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 : الملخص

بجميع الموظفين في المنظمة، وُيطلق وصف الموارد البشرية على األفراد ُتعنى إدارة شؤون الموظفين أو ما تسمى بإدارة الموارد البشرية  
العاملين في هذه المنظمة، ويستخدم مصطلح إدارة الموارد البشرية لشؤون الموظفين المعاصر لوصف تنمية الموظفين في المنظمة، 

وتنمية مهاراتهم ومتابعتهم وتطبيق القوانين الحكومية   وتعّرف إدارة شؤون الموظفين بأنها الجهة واإلدارة التي ُتعنى بتوظيف الموظفين
فيما يخص ذلك، كما أنها القسم في المنظمة الذي ُيعنى بالنشاطات المتعلقة بالموظفين وتوجيههم وتدريبهم وإدارة األفراد والمواهب، 

التي ت للمنظمة،  البشري  المال  المتعلقة برأس  البشرية على األمور  الموارد  إدارة  الرواتب والمكافآت وتشرف  تضمن مسؤولية كشوفات 
ة بين والتوظيف ومتابعة قوانين الدولة المتعلقة بالموظفين، كما تهتم بزيادة فاعلية المنظمة وتطوير وإدارة برامجها، وتنمية وإدارة العالق

ن من حيث طبيعتها ودورها ومدى المدير أو صاحب العمل وموظفيه. يهدف البحث الحالي إلى التعرف على أهمية إدارة شؤون الموظفي
ي إرتباطها في ادارة الموارد البشرية، تم استخدام المنهج اإلستقرائي في هذا البحث من خالل اإلعتماد على الدراسات السابقة والكتب الت

 تتعلق وتتمحور حول إدارة شؤون الموظفين.

 البشرية، الوظائفإدارة شؤون الموظفين، إدارة الموارد   الكلمات المفتاحية:

   :المقمة
خالل   من  التنظيمية  األهداف  لتحقيق  البشرية  الموارد  متطلبات  وتصنيف  لتقدير  اإلدارية  الوظيفة  مع  الموظفين  شؤون  إدارة  تتعامل 

 األشخاص في العمل وعالقاتهم مع بعضهم البعض. 

الموظفين، والمزيج الصحيح من المواهب والتدريب واألداء في  تتضمن إدارة شؤون الموظفين استراتيجيات تضمن العدد المناسب من  
 الوظائف.

  تعتبر إدارة الموارد البشرية "الموظفين" أو "الموظفين" على أنهم "موارد بشرية" وتوليهم أهمية قصوى. إلى جانب أداء وظائف الموظفين، 
 تدابير الصحة والسالمة والرفاهية وضمان عالقات إنسانية أفضل. تهتم إدارة الموارد البشرية أيًضا بتنمية الموارد البشرية ، وتوفير 

خبراء األعمال لديهم العديد من مهام وااللتزامات؛ يقابلون ويختبرون ويصفون فرص العمل للمرشحين للعمل. وبالمثل، فإنهم يكملون  
م مستقبل باهر لتوظيفهم كما هو مبين في متطلبات البعثات الميدانية إلى المدارس والجامعات االختيارية للبحث عن الطالب الذين لديه

العمل. ومن بين المهام التي يتم مشاركتها معهم أيًضا إعداد سجالت التقدم إلى درجات العمل المختلفة، وتخطيط أطر تقييم التنفيذ  
 .التمثيلي، وإعداد البرامج التي تزود العمال والمشرفين بلقاءات جديدة

ملون مع مكتب إدارة المزايا النقدية، على سبيل المثال، التغطية الطبية، والتأمين على الحياة، ومزايا العمال. كما  باإلضافة إلى ذلك، يتعا
يقدمون التوجيه والمشورة للممثلين لمساعدتهم في معالجة القضايا الخاصة بهم أو المتعلقة بالعمل. في العديد من الدول، ينظم رؤساء 

 التي تتطلب خيارات مؤكدة، مثل مشاريع العمل وإعداد السيدات والشبكات والتحضير. األركان تصميمات األنشطة 
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 الدراسات السابقة

، أثر استراتيجيات أدارة الموارد البشرية على أداء العاملين في شركات اإلتصاالت الليبية: (٢٠١٨دراسة، سعيد سمير أبو جليدة، )
ادارة الموارد البشرية على اداء العاملين في شركات اإلتصاالت الليبية. وشمل مجتمع    هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر استراتيجيات

