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دراسة علم اﻹدارة وخاصة منه إدارة اﳌوارد ال شر ة تم بكيفية اختيار اﻷفراد وتناسب مؤ ﻼ م العلمية وخ ا م العملية مع اﳌتطلبات
 و دف محاولتنا ذه، بإعتبار من شغل الوظيفة يجب أن تتوفر فيه شروط من خﻼل ا ستطيع تخطي العوائق واﳌصاعب وا واجز،الوظيفة
للف م وتفس واقع تنمية اﳌوارد ال شر ة اﳌؤسسة اﻹقتصادية العمومية ا زائر ة ومختلف متطلبا ا اﻹدار ة والتنظيمية وما يحيط ا من
.تحديات عاﳌية
. اﳌتطلبات اﻹدار ة والتنظيمية اﳌؤسسة، تنمية اﳌوارد ال شر ة، إدارة اﳌوارد ال شر ة:ﻠمات ﻣفتاﺣيﺔ
ABSTRACT:
The study of management science، especially human resources management، is concerned with
how to select individuals and suit their scientific qualifications and practical experience with the job
requirements، considering who occupies the job must have conditions through which he can overcome
the obstacles، difficulties and barriers. The purpose of this attempt is to understand and explain the
reality of human resources development in the economic institution and its various administrative and
regulatory requirements and their global challenges.
Keywords: human resource management، human resource development، organizational and
organizational requirements.
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 -1ﻣقدﻣﺔ:
للمنظمات مجموعة من اﻷ داف من بي ا تحقيق رفا ية اﻹ سان ،والوسيلة اﻷساسية لذلك اﻹدارة ،ولقد ان
لظ ور ا و شأ ا عدة أ داف س لتحقيق ا م ا خدمة اﻹ سان ،وتطورت مع مرور الوقت واﳌراحل الفكر ة إ أن وصلت
إ ما عليه اليوم ،وأ ت علم قائم بذاته وله منظر ه ومفكر ه و عدت إ أك من ذلك بحيث أ ت ذات إرتباطات
جميع ا اﻻت ،ومنه مجال إدارة اﳌوارد ال شر ة ،بحيث تتمثل الوظيفة اﻷساسية ﻹدارة اﳌوارد ال شرة ﻷي منظمة حسن
إستخدام عناصر ا ال شر ة بما يحقق اﻷ داف ا ددة بكفاءة وفاعلية إنتاجية ممكنة ،بحيث أن الفرد بما يملكه من م ارات
تحقيق أ داف التنظيم ،بإعتباره مؤثر العملية اﻹنتاجية.
وقدرات وما يتمتع به من دوافع للعمل ،و العنصراﻷسا
فإن دراسة ذا العنصر ال شري ،وف م محدداته وم وناته والتحكم كيفية إستخدامه وإستغﻼله ا يد مع توف
العناصر اﳌادية اﳌتاحة للمنظمة ،عت من الضرورات التنظيم ،ي تب ع ذلك أن كفاءة اﳌنظمة تقاس بكفاءة أفراد ا
العمل ،بحيث أن اﳌؤسسة س جا دة من أجل الرفع من كفاءة وفعالية إنتاجية العنصرال شري ،وإحداث الت امل ب ن
مدخﻼ ا ومخرجا ا.
عمل إدارة اﳌوارد ال شرة لتوف التوازن التنظي ب ن أ شطة اﳌنظمة ا تلفة وت سيق اﳌ ام ب ن موارد ا اﳌتاحة
لد ا م ا ال شر ة )واﻷخرى اﳌادية واﳌالية( ،وقد تضمن موضوع اﳌوارد ال شر ة أ مية متم ة نظرا ﳌا تقوم به من دور امل
مت امل سا م الت سيق ب ن وظائف اﳌؤسسة ا يو ة ،فإدارة اﳌوارد ال شر ة متأثرة بتحديات سلبية انت أوإيجابية ذات
إ ع اسات لتطور وتحول العالم من النظرة التقليدية الشمولية إ النظرة الفردية التخصصية ،من خﻼل الرغبة تحصيل
الفوائد والنتائج.
فاﳌنظمات اليوم بإختﻼف أ شط ا اﻹقتصادية تواجه مجموعة من التحديات ذات أ عاد متفرعة بحيث أن إنجاز
اﻷعمال أض قائما ع ا دارة العالية والكفاءة اﳌ نية باﻹضافة للتكنولوجيا اﳌتقدمة ال تحتوي ع برامج س ية
وتنظمية متعلقة بإدارة اﳌوارد ال شر ة ،م ا تقليص عدد اﻷفراد م نة واحدة وفقدان اﳌناصب الوظيفية و التا صعو ة
تحقيق أ داف اﳌنظمة مما يتطلب م ا العمل ع تكييف ذا اﳌورد اﳌتاح لد ا مع اﳌتطلبات التنظيمية ا ديدة.
 -2اﳌتطﻠبات التنظيميﺔ لﻠموارد ال شر ﺔ:
 -1-2ﻣا يﺔ إدارة اﳌوارد ال شرﺔ:
تخضع اﳌنظمة اليوم إ عدة متغ ات تؤثر مستوى كفاء ا وفاعلي ا التنظيمية ،ومن أ م ذه اﳌتغ ات ال تخضع
ل ا اﳌنظمة العناصرال شر ة أواﳌوارد ال شرة ف من اﳌقومات اﻷساسية لنجاح اﳌنظمة بحيث تتوفر ذه اﳌوارد ع كفاءات
وقوى عمل ستخدم ا خدمة للتنظيم ،من أجل تحقيق أ دافه وﻻ يمكن القيام بذلك بدون مرافقة إدار ة اﳌستوى.
فاﻹدارة الس يل الوحيد واﻷمثل لتحقيق اﻷ داف ال أقيمت من أجل ا ذه اﳌؤسسات ،و ع عملية اﻹدارة
ضرورة يل م ا أعضاء التنظيم لتحقيق أ داف م وأ داف التنظيم ك ل ،تفسر سياسات اﳌنظمة وت جم ا إ إجراءات
و عليمات محددة إ أعمال تنفيذية ،فإدارة اﳌوارد ال شرة أوالقوى العاملة ع مجموعة اﻷساليب ال دف إ اﻹستفادة
من الطاقات ال شر ة وإستخدام ا إستخداما أمثل بما ي ناسب مع مؤ ﻼت وإم انيات ل فرد منصب عمله عن طرق
توصيف وتحليل وتقييم الوظائف ،والتنظيم اﻹداري ل ذه العناصر ال شر ة بما يضمن كفاءة أدا ا ،زادة ع ذلك تنمية
حاجات اﳌؤسسة عمال مؤ ل ن فنيا وفكر ا بالتدرب والتوجيه ال يح للقوى العاملة إ ما يخدم مصا التنظيم ،ومن
متطلبا ا نجد ماي :
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 -1-1-2اﻹدارة:
لﻺدارة عدة عار ف حسب مجال اختصاص ا مختلف اﳌيادين التا عة ل ا ،وكذا العلوم ال ت ت إل ا إدارة اﳌوارد
ال شرة ذا اﻹختﻼف أساسه رؤ ة ل مفكرو عر فه لﻺدارة حسب مجال واختصاص العلم الذي ي ت إليه.
فيعرف ا "دونالدو لو"  Donald cloughفن القيادة وتوجيه أ شطة جماعية من الناس نحوتحقيق دف مش ك ومن
ج ته عرف ا دالتون ماكفرﻻند  Dalton McFarlandبأ ا عملية بواسط ا يقوم اﳌديرون بإ شاء وتوجيه و سي مجاﻻت العمل،
وا افظة ع التنظيمات واﳌنظمات عن طر ق حسن إستخدام اﻷفراد.
و عرف ا صﻼح الدين جو ر ع "أ ا عملية إتخاذ القرارات ،تحكم سلوك اﻷفراد مختلف إستخداما م العملية
اﳌتاحة لتحقيق أ داف محددة ع أحسن وجه يمكن.
كما أن أحمد مصطفى خاطرينظر إل ا بأ ا :أسلوب تطبيق اﳌبادئ العلمية واﻷسس اﻹدارة اﳌتفق عل ا ال شاط
ا ومي بما يحقق أ داف ا تمع.
أما عر ف موسوعة العلوم اﻹجتماعية لﻺدارة "بأ ا العملية ال يمكن بواسط ا تنفيذ غرض مع ن واﻹشراف عليه.
أما أحمد طا ر يؤكد ع أن '' اﻹدارة مجموعة أ شطة ال ستخدم اﳌوارد اﳌادية واﳌالية وال شرة بكفاءة وفعالية
لتحقيق أ داف اﳌنظمة'' )ما ر،2004 ،ص.(10
أما راو ة محمد حسن " اﻹدارة ع أ ا مجموعة وظائف و رامج وأ شطة مصممة لتنظيم ل من أ داف الفرد
واﳌنظمة'' )حسن ،2000 ،ص.(13
أما مدحت أبوالنصريرى'' بأن اﻹدارة مجموعة ممارسات وسياسات اﳌطلو ة لتنفيذ مختلف اﻷ شطة اﳌتعلقة بالنوا
ال شرة ال تحتاج إل ا اﻹدارة ﳌمارسة الوظائف ع أكمل وجه'' )أبوالنصر،2007 ،ص.(62
اﻹدارة مجموعة وظائف و'' أ شطة ستخدم ﻹدارة اﳌوارد ال شر ة بطر قة عيدة عن أش ال التح و ش ل فعال
دمة الفرد واﳌنظمة وا تمع ب ئة مع شية'' )اﳌوسوي ،2006،ص.(11
اﻹدارة شاط ادف دف من خﻼله اﳌنظمة تقديم مجال تنظي يوفر فرص اﻹرتقاء با ود الفردي وا ما
للعمال ،ح من اﳌ ان والزمان ا ددان وفق منظور متعارف عليه إجرائيا.
 -2-1-2إدارة اﳌوارد ال شر ﺔ:
توجد ل ا عدة عرفات م ا التعر ف اﳌوجز الذي يقدم إدارة اﳌوارد ال شر ة ع أ ا قسم من اﳌنظمة ،س وفق
النظام ا ديث يدرس وضع اﳌؤسسة ومعرفة إحتياجات العامل ن ،والبحث ع م والقيام بتعي م وتدر م من أجل ضرورة
إدار م بالطر قة واﻷسلوب اﻷمثل وال ستؤدي باﻹنجازالتام للعمل بفاعلية وكفاءة أك .
 إدارة اﳌوارد ال شر ة '':عرف ع أ ا إختيار العامل ن وتوجيه طاقا م وتنمية م ارا م وتحف م وا فاظ عل م،
وتقيم أدا م بالش ل ا قق ل دف اﳌنظمة غرض ز ادة اﻹنتاجية موج ة ال كز ع اﻷداء و عظيم اﻹستفادة من
اﳌوارد ال شر ة ،بما يحقق أ داف اﳌنظمة ،و دف اﻷفراد اﻹستمرار ة والرضا الوظيفي '')محمد زايد ،2005 ،ص.(46
نﻼحظ بأن ناك عض ال ك ع جوانب معينة إدارة اﳌوارد ال شرة تتمثل '' :
 إدارة اﳌوارد ال شرة تركز ع العنصر ال شري :تم باﻷفراد من خﻼل تصميم ال امج التدرب وا دمات العامل ن
مما يؤدي إ ز ادة إنتاجي م بواسطة عز ز إنتما م.
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 إدارة اﳌوارد ال شرة ذات طا ع عاﳌي :ممارسات ووظائف إدارة اﳌوارد ال شر ة ل ا طا ع عاﳌي بحيث أ ا ﻻ عكس
اﳌمارسات ا لية فقط بل تتجاوز ا للعاﳌية ن يجة العوﳌة اﳌفرطة والسوق اﳌفتوح.

