا

 .الوحدة داخل واملصرفية املالية لعمليات
ح التكاليف عن الكشف يف املشاركة -  .الداخلية التحسينات نتيجة احملققة واألر
ت ومراقبة وتسيري وتنظيم ملتابعة مكلفة فهي احملاسبة لدائرة لنسبة أما -  اخلاصة احلسا

 ملداخيل اخلاصة واحلاالت العامة حملاسبة اخلاصة اإلحصائيات وتنظيم للمؤسسة،
 .املالية السنوات امليزانية وإعداد واملصاريف،

 .الوطين احملاسيب املخطط عليه ينص كما احملاسبية القواعد تطبيق على احلرص -

 :والوسائل اإلدارة دائرة -ك
 املساعدة يد بتقدمي الدائرة هذه تقوم حيث اإلداري، املسار ومتابعة إدارة عن املسؤولة وهي

ا وجرد العمل ومعدات وسائل املؤسسة من لعمال ا وسائل وإظهار ممتلكا  سجالت يف استثمارا
 املمتلكات احلفاظ على وتسهر واإلحصاء التجريد كذلك .اهليئات القضائية لدى خمتومة رمسية

 .املخزون وتسيري ملؤسسة اخلاصة
 :يف كذلك الدائرة هذه دور ويكمن

o احملددة اإلجراءات لتنظيم طبقا للمديرية واملالية البشرية الوسائل سري.  
o ا املعمول القوانني على واحملافظة للنتائج الدوري تقييم.  
 لكن هرمية، سلطة أساس على مبين للوحدة التنظيمي اهليكل أن نالحظ سبق ما خالل من
 املوارد دائرة أن نرى حيث وظيفية عالقة هي الوحدة ومصاحل املؤسسة دوائر بني تربط اليت العالقة
  .املستخدمني مصلحة وظيفية مع سلطة لديها البشرية
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 عالقة هي املستوى نفس من األخرى لدوائر واملالية التجارية دائرة كعالقة األفقية العالقة بينما
 األسفل إىل األعلى من أي هرمي سلم أساس على تكون العمودية العالقة أما .وتكاملية تعاونية
  .مرؤوسه أو املباشر برئيسه املسؤول كعالقة

  املؤسسة يف البشرية املوارد إدارة :الثاين املبحث
 املنهج تقدمي إىل األول املطلب يف نتطرق حيث مطالب أربعة إىل تقسيمه يتم املبحث هذا يف

 ويف لدراسة، املعنية املصلحة بتقدمي نقوم الثاين املطلب ويف الدراسة، ميدان مع املتبع الدراسة
 املطلب يف البشرية املوارد تسيري ونشاطات الدراسة، يف األدوات املستخدمة ذكر الثالث املطلب

 .الرابع

  لدراسة املعنية املصلحة وميدان منهج :األول املطلب
 تتم هذه االختيار وعملية ا، للقيام معينة وأساليب مناهج حتديد تقتضي حبث كل طبيعة إن

 .ا للقيام الضرورية والشروط يعاجلها اليت املوضوع وطبيعة البحث متطلبات أساس على
 عن واإلجابة حبثه هدف لتحقيق الباحث جه على يسري الذي األسلوب هو واملنهج

ت معلومات على يقتصر ال البحث أن إذ .هدفه الباحث حيقق كيف أخرى بعبارة أو أسئلته  وبيا
ت هلذه وتفسري وحتليل وترتيب تصنيف إىل خيضع بل فقط  اليت التطبيقية دراستنا خالل من البيا

 حماولة هو الدراسة من هذه واهلدف مستغامن، لوحدة للمياه اجلزائرية العمومية املؤسسة يف طبقت
 .املؤسسة يف البشرية تكوين املواردواقع  تطبيق

 أو الواقع دراسة على يعتمد إذ احلايل، املوضوع ملعاجلة والنجع األنسب الوصفي املنهج ويعد
 .كميا أو كيفيا تعبريا عنها ويعرب دقيقا وصفا بوصفها ويهتم الواقع يف كما توجد الظاهرة
هولة احلقائق عن الكشف اىل تقود مزدوجة مراحل ذو منظم أسلوب  نه الوصفي املنهج ويعرف  ا
  .واملعلومات لألشياء وفحص من تتبع