  الدراسة كافة العاملين في االدارة العليا والوسطى في شركات اإلتصاالت الليبية )شركة المدار الجديد و شركة ليبيانا(، والبالغ عددهم 
بيانات والمعلومات، حيث تم توزيع اإلستبيانات على عينة عشوائية طبقية تناسبية ( فردا، واستخدمت اإلستبانة أداة رئيسية لجمع ال860)

( إستبانه، ومن ثم جرى تحليلها بمجموعة من 293( استبانة، وكان الصالح منها للتحليل )330( فردًا وقد تم استرداد )346مقدارها )
رية، تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد باألسلوب المتدرج، كرونباخ الفا  األساليب اإلحصائية وهي )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

 ( للتأكد من الصدق العاملي التوكيدي في تحليل مسار البيانات.22( اصدار )AMOSللثبات(، وتم استخدام برنامج )

ضل ما متوافر في سوق العمل توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: أن شركات اإلتصاإلت الليبية تسعى للحصول على أف
التدريب   باستراتيجية  العالي  اهتمامها  تبين  كذلك  لديها.  المعتمدة  والتعيين  اإلستقطاب  أستراتيجية  خالل  من  بشرية  كوادر  من  الليبي 

اء تقييم دوري والتطوير، بما ينسجم مع التطور التكنولوجي المستمر الحاصل في مجال اإلتصاإلت. باإلضافة الى اإلهتمام العالي بأجر 
ألداء العاملين لتحديد النقاط اإليجابية والسلبية في ادائهم، والعمل على تحفيزهم بشكل مستمر بما ينعكس على تحسين أدائهم في العمل 

 و الوصول الى طموحهم الشخصي.

تزام بالعمل، والحرص على تطبيق قيمه كما بينت الدراسة اإلهتمام العالي من قبل العاملين في شركات اإلتصاإلت الليبية بمتطلبات اإلل
الصحيحة واإلبتعاد عن الظواهر السلبية الناتجة عن التأخر في العمل والتهرب من ادائه، والحرص الكبير على مخرجات العمل المنجز 

 )الجودة والكمية( أللداء العمل بالشكل المطلوب.

(: كيف تعمل إدارة الموارد البشرية: تعتبر أي مؤسسة  HRMالبشرية )  ، إدارة شؤون الموظفين إلدارة الموارد(2017دراسة، أحمد، )
(. HRاآلن جزًءا مهًما من االقتصاد العالمي من حيث التجارة والتوظيف. يعتمد أداء مؤسسة األعمال جزئًيا على قدرة مواردها البشرية )

حقيق ذلك أم ال، فقد يعتمد على وجود سياسات الموارد البشرية تعد معرفة وخبرة الموظفين مصدًرا للميزة التنافسية، ومع ذلك، سواء تم ت
الصحيحة. لذلك، يسعى المديرون إلى تنفيذ أفضل الممارسات، وفي الشركات متعددة الجنسيات، هناك إمكانية للتعلم داخل المنظمة 

مام بإدارة الشؤون البشرية والجهود المبذولة  عبر الحدود الوطنية. اإلنسان هو أهم عنصر في عملية التنمية وهدفها النهائي. إن االهت
لجعل الرجل عضًوا مساهًما فعااًل في خطط التنمية داخل المنظمات هي مسؤولية أولئك الذين يعملون في مجال إدارة الموارد البشرية 

(HRM الذي أصبح مجااًل إدارًيا متميًزا في جميع أنحاء العالم يلعب دوًرا مهًما، خاصة في البلدا ) ن النامية. ناقشت هذه الدراسة إدارة
 شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية وكيفية عمل إدارة الموارد البشرية. 
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 اإلطار النظري 

 تعريفات متعلقة في الهيكل التنظيمي  

التنظيمي:   الهيكل  اإلدارية  تعريف  الوحدات  إلى تحديد  يهدف  تنظيمي  إداري وشكل  إطار  الداخلية  هو  للمؤسسة واالقسام  التنظيمية 
 وخطوط السلطة وانسيابها بين الوظائف والوحدات اإلدارية المختلفة والتي تعمل معا على تحقيق أهداف المؤسسة "البلدية". 

ليات ضمن  : التسلسل الهرمي للوظائف بمستوياتها اإلدارية المتعددة كم نوع والمتشابهة من حيث الخصائص والمسؤو الهيكل الوظيفي
 الوحدة التنظيمية الواحدة.

: أحد المعايير التنظيمية التي توضح الغرض والهدف من الوظيفة وتحدد المهام والواجبات والمؤهالت العلمية والخبرات الوصف الوظيفي
 والمهارات الالزمة لتنفيذها.