 إدارة اﳌوارد ال شر ة ذات توجه مستقب ال دف اﻷسا لتواجد إدارة اﳌوارد ال شرة اﳌنظمات زادة قدر ا ع
تحقيق أ داف ا اﳌستقبلية ،فالت امل بالتخطيط اﻹس اتي للمنظمة وإدارة موارد ا ال شرة أصبح ضرورة م ة
للمنظمات اﻷعمال ا ديثة) ''.عبد العاطي حسن ،2006 ،ص.(13
مجموعة ذه التعار ف تتفق توجيه اﻷفراد العامل ن اﳌش ك ن معا عمل للوصول إ دف مش ك له صفة
التنظيم ،ف عملية شمل ت امل ا ود اﻹ سانية من أجل الوصول إ ن يجة مرغو ة واﳌرجوة بت اثف ج ود اﻵخرن بدقة
و أقل ت لفة ،مع مراعاة الظروف والب ئة ا يطة ،السياسية واﻹجتماعية واﻹقتصادية بإعتبارأن التنظيم سق مفتوح امل
يؤثر و تأثر ا تمع اﻷك الذي ي ت إليه ذا الت امل والتفاعل لﻸفراد ،القادر ن ع أداء العمل والراغب ن ذا اﻷداء
ش ل جاد بطبيعة اﻻل ام واﻹ ام مما يز د فرص اﻹستغﻼل الفعال ل ذه اﳌورد ،عندما تتوفرنظم إدار ة مصممة بالش ل
ال يح ''يرا درجة تطو ر اﳌنظمة وإختيار و علم وتدرب تقييم وصيانة ذه اﳌوارد ال شرة ال عد مدخل إس اتي له
أصول منظمة وجو ر ذه اﻹدارة وتحقيق اﳌ ة التنافسية'' )عثمان إسماعيل ،1993 ،ص (10ﻷفراد ا العمل داخليا
وخارجيا مع ا يط ا ار .
فاﻹدارة تبحث عن توف شروط عادلة استقطاب القوى العاملة بإختيار و عي ن وتوظيف اﻷفراد اﻷكفاء مع إيجاد
ظروف عمل مناسبة ل ل ذلك و تحس ن صيغة اﳌعاملة للعنصر ال شري معاملة إ سانية تح م مشاعره وم انته ومساعدته
أمور العمل'' )الص  ،2006 ،ص .(10
عت التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة أساس العملية اﻹدارة وجميع اﻷ شطة اﳌتعلقة باﳌنظمة ذا التداخل
ميع العناصر يحقيق اﻷ داف التنظيمية ،ال وجد من أجل ا ذا التنظيم ع إختﻼف طبيعة شاطه فاﻷفراد واﳌوارد
ال شرة واﳌالية وجميع اﳌ مات اﳌتعلقة باﻹدارة عناصرضرورة مركبة اﳌنظمة تؤدي مجموعة أ شطة.
إذا إدارة اﳌوارد ال شر ة جميع اﻷ شطة اﻹدارة اﳌرتبطة بتحديد إحتياجات اﳌنظمة من اﳌوارد ال شر ة وتنمية
قدرا ا اﻹدراكية واﳌعرفية ورفع كفاء ا اﳌ نية والوظيفية ومنح ا التعو ض والتحف اﳌناسب ورعاية افة إ شغاﻻ ا دف
اﻹستفادة ال املة ودا ا فكرا وعمﻼ ،ف اﻹستخدام اﻷمثل واﻷحسن للموارد التنظمية لتحقيق أ داف تتمثل:
 أ داف تنظمية محددة وضع ا طط ل ا بداية و اية وأجال معينة مسبقا.
 أ داف وظيفية اﻹعتماد ع ا د ا ما الفكري والعض اﳌ سق.