 
 لدراسة املعنية املصلحة تقدمي -1

 :وهي ضمنها من مهام من مجلة تضم واليت البشرية املوارد دائرة من فرع املستخدمني مصلحة
o احلضور أساس على التنقيط نظام وتسيري العمال لدى املمنوحة العطل نظام تسيري 

 .والغياب
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o العمال لدى األجور منح نظام وكذا االجتماعي، الضمان نظام ملفات تسيري 
 )..االمتيازات املر دودية، للعمال، كمنح(
o العمل لطلب اخلاضعني العمال مللفات مكلفة مصلحة تسيري. 

 تطوير على تسهر حيث البشرية املوارد تسيري على تعمل اليت هي املستخدمني مصلحة إن
 هلم إمتياز التكوين هذا يعترب والذي العمال كتكوين البيداغوجي التكوين خمطط ومتابعة العمل ميزات

 وكذا للعمل، اجلماعية االتفاقيات واحرتام املذكرات، ونشر ملفات العمال، وتصفية الرتقية، يف
 :املهام التالية إىل وإضافة والتسريح والرتقية التوظيف

o للعمل واملنتظم احلسن السري ضمان. 
o للعمال واملستمرة املهنية احلياة متابعة. 

 جماهلا أو نوعها كان مهما مؤسسة أي مهمة إلجناح عامل البشرية املوارد ويعترب تنظيم إدارة 
 عن البحث يف ويتمثل ومهامها، أنشطتها ملختلف والرئيسي األساسي وهو احملرك اختصاصها، أو

،ماد  املؤسسة لتدعيم مؤهلني عمال  معارف منحهم خالل من منهم البعض بتأهيل القيام أو ومعنو
 إىل املصلحة وتنقسم االختصاص، وحسب حسب احلاجة املعارف وجتديد تكوين طريق عن إضافية

 :مها فروع 4
 .املوظف أجرة حساب على يعمل :األجور تسيري فرع - 1
م يتعلق ما وكل املوظفني تسيري على يعمل :املستخدمني تسيري فرع - 2 م مبلفا  وسجال

 .اإلدارية
 حسب والسنوية الدورية الطبية الفحوص برجمة إىل أساسا يهدف :العمل طلب فرع - 3

 املواد مثل األخطار ذات املناصب السيما( أخطار من به ختتص وما العمل مناصب
 ..)الكيميائية

 املؤسسة داخل املوجودين والعمال املوظفني تكوين على الفرع هذا يعمل :التكوين فرع - 4
 املهارات حتسني على تعمل فهي للتكوين املتوفرة احلاجة حسب ومصاحلها، وذلك

 .وتطويرها
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   :الدراسة التطبيقية: لثالثا بحثامل
  الدراسة يف املستخدمة األدوات  :األولاملطلب 

ت مجع اجل من  معينة، أدوات إىل الباحث حيتاج لدراسة اخلاصة الفردية واملعلومات البيا
ت مجع يف املستخدمة األدوات متثلت هذه دراستنا ويف .الدراسة ذه يقوم لكي  طريق عن البيا

ئق شبكة املقابلة،   .املالحظات، والو
 :املقابلة-أ -1

ت مجع وسائل من وسيلة هي  رؤساء مع وثيقة بصلة ومرتبطة متعلقة تكون عندما وخاصة البيا
 أغراض إىل الوصول دف املباشرة األسئلة من جمموعة طرح خالل من وذلك دوائر، أو  املصاحل
 :من كل املقابلة مع كانت حيث حمددة

 .املستخدمني جملس رئيس •
 .األجور مصلحة رئيس •
 .التصال مكلف مساعد •

دف  اليت األساسية األسئلة بني ومن الدراسة، يف املساعدة املعلومات من ممكن قدر أكرب احلصول و
 :يلي فيما طرحها مت
 الرتبصات؟ مصلحة مهام هي ما •
  البشرية املوارد تكوين  أمهية هي ما •

   املؤسسة يف البشرية املوارد تسيري نشاطات دراسة :الثاين املطلب
ا تتحد البشرية املوارد دائرة إن احلسبان يف نضع أن جيب املوضوع هذا إىل التطرق قبل  قرارا