ة ومحددة تظهر بشكل مستقل على الهيكل التنظيمي وتكون  : مجموعة من األفراد تقوم بمهام متشابهالوحدة التنظيمية / الوحدة اإلدارية
 على شكل قطاع او دائرة او مديرية او قسم او شعبة او فرع او مكتب .. إلخ. 

 : وحدة تنظيمية / إدارية في المؤسسة تتبع مستوى تنظيمي اعلى منها وهو "مديرية"، ومن الممكن ان تضم مجموعة شعب. قسم

 ية في المؤسسة تتبع مستوى تنظيمي اعلى منها وهو "القسم". : وحدة تنظيمية / إدار شعبة

 وظائف إدارة الموارد البشرية  

 تحليل واقع الموارد البشرية 

 : جمع البيانات الخاصة بالعاملين وتحليلها من خالل برنامج إلكتروني موجود في البلدية. الخطوة األولى

يث أ( النوع اإلجتماعي ب( الفئات العمرية ج( سنوات الخبرة / سنوات التعيين د(  : تحليل البيانات لموظفي البلدية من حالخطوة الثانية
 الكفاءة التعليمية هـ( التخصصات المهنية و( المسميات الوظيفية ز( نوعية التعاقد. 

 البلدي. : عرض نتائج تحليل البيانات والتوصيات المقترحة على المدير التنفيذي ورئيس البلدية / المجلس  الخطوة الثالثة

 : متابعة تنفيذ التوصيات.الخطوة الرابعة

 اإلحالل الوظيفي والمسار الوظيفي  –تخطيط الموارد البشرية  

اإلحالل الوظيفي: العمل على توفير موارد بشرية )أفراد( لديها القدرة )الكفايات( المطلوبة لتحل محل افراد يشغلون وظائف ذات اهمية 
 رئيسية )حرجة( في عمل المنظمة. 
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المسار الوظيفي: مجموعة من الوظائف التي يشغلها الموظف خالل مسيرته الوظيفية وتمثل الخبرات العملية المكتسبة خاللها وما يرتبط  
 بها من كفايات وظيفية ويتكون كل مسار من عدة وظائف ومراكز إدارية وخبرات متنوعة. 

 تخطيط الموارد البشرية ✓
 تحليل واقع الموارد البشرية  •
 التنبؤ  •
 تحديد المسار الوظيفي •
 التخطيط لإلحالل الوظيفي •
 إدارة المواهب )القدرات المتميزة(، لشاغلي بعض الوظائف. •
 كيف نقوم بالتخطيط لإلحالل الوظيفي  ✓
 تحديد الوظائف ذات االهمية الحرجة في عمل المنظمة.  •
 تحديد الكفايات المطلوبة لكل وظيفة من الوظائف الحرجة.  •
 المتوقع او المحتمل لشغور كل وظيفة من الوظائف ذات األهمية الحرجة. تحديد التاريخ  •

 )غالبا ما تكون اسباب الشغور: اإلستقالة، التقاعد، العجز، الوفاة، اإلجازات الطويلة( 

 البحث عن افراد من داخل المنظمة لديهم القدرة )الكفايات(، المطلوبة لكل وظيفة حرجة   •

 داخل المنظمة، يتم البحث من خارج المنظمة إلستقطابهم( )في حال عدم توفر األفراد من  

 تأهيل هؤالء األفراد إلحاللهم محل تاركي الوظائف الحرجة عند حصول شاغر.  •
 اإلستقطاب ✓
 تحديد الحاجة إلشغال الوظيفة )الشاغر(  •
 اإلعالن عن الشاغر  •
 استالم طلبات التوظيف وإختيار األنسب )الغربلة( •
 ل ومقابلتهمدعوة األنسب لمقابلة العم •
 لجنة التقييم •
 اإلختيار  •
 التفاوض •
 التعاقد )التعيين( •
 تمثيل العاملين أمام اإلدارة  ✓
 اإلستماع لشكاوي العاملين ومالحظاتهم.  •
 نقل شكاوى عامة العاملين ومالحظاتهم إلى اإلدارة بحياد. •
 وأنظمتها. الدفاع عن مصالح العاملين بما تسمح به التشريعات وسياسات المنظمة  •
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تقديم التوصيات لإلدارة العليا لما فيه مصلحة العاملين المؤدية إلى سالمتهم ورفاههم المؤدية إلى زيادة اإلنتاجية، وبما ال يتعارض  •
 مع التشريعات وسياسات عمل المنظمة وأنظمتها. 