 أ داف س ية :توف موارد عمل من وسائل وأدوات مادية وظروف ب ية ل شاط العمل.
فرق العمل والقابلية للعمل.
 أ داف إجتماعية :الروح اﳌعنو ة والعمل ا ما
 أ داف صية الرضا الوظيفي وا وافز واﳌ افأت.
كما أننا نجد عدت سميات ال أطلقت ع اﻹدارة اﳌعنية بالعنصرال شري اﳌنظمات ،لك ة اﳌ ادفات اﳌستعملة
فم م من يطلق ع سمي ا إدارة اﻷفراد ،إدارة اﻷ اص ،إدارة القوى العاملة ،إدارة الشؤون اﳌوظف ن ،إدارة اﳌوارد
ال شرة.

112

ﻣتطﻠبات تنميﺔ اﳌوارد ال شر ﺔ اﻹدار ﺔ والتنظيميﺔ اﳌؤسسﺔ اﻹقتصاديﺔ ا زائر ﺔ

لكن م ما إختلفت ال سميات فإن ال شاط وم ام ووظائف إدارة اﳌوارد ال شر ة جميع ا اﻻت تتعلق بالعنصر
ال شري أساس جميع الوظائف التنظيم ،وا دول رقم ) (1يو اﻹختﻼفات ب ن إدارة اﳌوارد ال شرة وإدارة شؤون
اﻷفراد)موقع  idmcجوان (20.00 ،2007
اﻹختﻼف ب ن إدارة اﳌوارد ال شر ة وإدارة شؤون اﻷفراد
النوع

إدارة اﳌوارد ال شر ة

إدارة شؤون اﻷفراد

ال دف العام

 إدارة اﳌوارد ال شر ة جماعية إدارة اﻷنظمة واللوائح تقليل الت اليفتحقيق أ داف ا اصة للمؤسسة واﻷفراد
عمل جما ع دوائرإدار ة منظمة
ا تخطيط وتطو رمستمر،توجيه وتحف
اﳌدراء واﳌوظف ن
موشرات اﻷداء والنتائج

 إدارة فردية - ،تنمية اﻷفراد فرديا -ز ادات مالية فردية - ،ب ئة اﳌوظف ن

ال دف ا اص
اﻹتصاﻻت
الوظائف
اﳌس دف ن
أسلوب التقيم

اﻹل ام بالقوان ن واللوائح التنظيمية اﻹدار ة
عمل فردي مركزي تطبيق للقوان ن والنتائج
رقابة وظبط إداري
اﳌوظف ن
اﻹل ام بالس ا سن لنظام العمل

 -3وظائف وﺧصائص إدارة اﳌوارد ال شر ﺔ
-1الوظائف :ﻹدارة اﳌوارد ال شرة مجموعة وظائف تقوم ا:مثل ''
" ت و ن قوى عاملة ذات كفاءات عالية من خﻼل تحليل إحتياجات اﳌنظمة ومعرفة طبيعة الوظائف من حيث نوعية
وعدد العمال.
 معرفة اﳌصادرال يمكن ا صول م ا ع اﻷيدي العاملة اﳌناسبة بالبحث واﻹستقطاب ،إختيار و عي ن اﻷفراد.

 تدر ب وتنمية اﳌوارد ال شر ة وصيان ا بما يكفل تدر م وتوجيه سلو ا م وتنمية قدرا م وز ادة م ارا م العمل.
 اﳌ افأت والتعو ض لﻸفراد بمقابل ا د الذي يبذله العمال يحصل ع عو ض مناسب من خﻼل إعداد ي ل أجور
لتحديد رواتب ونظام حوافز وم افئات عو ضية للعمال'' )عبد البا  2002 ،ص (54
يئة أفراد القوى العاملة
 ترتكز ع العمل اﻻس ثماري والوظائف اﳌتعلقة به واﳌ مات التنفيذية ل ا اﳌتمثلة
بإستقدام م وتنمية موا م  développementوتحف م ودفع م للعمل motivationوصيانة قدرا م وا فاظ عل م.
-2ا صائص ل ا مجموعة خصائص تم ا:
" ترتبط بمنظمات وتنظيمات اﻷفراد ف تتم بالطا ع اﻹ سا ي.

 عمل ع توجيه السلوك اﻷفراد و عاو م وتنظيم ج ود م بالنظر إ فعالية العنصر ال شري
باﳌ مات وإستخدام ا انب اﳌادي واﳌا .

ال شاط اﳌتعلق

 عت عملية ذات طبيعة ديناميكية إدارة س لتحقيق أ داف معينة.

 ترتبط اﳌنظمة بظروف بي ية داخلية وخارجية و ستعمل جو رالعملية اﻹدارة الصياغة العملية للقرارات'' )غر ي،
وسﻼطنية وآخرون 2007 ،ص .(9
'' تصنف الوظائف اﳌمارسة من طرف اﻹدارة ا ديثة للموارد ال شر ة إ سبعة مجموعات ) (07تتجمع مجموعات
فرعية ل ا )عبد الو اب ،موقع اﻹلك و ي معية اﻷمم اﳌتحدة 03 ،جو لية .(12.00 ،2003
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وا دول رقم ) ( 2يو
بناء القوة العاملة
تطو رال ي ل الوظيفي
تنمية وتطو رالعامل ن
تحف العامل ن
صيانة القوة العاملة
متا عة تدر ب وتقدم العامل ن
بحوث اﳌوارد ال شر ة

ذلك:
الوظائف الرئ سية ﻹدارة اﳌوارد ال شر ة ا ديثة
 التخطيط اﻹس اتي للعمال – اﻹستقطاب  -اﻹختياروالتع ن  -إدارة اﳌساراﳌ تصميم الوظائف  -تكثيف اﻹستفادة من م ارات العامل ن  -القيام عملية التدو رالوظيفي  -اﻹثراء الوظيفي -تخطيط اﻹحﻼل.
 التقديم وال ئية للمبتدئ ن  -التدر ب داخل وخارج اﳌنظمة  -تنو ع وتطو رم ارات العامل ن  -تطو راﳌساراﳌ . دراسة دوافع العامل ن  -اﻷجور والتعو ضات  -نظم ا وافزواﳌزايا  -التأديب برامج اﻷمن والسﻼمة  -الرعاية ال ية الطبية والنفسية  -خدمات العامل ن  -اﻹس شارات اﳌ نية. تقو م اﻷداء  -متا عة اﳌسار اﳌ  -حركة النقل وال قية  -اﻹنتداب – اﻹستقالة  -التخطيط للتقاعد. تنظيم اﳌعلومات اﳌوارد ال شر ة  -تحليل ال كيب ا ا واﳌستقب للموارد ال شر ة -معدﻻت الغياب ودوران العمل  -عوامل الرضا واﻹنتاجية