 قرارات توجد مقابل ويف الوحدة املديرية مستوى على األول املسؤول عتباره املدير الوحدة مبوافقة
 املكان يف املناسب الفرد وضع التوظيف إطار يف املثال سبيل على املدير املنطقة مستوى على تتخذ

 مدير طرف من كذلك القرار ختاذ إال وحده الوحدة من مدير ليس القرار اختاذ يكون هنا املناسب،
 أهم ومن املؤسسة، يف هرم أعلى لدى عادة مودعة تكون القرار اختاذ سلطات مجيع أن أي املنطقة،

 :هي املياه اجلزائرية للمؤسسة البشرية املوارد تسيري نشاطات
 :البشرية املوارد ختطيط -1



 دراسة حالة اجلزائرية للمياه وحدة مستغامن        الفصل الثالث                      

 
86 

 وضع مبثابة  هو املياه لجزائريةل املستقبلية ملؤسسةا احتياجات وحتديد البشرية املوارد ختطيط ان
 للموارد توقعي تسيري إضفاء إىل وهدف املؤسسة مستوى على املوظفني لنسبة لتسيري جديدة ركائز

 بطريقة قدرات، من عنها ينجر ما كل مع الضرورية اإلمكانيات البشرية توفري وحماولة فيها البشرية
 ضمن سنة كل من سبتمرب شهر بداية يتم  عادة )مؤقتة أو دائمة( الشغل ملناصب معللة تفضيلية
 الوحدة مدير مستوى على امللفات املطلوبة ومناقشة دراسة ذلك بعد يتم .للمؤسسة التقديرية امليزانية
 شهر بداية العامة مع املديرية لتنسيق طبعا مناقشة هذه وتكون للمياه اجلزائرية اجلهوية املنطقة ومدير
 من طرف التعديل مع القبول أو الرفض أو ملوافقة النهائي الرد انتظار يف السنة نفس من نوفمرب
 .املقبلة السنة من ابريل شهر اية أقصاه اجل يف ذلك ويكون املنطقة املدير
 :التوظيف -2

 اقتصادي نظام للمؤسسة عينيها نصية وتضع العمال مبصاحل تم البشرية املوارد دائرة عتبار
 إطارات من فيهم مبا املراكز مستوى وعلى املديرية مستوى على لعمال املوزع وعدد إمجال جتاري
 واحلسن الفعال الستقطاب األساسية العناصر أهم من التوظيف يعترب .واملنفذين التحكم وأعوان العليا

 .للمياه اجلزائرية املؤسسة العمومية مستوى على البشرية للموارد
 التوظيف ملناصب التقديرية امليزانية على العامة املديرية موافقة بعد سابقا ذكر وان سبق كما
 اإلعالن طريق عن كان سابقا )االحتياجات( املناصب هذه بعرض العامة تقوم املؤسسة املقرتحة

 وكالة مندوبية رسال املؤسسة تقوم التوظيف نظام تغيري مع مستوى الوطن على اليومية لصحف
 املهين اإلدماج إطار يف مؤقت أو دائم التوظيف املتاحة لغرض والتخصصات العدد حسب التشغيل
 .بصفة دائمة التوظيف بعرض املؤسسة تقوم ما وغالبا به، املعمول
 :التكوين -3

 التكوين فإن للمؤسسة العامة إلسرتاتيجية املتعلقة النشاطات من وكغريه السياق نفس ويف
لتايل للمياه اجلزائرية اهليئة لدى قصوى أمهية يكتسي  على تكون التكوين وفرتات مواضيع برجمة فإن و
مج وحسب .التكوين بقسنطينة مديرية مستوى  اإلطارات واألمساء املنطقة املديرية من املسطر الرب
م جيب الذين واألعوان  .تكوينهم واختصاصا
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 على داخلي التكوين ويكون أسبوعني أو أسبوع لألعوان لنسبة التكوين مدة وترتاوح
 تكوينهم يكون األولية إسعافات بتكوين يقومون األمن كأعوان املثال سبيل على الوحدة مقر مستوى

 .الوحدة مقر مستوى على
 خارج يكون أحيا و بقسنطينة تكوينال مديرية مستوى على اربجمم يكون اخلارجي التكوين اأم