 تطور مهام شؤون الموظفين 

لميالدي وحتى بداية القرن العشرين مهمة بسيطة؛ لم يكن لها تعهد تشغيل لم يكن تعيين إدارة شؤون الموظفين في القرن التاسع عشر ا
 العمال. أيًضا، لم تكن عمليات التجنيد هذه مزعجة أيًضا ؛ ألنه كان هناك المزيد من المتخصصين الذين يبحثون عن فرص أقل. 

. بدأ الناس في فهم تأثير معنويات العمال على اإلنتاج أصبحت مهام إدارة الموارد البشرية أكثر تعقيًدا وأهمية في منتصف القرن العشرين
، وأصبح من الواضح أن معظم هؤالء العمال يحتاجون إلى أكثر من األجور للبقاء راضًيا في العمل. على سبيل المثال، باإلضافة إلى  

وفرصة المشاركة في القرارات التي تؤثر على  األجور المناسبة، يحتاج العمال إلى اهتمامهم الخاص، واالحترام، واللياقة فيما يفعلونه،  
البيانات الصحفية الموزعة داخل   عملهم. كان مديرو الموارد البشرية قادرين على تلبية هذه االحتياجات بطرق متنوعة، بما في ذلك 

فأة والدمج واالحتفاظ بالناس بغرض المنظمة، والبرامج الترفيهية، وأنظمة االقتراحات. إدارة الموارد البشرية هي التخطيط والتنظيم والمكا
 المساهمة في األهداف التنظيمية والفردية والمجتمعية.

 طبيعة إدارة شؤون الموظفين 

يتم تنفيذ هذه الوظائف بشكل أساسي من قبل إدارة شؤون    –تتضمن طبيعة إدارة شؤون الموظفين وظيفة التوظيف والتطوير والتعويض  
 .األخرى  الموظفين بالتشاور مع اإلدارات

إدارة شؤون الموظفين هي امتداد لإلدارة العامة. يهتم بتشجيع وتحفيز القوى العاملة المختصة لتقديم مساهمتها الكاملة في هذا   •
 .االهتمام

توجد إدارة شؤون الموظفين لتقديم المشورة ومساعدة المديرين التنفيذيين في شؤون الموظفين. لذلك، فإن قسم شؤون الموظفين هو   •
 .م الموظفين في المنظمةقس

تركز إدارة شؤون الموظفين على العمل بداًل من وضع جداول زمنية وخطط وأساليب عمل طويلة. يمكن حل مشاكل وتظلمات  •
 .األشخاص في العمل بشكل أكثر فعالية من خالل سياسات الموظفين المنطقية

 .إمكاناتهم بالكامل للقلقيقوم على التوجه البشري. يحاول مساعدة العمال على تطوير  •
 .كما أنه يحفز الموظفين من خالل خطط الحوافز الفعالة بحيث يقدم الموظفون تعاوًنا كامالً  •
تتعامل إدارة شؤون الموظفين مع الموارد البشرية ذات االهتمام. في سياق الموارد البشرية ، فهي تدير كل من األفراد والعمال ذوي   •

 الياقات الزرقاء. 
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 دور إدارة شؤون الموظفين 

 مدير شؤون الموظفين هو رئيس قسم شؤون الموظفين. يؤدي كل من الوظائف اإلدارية والتشغيلية لإلدارة.

 يمكن تلخيص دوره على النحو التالي:

ت األساسية للقلق. اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يقررون ويؤطرون السياسا  –يقدم مدير شؤون الموظفين المساعدة لإلدارة العليا   •
 يمكن لمدير شؤون الموظفين صياغة جميع أنواع السياسات المتعلقة بالموظفين أو القوى العاملة بشكل فعال. 

ينصح المدير المباشر كخبير موظفين. يعمل مدير شؤون الموظفين كمستشار للموظفين ويساعد المديرين المباشرين في التعامل  •
 مع مختلف شؤون الموظفين.

 شار، يحضر مدير شؤون الموظفين مشاكل وشكاوى الموظفين ويوجههم. يحاول حلها بأفضل ما لديه. كمست •
 يعمل مدير شؤون الموظفين باعتباره هو حلقة الوصل بين اإلدارة والعاملين.  •
ن قبل الحكومة.  يعمل كطرف نظًرا ألنه على اتصال مباشر مع الموظفين، فهو مطالب بالعمل كممثل للمنظمة في اللجان المعينة م •

 يمثل الشركة في تدريب المبرمج.
 الفرق بين إدارة شؤون الموظفين وإدارة الموارد البشرية  

(، فإن إدارة الموارد البشرية وإدارة HRM( وإدارة الموارد البشرية )PMعلى الرغم من وجود بعض االختالفات بين إدارة الموارد البشرية ) 
 النواحي المهمة. الموارد البشرية متشابهة في بعض 

يذي في حين أن إدارة المواهب التقليدية تميل إلى أن تكون ضيقة األفق وتخدم المديرين التنفيذيين، يتم دمج إدارة المواهب في الدور التنف
 مع موقف إيجابي قوي وتركيز األعمال.