 -4تنميﺔ اﳌوارد ال شر ﺔ ) ''HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ( H R D
عملية التنظيم اﻹداري للعﻼقات ب ن اﳌنظمة وموظف ا ،مما يؤدي لتحقيق أ داف ا
''تمثل ا ور اﻷسا والرئ
وأ داف م ب نوع ا ال دف العام وال دف ا اص ،ومن أ شطة تنمية اﳌوارد ال شرة تحديد إس اتيجيات تحس ن إدارة اﳌوارد
ال شرة غرض ا صول ع إحداث التوازن الدقيق ب ن تنمية اﳌوارد وإدارة شؤون اﻷفراد ،ا يط التنظي للمؤسسة
مع مراعاة الب ئة ا يطة وتأث ا ،وجو ر إدارة اﳌوارد ال شرة وأن جميع أعضاء اﳌؤسسة عت ون موارد متاحة ل ا تحت
ظروف معينة وتنمية اﳌوارد ال شرة إس ثمارحقيقي) ''.اﳌوسري 2006 ،ص.(19
اﳌوارد ال شر ة جميع اﻷفراد الذين سيقومون بالعمل داخل اﳌنظمة من أجل إنجاح ا ن كما شمل مف وم اﳌوارد
ال شرة جميع الفئات العامة اﳌتداخلة مع اﻻختﻼف ال ت ب والسلم الوظيفي ،ف عملية إدارة املة متمثلة عمليات
التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه ،خاصة باﳌوظف ن تم بتطو رم ارات العمال والتقرب م م ومعرفة مشا ل م والعمل
ع إيجاد حلول ل ا ،مع توف متطلبات حاجيا م وتأم ن تطلعا م بما يضمن ز ادة قدرا م من خﻼل م افئا م ومتا عة
تصرفا م وتوج م بما يضمن القيام بالعمل ال يح.
ع ال ك ع اﳌ ام ا اصة باﳌوظف ن من خﻼل تقيم اﳌنظمة وفقا موعة من اﻷ شطة ال شمل التدرب
وتوظيف اﳌوظف ن ا دد وتوجيه اﻷفراد و جزء من أصول اﳌنظمة '' ) بوسن نة  ،الفار  ،2003،ص.(22
عرف اﻷفراد  personnelع ا م مجموعة ا ماعات ال ت ون اﳌؤسسة وقت مع ن ،يختلف ؤﻻء اﻷفراد فيما
بي م من حيث ت و م وخ ا م وسلوكيا م واتجا ا م ،كما يختلفون طموحا م ومستو ا م ووظائف م اﻹدار ة.
يقصد بذلك أن اﳌوارد ال شرة تلك'' ا موع من اﻷفراد اﳌؤ ل ن ذوي اﳌ ارات والقدرات اﳌناسبة ﻷنواع معينة من
اﻷعمال والراغب ن أداء تلك اﻷعمال بحماسة وقناعة تامة تتم ذه اﳌوارد بصفت ن :صفة القدرة ع أداء اﻷعمال وصفة
الرغبة أداء اﻷعمال'' )غر ي  ،وسﻼطنية وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص.(16
فأداء العمل يتوقف ع التفاعل والت امل ب ن قدرات اﳌوارد ال شر ة ورغبا م أداء العمل.
كما أن عر ف اﳌوارد ال شر ة ﻻ يقتصر ع ذلك فقط بل نجد أن عض علماء اﻻقتصاد عرفوا ذا اﳌف وم مثل
اﳌفكر ن  gaiobgarobakerغايو اراو اكر سنة  1960عر فا آخر'' ،تمثل مصط الرأسمال ال شري الذي يحتوي ع
مفا يم الكفاءة ،الفاعلية واﻹنتاجية ،إ جانب إحتوائه ع عناصر أخرى مثل التعليم ،ال ة ،ا ة ،ف تتعلق بقيم
الفرد'')مندور  ،ورمضان  ،1990 ،ص '' (25اﳌشارك تحقيق أ داف وسياسات و شاطات اﳌنظمة تنقسم إ خمسة
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مجموعات من اﻷفراد :أفراد اﳌدخﻼت وا رجات ،أفراد القيادة ،أفراد اﻹشراف ،أفراد اﻹتحادات العمالية ،أفراد العمال
وأدا م'' )أبونصر ،مرجع سابق ،ص  .( 31اﳌوارد ال شرة ﻷي منظمة مجموعة من اﻷفراد القادر ن ع أداء العمل والرغبة
أداء ذا العمل بالش ل ا اد واﳌل م '' )حسن بلوط ،2002 ،ص(17
 -5سوسيولوجيﺔ تنميﺔ اﳌوارد ال شر ﺔ
طرحت سوسيولوجية اﳌوارد ال شرة أ مية البعد اﻹ سا ي خلق الدافعية والتحف  ،اﻹبداع واﳌشاركة بتحقيق
اﻷ داف واﻹستقرار اﳌ  ،ف ايد اﻹ تمام ذا ا قل اﳌعر اﳌيدا ي ش ل كب الذي ي ناول مختلف اﳌتغ ات التنظيمية،
سمح بتطو رنظر ة التنظيم وتبلور تطبيقا ا.
فاﳌوارد ال شر ة من منظور علم اﻹجتماع تتعلق عملية التوظيف ،ا وافز ،اﻷجور ،العﻼقات اﻹجتماعية اﻹتصال
التنظي  ،ال ي ل التنظي  ،السﻼمة اﳌ نية عﻼقات العمل.
ش مصط الرأسمال اﻹجتما  social capitalإ قدرة اﻷفراد ع العمل سو ا لتحقيق دف مش ك داخل
مجموعات أومنظمات ،بمع القدرة ع العمل الفرق والتواصل مع اﻵخر ن كعمل اﳌوارد ال شر ة ب ئة عمل مختلفة
عن بي ته العمل الذين ع شون ف ا ،ل ذا عت التحدي اﻷول اﻹداري إيجاد موائمة ب ن الب ئة الداخلية وا ارجية تمكن من
دمج و يع اﳌوا ب الفردية داخل اﳌنظمة ،مع ال ك ع اﻹنتاجية يحدث تنوع '' كفاءة اﳌوارد ال شرة أساس إستقراره
وإستمراره اﳌنظمة و عوامل اﻻستمرارا يد واﳌتم '' )جاد الرب ،2005 ،ص ،(95بحيث عت من أ م العناصراﳌندرجة
العملية اﻹنتاجية اﳌرتبطة بتوف مجموعة من الكفاءات القادرة ع اﻷداء اﳌتم  ،بالنظر ﻷن عملية اﻹنتاج ﻻ تتوسع أفقيا
بمع زادة عدد اﳌوظف ن والتقنية العالية من اﻵﻻت واﳌعدات التكنولوجية ،باﻹضافة إ التوسع الرأ لﻺنتاج اﳌكمل
للتوسع اﻷفقي برفع اﳌستوى والكفاءة اﻹنتاجية بتوف موارد شر ة محفزة وقابلة لعمليات ال شكيل والتأ يل والتدر ب ومن
أ م العوامل ال ل ا أ مية '' تنمية إدارة اﳌوارد ال شر ة نجد م ا:
 دور العنصر ال شري إدارة العملية اﻹنتاجية.
م اﳌنظمة ونمووتزايد عدد اﳌوظف ن.

 ظ ور النقابات العمالية وتأث ذلك ع وضعية اﳌوظف ن وأنظمة العمل.
ومن مخرجا ا - :جودة وكفاءة ب ئة العمل – اﻹنتاجية – الرضا عن العمل – تنمية اﻷفراد بالتدرب والت و ن والتأ يل
والتعليم التنظي – اﻹستعداد والقابلية للتغ '')الصادق ،موقع البوابة اﻹلك ونية العر ية اﳌعرفية ا تصة علوم إدارة
اﳌوارد ال شر ة ( 11.25 ، 2012/02/08 ،
 -6أ شطﺔ رئ سيﺔ تنميﺔ اﳌوارد ال شر ﺔ
تتوفرتنمية إدارة اﳌوارد ال شرة ع مجموعة من اﻷ شطة اﳌتعارف عل ا تؤد ا مثل:
إستقطاب اﳌوارد ال شرة ،توصيف الوظائف ،تخطيط اﳌوارد ال شر ة ،تدر ب وتنمية اﳌوارد ال شرة ،،تقيم الوظائف
وتحديد مرتبات وأجور العمال ،ومداخل تنظيمية من خﻼل:
قياس كفاءة وأداء اﳌورد ال شري وتقيم مستو ات عمل م ،اﻹختيار والتع ن ،توف الرعاية ال ية وإعداد منظومة
الضمان اﻹجتما والتقاعد،إعداد ال ي ل التنظي  ،إعداد ا طط اﻹس اتيجية ﻷداء العمال ،القيام باﻷعمال الروتي ية
بحفظ اﳌلفات وال يل ل ل معلومات العامل ن من حركة النقل والتحو ل وال قية واﻹستقالة.
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 و مدخل إجرا ي لسلسلة من اﻹجراءات اﳌتبعة ال دف م ا تنظيم القوى ال شر ة واﻷفراد العامل ن اﳌنظمة،
واﻹستفادة من كفاء م وطاقا م بالقيام بالتخطيط ال يح وعملية اﻹستقطاب ،اﻹختياروالتع ن والتدر ب ،التقو م
والتقيم ،بمقابل حوافزمالية ومعنو ة.
ف إدارة مت املة تنظم فيه العﻼقات القائمة ب ن إدارة اﳌنظمة وموظف ا من أجل تحقيق ﻷ داف ا وأ داف م بإتباع
مجموعة ال امج واﻷ شطة الوظيفية ولتحقيق ذلك عمدت إدارة اﳌوارد ال شر ة ع إستخدام مدخل ن أساس ن وضرور ن
للمنظمات ما :زادة الفعالية التنظيمية وإشباع حاجيات اﻷفراد اﳌ ايدة.
ومدخل عت أن إدارة اﳌوارد ال شرة من خﻼل تحقيق أ داف اﳌنظمة وإشباع ا اجيات مت امﻼن وضرور ان
والوصول لذلك يتأ ى بماي :
 إعتباراﻷفراد إس ثمارإذا أحسن إدارته وإستغﻼله وتطو ر كفائته وتنميته و دف اﳌنظمة.
 سياسات اﳌوارد ال شر ة ال