مج حسب الوطن  .املسطر الرب
  :من كل سنةلكل  التكوين خطة يف ويشارك

 ودوائر املصاحل رؤساء -
 .التنفيذ مستخدمي -
 .التحكم أعوان -
 .العليا اإلطارات -
 .اإلطارات -

 هذا االخري ويكون ،من العدد اإلمجايل للعمال عامل % 20 قو يف ال مبجموع التكوينو يكون 
مج وحسب وزو تيزي أو قسنطينة يف  .السنوي الرب

 :التحفيز -4
املقدمة  احلوافز على تعرفنا البشرية املوارد إدارة مسؤول على األسئلة من جلملة طرحنا خالل من

 :كما يلي  املؤسسةللعمال  من طرف 
م مخسة -  .لألعوان لنسبة مناوبة نظام اختاذ مع أسبوع يف عمل أ
 .للموظفني للتكوين فرص فتح -
 .املتواصل التكوين يف الدراسي مشوارهم مواصلة للعمال تسهيل -
 .املنصب حسب على والشهادة واالقدمية، الكفاءة، أساس على تكون :الرتقية -
 .الشهرية الفردية املردودية منحة :منح -
  .العام بشكلها االجتماعية اخلدمات توفري -
 :الرقابة -5

ت مستوى على ملراقبتها خمتصة جلنة توجد للمياه اجلزائرية العمومية املؤسسة للرقابة  فهي بلد
ا كما املاء، يف املوجودة الكلور مادة ومراقبة مبعاينة املياه تقوم  .أوال معاجل هو هل املاء تراقب أ
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 حول تقرير بكتابة اللجنة هذه تقوم املاء، يف الكلور مادة نقص وجود أي التجاوزات وجود وعند
 العمومية للمؤسسة فجائية تكون اغلبها املراقبة جلنة وهذه أوال، املادة هذه من خايل هو هل املاء

 .للمياه اجلزائرية
 توجد حيث منظمة، تكون وأحيا فجائية تكون أحيا للمؤسسة اإلدارية للرقابة لنسبة أما

علي مستوى الوحدات ومصاحل هذه .املؤسسة نشاطات تراقب العامة املديرية من ملراقبتها خمتصة جلنة
  .االخرية

ملؤسسة: لثالثا املطلب   دراسة تطبيقية حول العمال 

  
ملؤسسة اجلزائرية للمياه لوالية مستغامن 2-3الشكل    رسم بياين يبني عدد  مستخدمي 

ت االخرى ملستخدمي التنفيذ كبري العدد الالشكل  هذا يف نالحظ  لنسبة اىل املستو
عامل موزعة حسب طبيعة العقد وتليها  نسبة أعوان التحكم والذين  475‘ ـوالذين يقدر عددهم ب

  ـالنسبة األقل فكانت لإلطارات  ب أماعامل  173 ـمبني يف الشكل بيقدر عددهم كما هو 
  إطار152
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  طبيعة عقد العمل توزع على حسب يبني النسبية لدائرة بياين رسم 3-3 :رقم الشكل

بوحدة مستغامن و املراكز التابعة هلا حسب   للمياهؤسسة اجلزائرية مب املئوية النسب 3-3الشكل يبني
 .2018ديسمرب  31ة غاي إىل عمل العمال الطبيعة عقد 

لنسبة للعمال الدائمني ب  %'  4تليها نسبة  %'  94حيث أحذت احلصة الكبرية 
لنسبة للعمال املتعاقدين فقدرت ب '   .فقط   %'2للعاملني بعقد مدعم  أما 

 التعليمياملستوى حسب  اجلنس نوع يبني النسبية لدائرة بياين رسم 4-3ميثل الشكل 
  . مستغامن بوحدة

  
  بوحدة مستغامن حسب املستوى طبيعة اجلنس يبني النسبية لدائرة بياين رسم 4-3 :رقم الشكل

  :نينالحظ من خالل الرمس
o  ث كانت نسبة   ، فقط'  8%مستوى جامعي أما الذكور فكانت  %'  65لنسبة لإل
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o  ث املستو لنسبة لإل    9%اما الذكور فكانت   23%ى الثانوي فكانت كذلك 
o  ث لنسبة لإل   35 %اما الذكور فكانت   8%املستوى املتوسط فكانت 
o  ث لنسبة لإل   15 %اما الذكور فكانت   3%لنسبة للمستوى االبتدائي فكانت 
o  لنسبة لدون مستوى فكانت ث 1%وأخريا    النسبة للذكور 33%" لنسبة لإل