ل األشخاص مع مشاكل العمل، مع التركيز الواضح على  في المقابل، تعد إدارة الموارد البشرية آلية أكثر تكاماًل تعمل على مواءمة مشاك
 اكتشاف المشكالت وحلها ، والتصميم على بناء أنظمة تنظيمية تعاونية. 

 إن دور اإلدارة العليا في وضع أجندة التغيير والتطوير يظهر بشكل كبير في إدارة الموارد البشرية من المناقشة أعاله، يمكننا أن نجعل
 ية بين إدارة الموظفين التقليدية وإدارة الموارد البشرية الحديثة. االختالفات الرئيس

لك ، إدارة الموارد البشرية هي نسخة جديدة من إدارة الموارد البشرية. ال يوجد فرق ضيق بين إدارة الموارد البشرية وإدارة األفراد. ومع ذ
 هناك بعض االختالفات في:

 ة األفراد في المنظمة. إدارة الموارد البشرية هي نهج حديث إلدارة األفراد في المنظمة. دارة شؤون الموظفين هي نهج تقليدي إلدار  •
تركز إدارة شؤون الموظفين على إدارة شؤون الموظفين ورفاهية الموظفين وعالقات العمل. تركز إدارة الموارد البشرية على اكتساب  •

 المنظمة. وتطوير وتحفيز وصيانة الموارد البشرية في 
تفترض إدارة شؤون الموظفين األشخاص كمدخالت لتحقيق المخرجات المرجوة. تفترض إدارة الموارد البشرية أن الناس هم مورد   •

 مهم وقيّ م لتحقيق المخرجات المرجوة.
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الموارد البشرية، يتم تنفيذ تحت إدارة شؤون الموظفين، يتم االضطالع بوظيفة الموظفين من أجل إرضاء الموظفين. في ظل إدارة   •
 الوظيفة اإلدارية لتحقيق الهدف. 

تحت إدارة شؤون الموظفين، يتم تصميم الوظيفة على أساس تقسيم العمل. في ظل إدارة الموارد البشرية، تتم وظيفة تصميم الوظيفة  •
 على أساس العمل الجماعي / العمل الجماعي. 

وظفين بفرص تدريب وتطوير أقل. في ظل إدارة الموارد البشرية، يتم تزويد الموظفين في ظل إدارة شؤون الموظفين، يتم تزويد الم •
 بمزيد من فرص التدريب والتطوير.

ت بشكل في إدارة شؤون الموظفين، تتخذ اإلدارة العليا القرارات وفًقا لقواعد ولوائح المنظمة. في إدارة الموارد البشرية، يتم اتخاذ القرارا •
 في مشاركة الموظف وسلطته والالمركزية والبيئة التنافسية وما إلى ذلك. جماعي بعد النظر 

والثقافة واإلنتاجية   • الفعالية  البشرية على  الموارد  إدارة  الراضين. تركز  زيادة اإلنتاج والموظفين  الموظفين على  إدارة شؤون  تركز 
 ومشاركة الموظف.

 إدارة الموارد البشرية بجميع مستويات المديرين من أعلى إلى أسفل.  إدارة شؤون الموظفين معنية بمدير شؤون الموظفين. تهتم •
 أهمية إدارة شؤون الموظفين: 

نة تستمد إدارة الموارد البشرية أهميتها من أهمية القوى العاملة ودورها المحدد في اإلنتاج لتحقيق األهداف. هذا ال ينطبق فقط على مقار 
اس هم أغلى ما لدينا(. ألنه باإلضافة إلى المال والمعدات والموارد األخرى من المواد الخام، فإن  أهميتها ولكن أيًضا للمثل المشهور )الن

إمكانيات تطويرها ال حصر لها. الفرق بين عامل يحفر حفرة في الشارع وعالم يرسل صاروًخا إلى الفضاء هو الفرق بين إنسان يتمتع 
التعامل مع مشاكل اإلنسان. هذه مشكلة تتطلب بمهارات متطورة وشخص "مسؤول" في حالة شبه فطرية إلى ذلك صعوبة  . أضف 

التنبؤ   ويمكنك  كبيرة.  بدقة  معالجتها  ويصعب  البشري،  السلوك  وجوانب  الشخصية  جوانب  بمعرفة  وتتعلق  خاصة،  وقدرات  مهارات 
 بالموضوعية. 