ئية ب ئة العمل والقيام ب

يحة واﳌدروسة تؤدي ﻹشباع حاجات اﻷفراد ا تلفة.
يع اﻷفراد ع حسب كفاء م.

 إعداد ال امج الوظيفية اﳌتوازنة ب ن حاجات اﻻفراد وا داف اﳌنظمة من خﻼل الت امل اﻹداري '')راو ة محمد،1999 ،
ص.(32
كما أننا نﻼحظ عضا من اﻹختﻼفات ا اصة بأ مية عمل وأداء اﳌوارد ال شرة من منظمة إ أخرى بالنظر لوجود
عوامل م ا:
 إدارة اﳌنظمة ومدى ف م عملية إدار ا.
 إختﻼف م وعدد العمال اﳌنظمة.

 ال ي ل التنظي العام ا دد للم ام واﳌسؤوليات.
لكن تبقى إدارة اﳌوارد ال شر ة بمف وم ا العام ذات مضمون واحد ل اﻹدارات العامة وإدارة اﻷعمال و بقي الفرق
الش ل ول س ا توى ،بحيث أن أسس ومباد ا واحدة ا ال ن ف أداة فعالة تلف اﻷ شطة ال تتمثل
التخطيط والتنظيم والتطو ر والقيادة ال تم بتحف اﳌوظف ن ،للوصول ﻷع مستوى شغي وإنتا بكفاءة وفعالية،
وا مع ب ن اﳌوظف واﳌنظمة اتجاه اﳌسا مة تطبيق القرارات اﻹدار ة واﻹجراءات ال تؤثر ع طبيعة العﻼقة ب ن
اﳌنظمة والعامل ن ا ومحيط ا ا ار .
ال دف م ا توف العدد اﳌناسب من اﻷفراد مناصب العمل ال يحة بإعتبار أن أ م وظائف اﳌنظمة الرئ سية
وضع اﻹس اتيجية Strategyاﳌناسبة ﻹدارة اﳌوارد ال شرة ع أن ت ون مستمدة ومتماشية مع الرؤ ة  Visionالعامة للمنظمة
واﳌ مة  Missionوتحقيق اﻷ داف  Objectivesوا دول رقم ) (3يو ذلك )ع ا ضر ،2012،ص.( 16
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الوظائف التخصصية
وظائف وظيفية ﻹدارة اﳌوارد ال شر ة
اﻹنتاج
ال سو ق
اﳌالية
الشراء والتخز ن
اﻹستمرار ة من أجل والبقاء

اﻷ شطة اﻹدار ة الرئ سية ﻹدارة تنمية اﳌوارد ال شرة
الوظائف اﻹدار ة
وظائف تخصصية للموارد ال شر ة وظائف تنظيمية للموارد ال شر ة
ممارسة اﻷ شطة اﻹدار ة
إعداد ي ل الوظائف
تحديد اﳌسؤوليات واﳌ ام
تصميم الوظائف
والصﻼحيات
التنظيم والعمل ع تحقيق
توصيف الوظائف
أ داف تنظيمية وفردية
التوجيه ومراعاة الظروف البي ية
تحليل الوظائف
ا يطة ا ارجية
الرقابة وتقيم أداء اﳌوارد ال شر ة
تخطيط اﳌوارد ال شر ة

وظائف تنمية اﳌوارد ال شر ة
وضع اﻹس اتيجية اﳌناسبة
توضيح اﳌ مة والرسالة اﻹدار ة
التخطيط وتنمية اﳌسار اﳌ
والتدر ب للموارد ال شر ة
إدارة شؤون اﳌوظف ن وتوف
العمالة واﻹحتفاظ م
توف ا دمات وأنظمة اﳌعلومات

 -7أ داف إدارة تنميﺔ اﳌوارد ال شر ﺔ
ﻹدارة اﳌوارد ال شر ة جملة من اﻷ داف س إ تحقيق ا م ا:
 تحقيق أع كفاءة إنتاجية ممكنة.

 العمل ع زادة مؤ ﻼت العنصر ال شري كما وكيفا بالتعليم ،التدر ب ،الت و ن.

 العمل ع زادة الوﻻء واﻹنتماء للمؤسسة باﻷسلوب اﻹشرا ا سن والعدالة توز ع ا وافز واﻷجور.
 وضع نظام موضو لتقييم أداء العامل ن بالش ل ال
 ا فاظ ع اليد العاملة وتطو رأسلو ا العمل.
إ جانب جملة من اﻷ داف نجد أ داف أخرى:

يح.

 أ داف إجتماعية '' :تتمثل أ داف ا تمع ك ل باﻹ تمام بالعنصر ال شري وا افظة عليه واﳌسا مة تطو ره،
وخلق حركية ب ن الفرد العامل اﳌؤسسة ككيان جزي مع ا تمع ككيان ك كب  ،مما يخلق تنمية ا تمع وإزد اره
و غ ه اﻹيجا ي'' )حسن زو لف 1999 ،ص (23
 أ داف تنظيمية :ع عن جزء من التنظيم تؤدي وظائف ا بالش ل اﳌ ابط ب ن اﻷفراد والتنظيم للمحافظة ع التنظيم
القائم وحدة سي  ،و عمل إطار منظم توفر ب ئة عمل مناسبة وتحقق التعاون الفعال ب ن العمال للوصول إ
إنتاجية عظ للمؤسسة ،يتأ ى ذلك بتعبئة العامل ن لتحقيق أ داف خطة التنمية ودفع م من خﻼل التحف اﳌادي
واﳌعنوي إ بذل اﳌز د من ا د العمل.
 أ داف إ سانية :تتمثل البحث إشباع رغبات وحاجات العمال النفسية واﻻجتماعية واﻻقتصادية وتوف ظروف
عمل مﻼئمة ،ﻷداء م ام ا ع أحسن ما يرام وع النحوالسليم.