 بوحدة املستوى التعليمي جلميع العاملني يبني النسبية لدائرة بياين رسم 5-3ميثل الشكل 
  ) .كال اجلنسني(مستغامن

  
  

  بوحدة مستغامنالتعليمي للعمال  املستوى يبني النسبية لدائرة بياين رسم : 5- 3 رقم الشكل

املعتمد من طرف مؤسسة  سوف نقوم بدراسة حول نشاط التكوين 6-3 ومن خالل هذا الشكل
  .2018اىل  2015 ربع سنوات منأملدة  اجلزائرية للمياه لوالية مستغامن
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  بوحدة مستغامن 2018إىل  2015 منيبني عدد العمال املرتبصني  بياين رسم :6- 3 رقم الشكل

 يف أكثر احلاالت عدد عدد العمال املرتبصني التقنيني يفوق أننالحظ من خالل اجلدول 
من طرف  و السياسة املنتهجة عمال التسيري ملدة أربع سنوات  وهذا راجع لطبيعة اخلدمات املقدمة

  .و املؤسسة األماملؤسسة  
دة مستمرة يف عدد املرتبصني من سنة   2015حيث كانت يف  أخرى إىلكما نالحظ ز

سنة مرتبص يف  46مقسمة حسب طبيعة املناصب لتصل اىل ضعف العدد ب  مرتبص  23بعدد 
  2018اقصاها يف سنة   لتبلغ  2017مرتبص يف 96لرتتفع اىل  2016

دة يف عددالعمال من اجل تكوين  تج عن الز وهذا االرتفاع املتزايد يف عدد املرتبصني ما هو إال 
لتايل تطوي ر اكرب عدد من العمال لتطوير هذه املوارد البشرية وتنميتها لتحسني األداء الوظيفي و

  .املؤسسة  واستمراريتها
  .لنشاط التكوين اثر على كتلة األجور وكذا رقم األعمال أنكما نالحظ 
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  بوحدة مستغامن 2018إىل  2016األعمال من يبني تطور رقم  بياين رسم :7- 3 رقم الشكل

  
أن تطور رقم أعمال املؤسسة يرتفع خالل السنوات وهذا راجع اىل  7-3نالحظ من خالل الشكل

ت واملؤسسة حول تسيري شبكات  التفاقية بني البلد ئن خصوصا يف اآلونة األخرية  دة عدد الز ز
دة يف عدد العمال من اجل تغطية شاملة هلذه الدواوير خاصة  لدواوير أدى اىل الز املياه اخلاصة 

لني يف مراقيب الشبكات كاشفي العدادات وحىت املكلفني برتكيب العدادات وتصليح العمال املتمث
ئن و كسب ثقتهم ت املائية من اجل تقدمي أفضل اخلدمات هلؤالء الز   .التسر

  
  
  

2016 2017 2018
رقم اعمال الخدمات و االشغال 27088955.56 60748080.33 180724848.5
رقم اعمال الماء 1341616541 1486557692 1560079664
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   :الفصلخالصة 
 ومناقشة حتليل وكذا اجلزائرية للمياه مبستغامن، مديرية يف ميدانية دراسة من به قمنا ما ضوء على  

ئق املمنوحة خالل من عليها املتحصل النتائج   .املوارد البشرية إدارةمن طرف   املقابلة والو
 تطوير على عملها خالل مناجلزائرية للمياه مبستغامن  البشرية املوارد إدارة تلعبه الذي الفعال الدور إن

 ميكن ال ، ه املؤسسة إلدارة األهداف املوضوعة حتقيق إىل وسعيها ملؤسسة، االستقرار وبعث
 إال يكون ال وهذا ،املؤسسة يف عام واإلدارة بشكل العاملني بني اجلهود تضافر بواسطة حتقيقه إال

  . البشري لعنصر تم البشرية ملوارد خاصة تنظيم إدارة  بوجود



 

 

 

  