 األهداف الرئيسية إلدارة شؤون الموظفين  

 : ة إلى تحقيق ثالث أهداف رئيسية وهيترمي إدارة شؤون الموظفين بصفة عام

 . زيادة اإلنتاجية ورفع كفاءة األداء في الخدمة المدنية عن طريق تطوير قدرات و مهارات القوى العاملة وفعالية استخدامها .1
لمات وإتخاذ  كفالة العدالة والمساواة في المعاملة و تكافؤ الفرص، عن طريق تطبيق مبدأ الجدارة و إيجاد وسائل للنظر في التظ .2

 . قرارات فيها
 تنمية روح التعاون و تماسك مجموعة العمل لتحقيق أهداف المنظمة و إشباع حاجات العاملين.  .3

 المرتكزات األساسية إلدارة شؤون الموظفين  

هي بناء العالقات بين   تعتمد إدارة الموارد البشرية على ثالث ركائز رئيسية: التنظيم، والوظيفة، والموظف. وظيفة إدارة الموارد البشرية
هذه األطراف الثالثة. من ناحية أخرى، ينتهي النشاط المهني بوظيفة. الوظيفة هي رابطه الثاني في التسلسل والوحدة الرئيسية للمنظمة.  

ين، فإن  تحتوي الوظيفة على واجبات ومسؤوليات محددة يجب القيام بها من أجل تحقيق أهداف المنظمة. عندما يتعلق األمر بالموظف
الموظفين هم الرابط الثالث، ليس ألنهم أقل أهمية من المنظمة أو الوظيفة، ولكن ألن التنسيب المنطقي يضعهم في هذا الموقف. الشخص 
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الذي ينفذ المهام والمسؤوليات في وجود تفاعل ثالثي األبعاد في هذه العالقة ألنها تنطوي على العمل الضروري لتحقيق أهداف المنظمة، 
لعالقة المتبادلة عضوية ومتكاملة، ونشاط هذه العالقة يعمل على تحقيق تلعب أهداف إدارة الموارد البشرية دوًرا حيوًيا في المؤسسة،  وا

 وبالنظر إلى العالقات بين المنظمات والمناصب والموظفين أعاله ، يمكننا التفكير في األمر على النحو التالي: 

 اة المنظمةدور إدارة شؤون الموظفين في حي 

الدور الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في حياة المنظمة هو دور أساسي ال غنى عنه في استمرار المنظمة وتطويرها، وهو الدور الذي 
يستمد وجوده من األهداف العامة للمنظمة. تدار عمليات التخطيط وتصميم المشروع والتنفيذ وتشغيلها بعد االنتهاء لتحقيق األهداف 

  تنظيمية. بدون قوة عاملة، ال يتم استخدام الموارد المادية مثل المال والمعدات والمواد الخام في الخزائن أو المستودعات أو األقبية، ال
  والقوى العاملة التي تقوم بكل هذا لديها القدرة على توجيه عملياتها وتوجيهها وتحفيزها وإدارتها. ويحتاجون من يطور مهاراتهم. تتمثل 

 الموارد البشرية بالمعنى الواسع في تحقيق أقصى استفادة منها بحيادية وموضوعية. مهمة

 أبعاد اإلختصاص  

يتصور بعض الّدارسين و الممارسين في اإلدارة أن مهام إدارة شؤون الموظفين تقتصر على األنشطة التي تقوم بها إدارة شؤون الموظفين 
 . أوسع من ذلك، فهو يشمل كل الجهاتفي أي منظمة حكومية ، والواقع أن اإلختصاص  

 تصنيف الوظائف  

يتوقف مدى موضوعية التصنيف على معرفة القائمين عليها بنوعيات الوظائف والفروقات فيما بينها من حيث أهميتها النسبية بالنظر 
 تجمع عن الوظائف. إلى المنظمة، و استعمال معايير التقويم المناسبة باإلضافة إلى شمولية ودقة المعلومات التي 

 مفاهيم أساسية في التصنيف 

: من بين التعريفات الكثيرة ، يعرف باترسون التصنيف بأّنه » عملية متعددة األبعاد لتحليل الوظائف و دراستها  مفهوم تصنيف الوظائف
لتقييمها، و إنشاء رواتب عادلة  و وصفها، وإعداد نتائج التحليل التي يترتب عليها إنشاء فئات الوظائف و ترتيبها في تسلسل كأساس  