 أ داف تنظيمية وإس اتيجية :تقوم إدارة اﳌوارد ال شر ة عدة وظائف فيما تتعلق باﳌؤسسة وفقا اجا م فإذا تم
القيام ذه الوظائف بطر قة علمية س م ذلك تحقيق اﻷ داف الوظيفية مما ينعكس إيجابا ع اﻷداء واﻹنتاج
واﻹستقرار ،والرضا العمل ،مما يخلق عملية جذب العمال الذين يتصفون بصفة الكفاءة والفاعلية والعكس
يح ،كما أن م اﳌؤسسة ونوعية شاط ا من العوامل ال يجب مراعا ا وضع '' اﻷ داف ومن اجل الوصول
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م اﳌؤسسة و شاط ا اﳌمارس من طرف إدارة اﳌوارد ال شر ة'' )حناوي ،فر د ال

لذلك ستد مﻼئمة
 ،1994ص .(247
كما أن ناك عوامل مؤثرة ،أس مت ذه العوامل والظروف تنمية اﳌوارد ال شرة:
من ب ن ذه العوامل اﳌؤثرة محيط تنمية اﳌوارد ال شر ة نجد ماي :
 -1-7التطور التكنولو :
ع ش اﳌؤسسات تطورا م سارعا و غي ا من حيث التكنولوجيا ال فرضت آليات متطورة متعددة الوظائف و التا
تدخلت ظروف ومعاي غ ت وظائف اﳌؤسسة ،م ا غ كفاءات عمال ا بالتدر ب وتوف ظروف العمل اﳌﻼئمة ،أدى إ
تحقيق نوع من الديناميكية وا ركية سياسة اﳌؤسسة بإتجاه أفراد ا ومستخدم ا '' بمع جعل ا د العم للعامل ن
حالة تأ يل اﻷفراد أماك م باﻹضافة إ الذين تم توظيف م حديثا بطرق علمية وحديثة'' ) ،(p10 ،1990 ،Peretteمن
أجل التأقلم مع ظروف اﳌؤسسة كما فرض ذا ع اﳌسؤول ن أن ت ون لد م القابلية للتأقلم والتﻼئم مع مختلف التطورات،
ومن إ ع اسات التطور التكنولو نقصان عدد الوظائف ،عدم ضمان الوظيفة ،تقليص العمال اﳌتخصص ن ،رتابة العمل
ن يجة روتي ية الرتم العا  ،الرقابة اﳌستمرة للعمال ،إعادة توز ع السلطة ،عزلة العمال و التا أصبح ضروري تدخل مسؤو
اﳌوارد ال شر ة من أجل ا د من قوة اﳌش ل ومحاولة إيجاد ا لول النا ة لتوز ع وترت ب اﻷفراد داخل التنظيم.
 -2-7التطور اﻹقتصادي والسوسيوثقا :
أن وجود اﻷفراد داخل التنظيم له مع محدد ،و ووجود قيم وإتجا ات فكر ة مختلفة ،فالتغي ا اصل ع مستوى
الب ئة ا ارجية أثر ع معتقدات وثقافة اﻷفراد وكذا اﳌستوى اﳌع  ،وقدرة الفرد ع اﻹنتقال من وضع قائم إ وضع
آخر أك جا زة من حيث م انة ودور اﻷفراد فيه ''وما إستعمال التكنولوجيا والعلوم ا ديثة حل اﳌشا ل اﻹدارة
واﻹقتصادية واﻹجتماعية'' )عثمان إسماعيل ،2002 ،ص  (113دليل ع و التنظيم ذا ا انب الثقا للفرد ودمجه
محيط عمله ،فالقدرة ع التغي الثقا واﻹجتما وتحمل اﳌسؤوليات وتوز ع اﳌ ام ع اﻷفراد من إختصاص التنظيم أدى
التطور السوسيوثقا لﻸفراد اﳌؤسسة إ إقتناع م ووع م بوجود م داخل ال سق ،و التا دف إدارة اﳌوارد ال شرة
معرفة طبيعة تفك أفراد ا ومحيط العمل وطرق تحف م وكذا ت و م وترقي م مع توف مناخ يتضمن العﻼقات اﻹجتماعية
ونمط إتصال مع ن ،سمح ب سي نزاعات اﻷفراد فيما بي م ،إ جانب ذلك ضمان عﻼقات اﻷفراد باﳌؤسسة لتدعيم عملية
العمل مما ينعكس إيجابيا ع اﻹنتاج واﻷداء بمختلف معاي ه اﻹقتصادية مما أتاح للمؤسسات العمل ع تحقيق أك
إنتاجية لعمال ا.
 -3-7إﺧتﻼف أ ام اﳌنظمات:
تحاول اﳌؤسسات الك ى غي نماذج تطور ا بإدخال منا وطرق حديثة ال سي والتنظيم ،لكن مع ظ ور النقابات
والتنظيم القانو ي الداخ  ،غ ت معه وج ة نظراﻹدارة واﳌنظمة ك ل ،بحيث أصبح اﻷفراد ع ء إضا من أعباء اﳌؤسسة
حالة عدم تأط م وإيجاد اﳌرونة اﳌناسبة بخلق مناخ إستقراري وقابل للتغي  ،إ جانب وجود رغبات جديدة لﻸفراد،
و من عوامل التطور ا اصل ع اﳌستو ن التكنولو والسوسيوثقا بحيث ظ رت أنواع من اﳌدر ات واﳌيوﻻت
لﻺستقﻼلية العمل ومنه إتجاه اﳌسؤول ن نحوتحقيق ذه الرغبات من خﻼل:
 التعرف ع حاجيات اﻷفراد من خﻼل محاولة إشباع ا.

 إشعاراﳌوظف ن بالتغ ات التكنولوجية للتأقلم مع ا وإشراك م إتخاذ القرارات.
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 تنمية إحتياجات اﳌنظمة من موارد سواء للتوظيف أوال قية أوالت و ن.
 تنمية روح اﻹتصال والقيادة والعﻼقات اﻹجتماعية.

 توف الثقة ب ن الرؤساء واﳌرؤوس ن و ذا ما دفت إليه إدارة نظر ة اﻹدارة باﻷ داف.
 -8ﻣتطﻠبات تطور اﳌستو ات التنظيميﺔ وتحديات تنميﺔ اﳌوارد ال شر ﺔ
 -1-8اﳌستو ات التنظيميﺔ:
اﳌنظمة عمل جا دة ع تحقيق تنمية إدار ة من خﻼل تصميم الوظائف ال تخلق القيمة اﳌضافة Creationvalue
مجاﻻت تخفيض الت اليف مقارنة بمنافس ا ،أو العمل ع أدا ا بأساليب تؤدي للتم وتخفيض ت لفة العمل من ل
النوا  ،بمع توف قدرات وإم انيات لدى اﳌنظمة لتقديم أفضل السلع وا دمات ومقدر ا ع أداء أعمال ا بالش ل الذي
يصعب ع اﳌنظمات اﳌنافسة ل ا تقليد ا معتمدة ع مستو ن تنظيمي ن:
 -1-1-8اﳌستوى التنظي اﻷول:
ال شغي للموارد ال شر ة ش إ ل اﻷ شطة الروتي ية اليومية اﳌمارسة من طرف إدارة اﳌوارد ال شر ة مرتكزة ع :
 م ارات فنية وتخصصية  Technical Skillsتختص بمعرفة طبيعة العمل وخصائصه والتأقلم مع متطلباته
 اﳌ ارات السلوكية  Skills Behavioralأوما عرف فن التعامل مع اﻷخر ن مثل اﻹتصال والس
والصراعات وإتقان أمور التفاوض وت و ن العﻼقات اﻹجتماعية وكسب ثقة اﳌسؤل والعمال.

ل اﳌشا ل

 اﳌ ارة الفكر ة  Skills Conceptualوتتمثل القدرة ع التفك اﻹيجا ي واﳌنطقي وا كم ش ل سليم والت بؤ
باﻷحداث بناءا ع تحليل اﳌعلومات واﳌعطيات وإتخاذ القرارات اﳌناسبة الوقت الضروري.
و واﳌتفق عليه إدار ا بالوظائف اﻹدارة )'' Managérial Fonctionsعبد ا ميد 2006 ،ص (77
 -2-1-8اﳌستوى التنظي الثا ي:
اﻹس اتي ش إ مجمل اﻷ شطة اﻷك عقيدا تتصف عدة صفات م ا:
 اﻹس اتيجية طو لة اﻷجل ال

عبارة عن أ شطة يتم ممارس ا اﻷجال الطو لة لعدة سنوات قابلة للتطبيق.