 ـةــــــــامتـــاخل
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 مستوى على االنسجام وجود إىل مردها فعالة إسرتاتيجية وفق تسري البشرية املوارد إدارة إن
 لسياستها اإلدارة هذه حتقيق يف يساهم اجيايب بشكل االتصال ،واعتماد إلدارة التنظيمية اهلياكل

 تقوم مورد أهم احلديثة اإلدارة مفهوم يف أصبحت اليت البشرية املوارد إدارة ميدان يف املتبناة وأهدافها
  .مؤسسة أي عليه

 والعالقات التنظيم لعناصر األخرية هذه تسخره مبا مرتبط البشرية إدارة املوارد جناح نإ
 املوارد اإلدارة بني وتكامال انسجاما يضفي داخل املنشات االقتصادية مما القرار اختاذ وكذا ،اإلنسانية

قي البشرية  خالل من البشرية املوارد إدارة تلعبه الذي الفعال الدور فإن وعليه. املنشأة إدارات و
 مما مستمر تنظيم إىل ضروري بشكل حيتاج األهداف حتقيق إىل وسعيها االستقرار، حتقيق على عملها
 الباحث خلص إذ وتنميتها، املؤسسة تطوير وهو إليه تصبوا ما إىل الوصول على اإلدارة تلك يساعد

 حيقق املنشأة داخل البشرية املوارد إدارة مع التنظيم انسجام إىل وامليدانية النظرية :الدارستني خالل من
 املوارد إدارة وفقه تسري الذي اجليد التنظيم أن املبحوثني كل يرى حبيث بعيد، حد إىل إجيابية نتائج

  .منشات االقتصادية تطوير يف ويساهم االستقرار حتقيق إىل أدى قد البشرية
  :نتائج الدراسة

 :التالية االستنتاجات استخلصنا دراستنا خالل ومن
 كل مع مباشرة صلة من هلا ملا العاملني أداء حتسني يف الفعال الدور هلا البشرية املوارد إدارة -

 يسمح ما وهذا البشرية املوارد إدارة تكون اليت الوظائف من العديد عرب ملورد البشري يتعلق ما
 البشرية االستقطاب، املوارد إدارة لوظائف السليم الفعلي التطبيق والتطور يؤدي الفعالية بتحقيق
 العاملني أداء حتسني أجل األهداف من وحتقيق األداء ورفع التطوير إىل التكوين، والتعيني، االختيار

ذا إدارة وجود من البد  أسباب من هم املؤسسة يف العاملني كون كبريا اهتماما وتوليه اجلانب تم 
 .املنشودة ألهدافها املؤسسة هذه حتقيق

 كون كل هلم املوكلة مهامهم أداء يف العاملني جناح يف فعال دور هلا البشرية املوارد إدارة -
 من اجلديدة املهارات موإكسا للعاملني األداء حتسني يكون طريقها عن اليت يشمل اجلوانب تركيزها
  .املنتهجة تسياساال خالل

 نشاطات خالل من املؤسسات أداء حتسني يف كبرية أمهية له البشرية املوارد إدارةتنظيم  إن - 
   .البشري العنصر داء للنهوض املتبعة والسرتاتيجيات الوظيفة الرئيسية هلذه
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 :االقرتاحات
 احتكاكنا خالل من وكذا ،ا قمنا اليت وميدانية نظرية دراسة من قدمناه ما خالل من
 ظروف حتسني بغرض انتمىن مراعا واليت املهمة االقرتاحات لبعض توصلنا فقد ،ديريةامل يف لفاعلني

 :يلي فيما واملتمثلة املديرية يف العاملني ومتكني العمل
 وحتريك العاملني حوافز تنشيط علي جاهدة تعملا كو  البشرية املوارد دارة االهتمام 

 .ممتطلبا
 دي ذات على البشرية املوارد يف إدارة املتخصصة اإلطارات تكوين  متخصصة وكفاءة خربة أ

 .لاا هذا يف
 دة ضرورة ت خبطورة البشرية وعي املوارد ز  العنصر تفعيل يف دورها من حتد اليت الصعو

ملؤسسة  .البشري 
 التكوين، التدريب، مثل املؤسسات إدارة لدى احلديثة البشرية املواردسياسات  تطبيق 