تقوم على أساس ترتيب الوظائف، و في نظرة أكثر دقة تعني عبارة تصنيف الوظائف: »عملية تجميع الوظائف حسب نوع العمل الذي 
لى أربعة يؤدي و نوع المهارة المطلوبة، أو عوامل الوظيفة األخرى ذات العالقة « ويهدف التصنيف في التحليل النهائي إلى الوصول إ 

 أشياء أساسية عن الوظائف، هي:

 . أ( معرفة أنواع الوظائف

 . ب( مستوياتها من الصعوبة و المسؤولية

 . ج( مطالب التأهيل العلمي و الخبرات العلمية و المهارات الالزمة لشغله

 د( الراتب المرتبط بكل مستوى.
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الموظفين، وجعلها قائمة على الموضوعية والعدالة في المعاملة و تكافؤ الفرص،  : عامل حيوي في ترشيد عمليات شؤون  أهمية التصنيف
 : كما يمكن إنجاز أهمية التصنيف فيما يلي

 يؤدي طريق التوصل إلى معرفة أنواع الوظائف و مستوياتها و مطالب شغلها إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. (أ

 . لتي يتم على أساسه كثير من عمليات شؤون الموظفينب( يقود إلى إعداد أوصاف للوظائف، وا

ج( بتحديده لدوائر اإلختصاصات فإّنه يساعد الّرؤساء على توزيع العمل بأسلوب موضوعي على المرؤوسين و مراقبتهم و مساءلتهم 
 . عن التقصير، و حفزهم

 . د( يساعد على تحديد رواتب عادلة مبنية على أساس أهمية األعمال

 . ي إلى تسيير عملية التنظيم اإلداري عن طريق ترشيد إحداث الوظيفة، الوحدة األولية في التنظيمهـ( يؤد

د( يعين المسؤولين على إعداد ميزانية وظائف معبرة عن حجم و مستويات األعمال التي تؤدي،و اإلعتمادات المالية التي ترصد في  
 مقابلها. 

 : هي: هناك ثالثة مبادئ رئيسية مبادئ التصنيف

: التصنيف للوظيفة و ليس للموظف، والمفصود بذلك أّن عملية التصنيف تهتم بالوظيفة من حيث نوعها وأهميتها أو مطالب المبدأ األول
 شغلها.

: الموظف للوظيفة، وهذا المبدأ معناه أّن الموظف يشغل الوظيفة التي يتوافر لديه مواصفات شغلها من مؤهالت عملية  المبدأ الثاني
 رات عملية ومهارات وتدريب ، وهذا القول يعني أيضا أن الوظائف ال تحدث ألسباب شخصية.وخب

: األجر المتساوي للعمل المتساوي ، وهذا المبدأ يعني أنه إذا تساوت األعمال حيث مستوياتها من الواجبات والمسؤوليات، المبدأ الثالث
 وهو تحقيق لمبدأ العدالة في المعاملة. يجب أن تتساوى الرواتب التي يتقاضاها شاغلوها أيضا، 

 إنشاء خطة التصنيف 

إن مرحلة إنشاء نظام التصنيف هي المرحلة التي تبدأ بوضع اإلستراتيجية والخطط والقواعد التي تحكم عملية التصنيف، و تهيئة الممناخ 
 . لحافظ بالمراتب المناسبة في سلم الرواتبالمناسب لنجاحه، مرورا بجمع المعلومات عن الوظائف، وتنتهي بتويم فئات الوظائف وا

 : و تقسم مرحلة إنشاء خطة التصنيف إلى التالي

 . وضع اإلستراتيجية و الخطط •
 . جمع المعلومات عن الوظائف •
 . تحليل الوظائف •
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 . وصف الوظائف •
 . إنشاء مجموعات و فئات الوظائف •
 تقويم الوظائف )الفئات(.  •

يسبق وضع نظام فعال لتصنيف الوظائف إعداد اإلستراتيجية والخطط واألسس التي يسير عليها، ومنها: :  وضع اإلستراتيجية والخطط
 األهداف التي تسعى الخطة لتحقيقها، والمبادئ العامة التي تسترشد بها واألسس التي تتضمنها وكذا اإلطار القانوني الذي يحكمها والمدة 

 الزمنية لتنفيذها. 

لمرحلة العملية للتصنيف بجمع المعلومات والبيانات عن الوظائف، وتستمد هذه المرحلة أهميتها من أنها األساس : تبدأ اجمع المعلومات
الذي ترتكز عليه عملية التصنيف، ويتوقف على مدى صحة ودقة المعلومات التي تجمع موضوعية عمليات التصنيف المختلفة من 

 تحليل وصف للوظائف وتقييمها. 