 الشمولية شتمل ع عدة أ شطة داخل إدارة اﳌوارد ال شر ة.

 التخطيط اﳌقصود وجود خطة العمل اليومي وخطط بديلة للطوارئ واﻷزمات اﻹدار ة التنظمية.
 الت امل اﻹداري ب ن عناصرإدارة اﳌوارد ال شرة.

 ل ا أ شطة امة لنجاح اﳌنظمة عن قيمة مضافة مرتفعة .و ذا ما ع عنه بالوظائف التخصصية Professional
 Functionsوعليه يجب ع إدارة اﳌوارد ال شرة أن توفر عض ا صائص للموظف ي ون ع دراية ا قبل مزاولة
م امه و شاطه اﻹداري واﳌ والف م ا:
 أن ي ون واسع اﻹطﻼع وله معرفة جيدة بطبيعة العمل العملية التطبيقية والنظر ة.
 اﻹﳌام التام بطرق س العمل الفنية ومقا س اﻷداء ا دما ي واﻹنتا .
 معرفة وف م قوان ن العمل واﻷنظمة اﳌس ة له.

 القدرة ع التكيف والتﻼئم مع العوارض ا يطة واﳌستجدات.
 العﻼقات العمل وأساليب التواصل الفعالة) ''.حس ن زو لف 1993 ،ص(78
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 -2-8العدالﺔ التنظميﺔ:
''  Equityمن خﻼل إح ام القرارات واﻹجراءات ا اصة بالتعامل مع اﳌوارد ال شرة وكيفية تطبيق ا بإتباع أسلوب
يخضع لطبيعة اﳌواقف وإح ام اللوائح التنظمية واﻹدارة من طرف ا ميع من شأنه إعطاء رضا وعدالة تنظمية للمنظمة
والعامل ن ف ا '').(p114 ،1999 ،Michallpoolehuman
 -3-8الكفاءة Efficiency
العﻼقة ب ن مدخﻼت العملية اﻹنتاجية ومخرجا ا وتحقق كفاءة اﻷداء من خﻼل إرتفاع قيمة ا رجات أك من
قيمة اﳌدخﻼت وكفاءة اﳌنظمة تقاس من العائد ع اﻹس ثمارإذا انت منظمة إس ثمارة تجارة أونصي ا السوق أومستوى
جودة ا دمات اﳌقدمة للمس لك إذا انت منظمة خدماتية أما تحقيق كفاءة العمال تقاس بواسطة معدﻻت اﻷداء
أواﻹنتاجية من خﻼل الغيابات وا وادث واﻹصابات ومعدﻻت دوران العمل.
 -4-8الكفاءة اﳌتفوقﺔSuperior Efficiency :
تتعلق بت اليف اﳌدخﻼت الﻼزمة ﻹنتاج مخرجات معينة فاﻹنتاجية العالية تؤدي إ تحقيق كفاءة متفوقة بوضع
إس اتيجية مناسبة تتضمن ي ل تنظي مرن ونظم رقابة منت ة من طرف اﳌنظمة مساعدة ع تحقيق الكفاءة العالية.
 -5-8ا ودة اﳌتفوقﺔqualitySuperior:
تقاس ا ودة من خﻼل مايتم تحقيقه من منتوجات وخدمات مقدمة من طرف اﳌنظمة يقابل ا قبول من العمﻼء
والز ائن ي بعه مستوى أداء من العمال والتقليل من ا د والوقت.
 -6-8اﻷبداع اﳌتفوقSuperior mmovativeness:
تقديم منتج وخدمات جديدة أوالعمل بأسلوب جديد ومختلف عن اﳌنافس.
 -7-8اﻹستﺠابﺔ اﳌتفوقﺔ لﻠعمﻼءCustomer ResponsivenssSuperior :
يتطلب ذلك مقدرة عالية ومعرفة دقيقة بإحتياجات العمﻼء وال ك ع ذه اﻹحتياجات ال يمكن إدار ا لتحقيق
مستوى من ا ودة يصعب ع اﳌنافس ن تحقيقه '' )شعبان حامد ،2006،ص ( 07وا دول رقم )  (4يو اﻹف اضات
اﻷساسية تنمية اﳌوارد ال شرة وتطور ا )محمد زايد ،2008 ،ص:(38
الوظائف
تخطيط اﳌوارد ال شر ة
اﻹختبار والتع ن
تحليل وتصميم الوظائف
التدر ب
تقيم اﻷداء
اﻷجور واﳌ افئات
تنمية اﳌساراﳌ والوظيفي

اﳌدخل الكﻼسي ي
تقديرعدد ونوع العمالة
وصف الوظائف
تقسيم العمل والتخصص
رفع كفاءة العامل
أساس فردي
ر ط اﻷجرباﻹنتاج
التخصص

مدخل العﻼقات اﻹ سانية
تقديرعدد ونوع العمالة
وصف الوظائف
فرق العمل
رفع كفاءة جماعة العمل
أساس فردي وجما
حوافزمادية ومعنو ة
التخصص

اﳌدخل ا ديث
تنمية أصول اﳌنظمة ال شر ة
الوظائف اﳌستقبلية
اﳌنظمات اﳌتعلمة
رفع كفاءة اﳌنظمة
القيمة اﳌضافة
القيمة اﳌضافة
اﳌعرفة واﻹس ثمار الرأسمال ال شري

 -9التحديات اﳌستقبﻠيﺔ ال تواجه تنميﺔ اﳌوارد ال شر ﺔ وﻣواج ا
ً
تنمية اﳌوارد ال شر ة ع مدى العقدين اﳌاضي ن أسرع مجاﻻت التنمية اﻹدار ة تطورا ،حيث قامت اﳌنظمات الك ى
بإ شاء إدارات متخصصة لتنمية اﳌوارد ال شرة وتدرب العامل ن ا ع اﳌنا وا وانب اﳌ نية ا تلفة ذا ا ال،
كما عمل عدد من اﳌنظمات ع اﻻستفادة من طفرة تنمية اﳌوارد ال شر ة عن طر ق سو ق حزم من برامج التنمية ال شرة
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للعمﻼء الذين سعون إ إحرازتحس ن ملموس ذا ا ال ،وذلك عن طرق تدر ب العامل ن برامج مكثفة ت ناول تحس ن
اﻻتصاﻻت أوز ادة اﻹنتاجية من خﻼل بناء فرق العمل .إﻻ أننا ﻻ ننفي وجود تحديات معاصرة ومستقبلية م ا:
 تحدي ظا رة العوﳌة ال ل ا إ ع اسات مختلفة م ا اﻹختﻼف مف وم إدارة اﳌوارد ال شرة ا لية والعاﳌية.
 اﳌشكﻼت الكث ة ال تواجه إدارة اﳌوارد ال شر ة ا لية أداء الوظائف.
 تحديات مختلفة مثل تحدى ا ودة واﳌنافسة والتطور العل والتكنولو .
 التحول من التص يع إ اﳌعلومات.
 التحول من اﻷسواق ا دودة إ اﻷسواق العاﳌية.
 التحول من الب ئة اﳌستقرة إ اﳌتغ ة.
 التحول من إصداراﻷوامر إ التوجه واﻹرشاد واﻹشراف باﳌتا عة.
 التغ من العمل ا سما ي والبد ي إ العمل الذ
 التحول من اﻷداء الفردي إ ا ما و شكيل فرق العمل.
 التحول من التخصص العمل إ التنو ع اﳌ ارات.

والعق الفكري.

 التحول من ال ك ع السلع وا دمات إ التوجه ل ك ع الرغبات.
 التحول من إتباع اﻷوامرإ اﳌبادرة واﳌشاركة إتخاذ القرارات.
 التحول عمل اﳌوارد ال شرة بالقانون واﻹل ام به إ الشر اء ال شاط.