 .أدائهم من وحيسن العاملني لدى اإلبداع يشجع مبا التحفيز،
 املعطاة احلوافز تتناسب وأن للموظفني واملعنوية املادية للحوافز فعال نظام وضع على العمل 

 .املناسب وقتها يف تقدم وأن العمل يف واإلبداع األداء مبعدالت ترتبط املبذول وأن اجلهد مع
 من تعاين املؤسسة إدارة ألن االحتياج، حسب الكفاءات واختيار البشرية املوارد استقطاب 

 .اهلام املورد يف هذا كبري نقص

 :للدراسة املستقبلية األفاق
ال أن جند البحث هلذا تطرقنا خالل من على تطوير  البشريةاملوارد   واقع إدارة دراسة يف ا

 التنظيم دور حول البحث وكذلك وظائفها على لرتكيز وذلك واسعا يزال ال املؤسسة  اجلزائرية
 العلماء بتدخل وكذلك واملنهجي العلمي لبحث إال يكون ال وهذا املوارد البشرية وظيفة يف اإلداري
 .والتسيري االقتصاديون واخلباء

 بعون املستقبل يف استكماله جيب أكرب لعمل بداية أو نواة جمرد هو العمل هذا فإن وأخريا،
هذا  يف والدارسني للباحثني منه املرجوة للفائدة حمققا اجلهد هذا يكون أن يف التوفيق العظيم املوىل هللا
  .تصويب وتوجيه إىل حيتاج وهو النقص، يالزمه وأن البد بشري اجتهاد كونه عن هيك
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 :امللخص
 مواردها على كبري حد إىل يعتمد رسالتها حتقيق يف االقتصادية املؤسسة فاعلية مدى إن

 ترسم اليت فهي وطموحات، ودوافع طاقات من لديها وقدرات وما مهارات من به تتمتع وما البشرية
 جناح ن البديهي القول من يكون وهكذا بتنفيذها وتقوم الربامج وتضع واخلطط االسرتاتيجيات

ا حتقيق يف فشلها أو االقتصادية املؤسسة  القوى نوعية على رئيسية بصورة يعتمد األساسية غا
 .فيها العاملة

 على وحثها البشرية مواردها وتنمية تطوير على االقتصادية املؤسسة حرصت هنا ومن
 املستدام األداء مبستوى االرتقاء إيل النهاية يف مبا يؤدي وحتسينه، أدائها على احلفاظ يف االستمرار

 احمللية ونوعية املنافسة حجم تزايد عن والناجتة الراهنة التطورات ظل يف خاصة االقتصادية ملؤسسة
ئنها ورغبات حاجات لتلبية وتنافسها أنواعها اختالف على املؤسسات بني والعاملية  احلالية ز

 تطوير يف البشرية املوارد إدارةدور تنظيم  مدى حتليل البحث هذا خالل من سنحاول لذا .املستقبلية
  .االقتصادية املؤسسة

  .املنشات االقتصادية ،املوارد البشرية، اإلدارة ، التنظيم  :املفتاحية الكلمات
Résumé: 

L’efficacité de l’institution économique dans l’accomplissement de sa 
mission dépend en grande partie de ses ressources humaines, de ses 
compétences et de ses capacités, ainsi que de l’énergie, des motivations et des 
aspirations qui élaborent des stratégies, des plans et des programmes et les 
mettent en action. Il est donc évident que le succès de l’institution économique 
ou son échec pour atteindre  ses principaux objectifs dépendent principalement 
de la qualité de ses travailleurs et ouvriers. 

Par conséquent, la Communauté économique prendre soin de ses 
ressources humaines et les encourager à continuer de maintenir et d’améliorer 
leurs performances, ce qui permettra d’améliorer les performances durables de 
l’institution économique, compte tenu en particulier de l’évolution actuelle 
résultant du volume et de la qualité croissants de la concurrence locale et 
internationale entre différents types d’institutions afin d’assurer  les besoins 
actuels et futurs de ses clients. Dans cette recherche, nous tenterons d'analyser le 
rôle de la gestion des ressources humaines dans le développement de l'institution 
économique. 
Mots-clés: Organisation, Gestion, Ressources humaines, Établissements 
économiques 