 : : تقع مسؤولية جمع المعلومات عن الوظائف ثالثة موظفين هملوماتمسؤولية جمع المع

 . مدير شؤون الموظفين .1
 . أخصائي تصنيف الوظائف .2
 . أخصائي التنظيم و اإلدارة .3

ينتج عن هذا دور مدير الموارد البشرية. مدير الموارد البشرية ضروري ألنه مسؤول بشكل أساسي عن ضمان دقة المعلومات والبيانات 
 قائق المتعلقة بالعمل والتدريب والوظائف لديه ميزانية للبطاقات وما إلى ذلك. تعيين شخص لديه الخبرة والتجربة والمعلومات.والح

 دور شؤون الموظفين فيما يأتي بعض من المجاالت الرئيسية التي ُتعنى بها إدارة شؤون الموظفين:  
 ليين. توظيف الموظفين الجدد، وتجديد التوظيف للموظفين الحا •
 تقديم المكافآت والتعويضات للموظفين.  •
 توفير التدريب والتعليم للموظفين. •
 االعتناء بعالقات الموظفين وعملهم.  •
 .المساهمة في تطوير وتصميم برامج لزيادة فاعلية المنظمة •

 يأتي:أهداف إدارة شؤون الموظفين تهدف إدارة شؤون الموظفين في المنظمة إلى أموٍر عدة، ومنها ما  
الحد من المخاوف الحالية للموظفين: ُتعنى إدارة شؤون الموظفين باإلشراف على األعمال واألنشطة اليومية للموظفين، وتتعامل مع   .1

المخاوف الموجودة عند الموظفين، والمتعلقة بالرواتب، أو المكافآت، أو التدريب، أو االستثمار، أو التقاعد، كما تختص في حل  
 .مة بين الموظفين أو بين الموظفين وإدارتهمالخالفات القائ

التشجيع: تساهم إدارة شؤون الموظفين في رفع الروح المعنوية لدى الموظفين، من خالل حّثهم على بذل كامل جهودهم لتحقيق  .2
 .لهم نجاح المنظمة، كما تساعد الموارد البشرية على المحافظة على األداء الجيد للموظفين وتوفير بيئة عمل إيجابية
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  الخاتمة

الفعال لمهارات الموظفين وتحقيق الدخل من عملهم. توجد أقسام  البشرية هي مجال اإلدارة الذي يهدف إلى االستخدام  إدارة الموارد 
قات الموارد البشرية عادة في الشركات والمؤسسات الكبيرة، وهذه األقسام مسؤولة عن إدارة الموظفين. ُتعرف هذه المنطقة أيًضا باسم عال

العالقات  عليها  نقابة معينة، يطلق  إلى  ينتمون  الذين  العمال  عدد كبير من  بها  في منظمة  البشرية. هذا ألنه  الموارد  أو  الموظفين 
الصناعية أو عالقات العمال أو عالقات الموظفين. لذلك، فإن المهمة الرئيسية لهذه اإلدارات هي تمثيل الشركة في التفاوض على عقود 

 مهام األخرى التي يمكن التفاوض عليها مع النقابات.العمل وال

 :المصادر والمراجع

 . 20  – 19 – 18 –  17 –  16(، المادة رقم 2007لسنة )  108نظام موظفي البلديات رقم 

دليل تدريبى وتطبيقى للشركات، الطبعة األولى باللغة العربية، القاهرة،   -(، نظام ادارة الموارد البشرية  ٢٠١٦منظمة العمل الدولية، )
 ISBN 978-92-2-631141-1منظمة العمل الدولية، 

 لطبعة األولى. (، دليل الجذب والحفاظ على الموظفين، ا٢٠١٧الهيئة اإلتحادية للموارد البشرية الحكومية، ) 
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Abstract: 

Personnel management, or the so-called human resource management, is concerned with all employees in the organization, 

and the description of human resources is given to individuals working in this organization, and the term human resource 

management for contemporary personnel is used to describe the development of employees in the organization, and personnel 

management is defined as the entity and department that is concerned with hiring Employees develop their skills, follow up 

and apply government laws in this regard. It is also the department in the organization that is concerned with activities related 

to employees, guidance and training, and management of individuals and talents. The Human Resources Department 

supervises matters related to the human capital of the organization, which includes responsibility for payroll, bonuses, 

employment and follow-up to the relevant state laws. With employees, it is also concerned with increasing the effectiveness 

of the organization, developing and managing its programs, and developing and managing the relationship between the 

manager or the employer and his employees. The current research aims to identify the importance of personnel management 

in terms of its nature, role, and the extent of its relevance to human resource management. 
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