 التحول من اﻹس ثمار اﻷصول اﳌالية إ إستخدام الرأسمال الفكري) ''.أحمد ع  2009 ،ص(05
وﳌواج ة تلك التحديات إعتمدت إدارة اﳌوارد ال شرة اﳌؤسسة العمومية ا زائر ة ذات التوجه اﻹقتصادي،
أساليب مختلفة بحسب طبيعة ال شاط اﳌمارس ﻹدارة اﳌنظمة وال دف ال س لتحقيقه بحيث نجد:
 يجب عل ا أن عتمد ع فلسفة جديدة متغ ة تتﻼئم مع طبيعة اﳌواقف واﻷ شطة و التا التحول من إدارة اﳌوارد
ال شر ة إ اﻹدارة مع اﳌوارد ال شرة بإعتبار ا شر ك ول س منافس.
 إرتباط إدارة اﳌوارد ال شر ة برسالة اﳌنظمة من خﻼل اﳌسا مة بالتخطيط اﻹس اتي والعمل ع تطو ر الوسائل
واﻷساليب ال ت يح لﻸفراد اﳌبادرة واﳌسا مة باﻹل ام والتعليم والتدر ب وإتخاذ القرارات ال ادفة.
 تحقيق أ داف إدارة اﳌوارد ال شر ة والوصول ﻷ داف اﳌنظمة ك ل متمثلة الر ح واﻹنتاجية واﻹستمرار والبقاء
والنمووجودة ا دمات واﻻبت ار واﻹبداع اﳌرونة والتنافسية.
 ال ك ع ثقافة اﳌنظمة والعمل بالديموقراطية ال شاركية من خﻼل وسائل التواصل واﻻتصال الفعال.
 إستعمال الوسائل وأليات تحف ية سا م تطو روتنمية م ارا م اﳌ نية من خﻼل برامج تدر ب ﻹك ساب قدرات.
 اﻻعتماد ع سياسات تتصف باﳌرونة توف حاجات ومقتضيات الﻸفراد وإشباع رغبا م.
 تصميم قواعد إدار ة ادفة ﻹدارة اﳌوارد ال شر ة والتغ من مركزة القرارات اﻹدار ة إ ﻻ مركز ة)''.شعبان
حامد ،2012،ص  (14فالعامل إذا تم '' التعامل مع م بحسن من طرف اﻹدارة وتنميته قد يحقق أ داف اﳌؤسسة
من خﻼل زادة اﻹنتاجية ،أو عث سياسات و رامج ﻹشباع حاجياته النفسية واﻻقتصادية واﻹجتماعية ،أوخلق ب ئة

121

السعيد جقيدل ،ف وزﻣاﻣي زرارقﺔ

عمل تدفع اﻷفراد و ع م ع إستغﻼل وتنمية م ارا م ،وفق مبدأ التوازن ب ن ما يحتاج إليه الفرد من حاجات
و ن متطلبات اﳌنظمة التنظيمية '' )'أحمد ع .(2011/11/19 ،
إدارة اﳌوارد ال شرة وعﻼق ا بالوظائف اﻷخرى ل ي تظ ر ش ل بحث دائم وإستعمال اﻷدوات العلمية من أجل
التطور ذه اﻹدارة فعﻼ "فاﳌؤسسات النا ة ال عرف كيف تتأقلم مع إس اتيجيات'' ) (p25 ،1988،Belangerسواء
التنظيمية بما عرف بالداخلية أوالتأث با يط ا ار من ضغوطات وتحوﻻت مستوى التنظيم الداخ وا ار ذه
التأث ات جعلت من اﳌؤسسة تطبق شروطا معينة من اجل اﳌقاومة والوقوف أمام اﳌنافسة.
 -10ﺧاتمﺔ:
أصبح اﻻ تمام بالعنصر ال شري م ايد لقدرته ع اﻻبت ار ،والتطو ر ،واﻻخ اع ،والتجديد ،و لما تمكنت اﳌؤسسة
من ا فاظ ع ثرو ا ال شر ة ،وعملت ع تنمية قدرا ا ،عن طرق التأ يل والتدرب ،لما تقدمت اقتصاديا ،واجتماعيا،
وثقافيا ب ن اﳌؤسسات اﻷخرى ،بحيث تمثل اﳌوارد ال شر ة اﳌنظمات موردا من أ م موارد اﳌنظمة ،وأصﻼ من أ م اﻷصول
ال تمتلك ا اﳌنظمة ،فﻼ يمكن تحقيق أ داف اﳌنظمة بدون ذه اﳌوارد ال شر ة ،فاﳌنظمة بدون أفراد ما إﻻ مجموعة
من اﳌبا ي ،واﳌعدات ،واﻵﻻت فقط .فاﻷفراد ول س اﳌبا ي أواﳌعدات ،ال تصنع وتخلق اﳌنظمات ،لذلك من الضروري
اﻹ تمام ذه اﳌوارد واﻹس ثمار تنمية م ارا ا ،ح ت ون قادرة ع تحقيق أ داف اﳌؤسسة بفعالية وح تواكب التغ ات
ال تواج ا ،تبحث إدارة اﳌوارد ال شرة ع تحقيق أ داف اﻷفراد من أجل إستقرار م و قا م بإعطا م أ مية ك ى
وإشراك م القرارمع حر ة التصرف والتوجيه و عث ف م روح اﳌسؤولية ،و كز ذا النموذج ع وضوح العمل واﻷ داف
ومعروفة النتائج ،وتحديد اﻵجال وتحف اﻷفراد عقﻼنية وواقعية ميدانية من خﻼل ماي :
 وضوح اﻷ داف اﻹس اتيجية والرؤ ة اﳌستقبلية.
 وجود ا طط وال امج العمل تؤدي لتحقيق اﻷ داف.

 توف أطرتنظيمية ت سم باﳌرونة والتكيف مع الظروف.
 التوسيع تطبيق الﻼمركز ة.

 ال ساطة ومرونة ال ي ل التنظي .
 التنو ع إستخدام فرق العمل اﳌت املة بأسلوب جما .

 تمك ن فلسفة اﻷفراد ونظم اﳌشاركة اﻹدارة واﳌساعدة ع شر أف ارالعمال وتوج ا م التنظيمية.
كما يمكن لنا أن نق ح جملة من اﻹق احات قد ت ون ذات فائدة للمؤسسة ا زائر ة م ا:
 اﻹدارة ال تم باﻷفراد العامل ن اﳌنظمة ع باﻹستخدام اﻷمثل للعنصرال شري اﳌتوفرواﳌتوقع ع مدى كفاءة
وقدرات وخ اته بحيث أن أسس إختيار العنصر ال شري تبدأ من التخطيط واﻹختيار اﻷمثل والتدرب وا وافز
والتقييم ،كما أ ا تحرص ع متا عة اﳌوارد ال شرة ،ف العملية ال يمكن بواسط ا تنفيذ غرض مع ن واﻹشراف
عليه.
 إستقطاب وإختياراﳌوارد ال شرة القادرة ع إضافة وتحقيق أ داف اﳌؤسسة.
 التعر ف السليم وال يح للمؤسسة كفيل بالوصول ا ﻷ داف ا التنظيمية.
 اﻹحتفاظ باﻷفراد اﳌؤ ل ن النا

ن عمليات اﻹختيار.
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ﻣتطﻠبات تنميﺔ اﳌوارد ال شر ﺔ اﻹدار ﺔ والتنظيميﺔ اﳌؤسسﺔ اﻹقتصاديﺔ ا زائر ﺔ

 ا فاظ ع اﻹستقراراﳌ والوظيفي وتحف اﻷفراد وتطو رقدرا م وم ارا م بمعارف جديدة.
 الرفع من كفاءة اﳌنظمة اﻹنتاجية واﳌساعدة وضع حلول مناسبة ﳌشا ل العمال.

 وضع مخططات العمل وسياسات وتطبيق لوائح اﳌنظمة ال تحكم عﻼقات العمل ب ئة العمل.
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