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 : الملخص

التطوير التنظيمي، وال سيما عملية المتابعة بعد جمع االراء، ومتابعة أوقات الحضور واإلنصراف لدعم   غالًبا ما ُتستخدم أراء الموظفين
بما في ذلك تخطيط العمل، وهي مهمة. ومع ذلك، غالًبا ما يتم إهمال هذه العملية في الممارسة، والبحث عنها محدود أيًضا. في هذا  

نقوم بتطوير إطار نظري مفاهيمي شامل يدمج   البحث، نحدد ما هي مهام خدمات شؤون الموظفين في تعيين ومتابعة الموظفين، ثانًيا ،
المتغيرات ذات الصلة بهذه العملية. بشكل عام ، يساهم هذا البحث في فهم أفضل لمهام خدمات شؤون الموظفين في تعيين ومتابعة 

يل المثال ، تشير األبحاث إلى  الموظفين. هذا مفيد للممارسين ، ألنه يوفر إرشادات للتنفيذ الناجح لممارسة الموارد البشرية هذه. على سب
 أنه من المهم تمكين المديرين كعوامل تغيير وتزويدهم بالموارد الكافية.

  :المقدمة

يعد التوظيف ضرورة وحاجة ملحة للعديد من أصحاب األعمال المتنامية. إذ يجب اعتبار الموظفين أحد أكبر أصول الشركة؛ فأهمية 
ألهمية التي توليها لالسم التجاري، والسمعة وجودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة. ومع ذلك،  هؤالء األفراد لنجاح العمل تعادل ا

 فإن قيادة فريق من الموظفين ذوي الشخصيات المختلفة وأساليب العمل واإلمكانيات المتفاوتة قد يشكل تحدًيا. فاإلدارة فن في حد ذاتها،
اإلضافة إلى التخطيط. وكلما قمت بإدارة فريق العمل بفعالية أكبر، زادت القيمة والوالء وتتطلب تخصيص مزيد من الوقت والجهد، ب

 والجهد في المقابل. و لالنطالق بقوة؛ فإنه يتعين عليك أواًل تحديد آلية وكيفية توظيف فريقك ودعمه وتدريبه؛ ومن ثم قيادته. 

 تعريف إدارة شؤون الموظفين

التخطيط والتنظيم والتعويض والتكامل وصيانة األشخاص بغرض المساهمة في األهداف التنظيمية والفردية  إدارة شؤون الموظفين هي  
 والمجتمعية.

 طبيعة إدارة شؤون الموظفين

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

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

سم شؤون الموظفين هو  توجد إدارة شؤون الموظفين لتقديم المشورة ومساعدة المديرين التنفيذيين في شؤون الموظفين. لذلك، فإن ق •
 قسم الموظفين في المنظمة.

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.

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

 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:

ويؤطرون السياسات األساسية للقلق. اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يقررون    –يقدم مدير شؤون الموظفين المساعدة لإلدارة العليا   -1
 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  -2
 الموظفين. مع مختلف شؤون 

 “كمستشار، يحضر مدير شؤون الموظفين مشاكل وشكاوى الموظفين ويوجههم. يحاول حلها بأفضل ما لديه.  -3
 يعمل مدير شؤون الموظفين باعتباره هو حلقة الوصل بين اإلدارة والعاملين.  -4
اللجان المعينة من قبل الحكومة.  يعمل كطرف نظًرا ألنه على اتصال مباشر مع الموظفين، فهو مطالب بالعمل كممثل للمنظمة في   -5

 يمثل الشركة في تدريب المبرمج.

 الفرق بين إدارة شؤون الموظفين وإدارة الموارد البشرية 

على الرغم من أن إدارة شؤون الموظفين  (HRMوإدارة الموارد البشرية ) (PMهناك بعض نقاط االختالف بين إدارة شؤون الموظفين )
 طابقة في بعض القضايا الرئيسية.وإدارة الموارد البشرية مت

تميل إدارة شؤون الموظفين التقليدية إلى أن تكون ضيقة، وتسعى جاهدة لحضور المديرين المباشرين، في حين يتم دمج إدارة الموارد  
 البشرية في دور المديرين التنفيذيين مع موقف استباقي قوي وتحيز تجاه األعمال.

جديدة من إدارة شؤون الموظفين. ال يوجد فرق محكم بين إدارة الموارد البشرية وإدارة شؤون الموظفين. إدارة الموارد البشرية هي نسخة  
 ومع ذلك، هناك بعض االختالفات في األمور التالية: 

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

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

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

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

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

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

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

 إدارة شؤون الموظفين معنية بمدير شؤون الموظفين. تهتم إدارة الموارد البشرية بجميع مستويات المديرين من أعلى إلى أسفل.  •
 روتينية. إدارة الموارد البشرية هي وظيفة استراتيجية. إدارة شؤون الموظفين هي وظيفة  •

 ن. إدارة الموارد البشرية هي نسخة جديدة من إدارة شؤون الموظفين. ال يوجد أي فرق محكم بين إدارة الموارد البشرية وإدارة شؤون الموظفي 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1251 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                          ISSN: 2663-5798 

 
 التوظيف 

العمل؛ بصرف النظر عما إذا كنت تقوم بتعيين الموظف األول من المهم أن تولي اهتماًما كبيًرا عند اختيار أي فرد لتضمه إلى فريق  
أو الموظف العاشر. فبالنسبة لفريق العمل الصغير، يجب أن يساهم كل فرد فيه بقوة وفعالية وأن يتمتع بمهارات وإمكانيات فريدة حتى 

اقب عديدة وخسارة في األرباح وصراعات يتسنى له دفع المشروع والمضي به قدًما. كما أن اختيار الشخص الخاطئ قد يؤدي إلى عو 
وخالفات في العمل أنت في غنًى عنها. وعلى النقيض تماًما، فإن اختيار الشخص المناسب لفريق العمل، يعني أنك قد اخترت الشخص 

لتختار الشخص المناسب   الذي سيساهم بقدر كبير في رفع وزيادة اإلنتاجية؛ ومن ثم زيادة األرباح. وإليك الخطوات التي بإمكانك اتخاذها
لالنضمام لفريق العمل بمشروعك وآلية إعداد هذا الفرد ليكون شخًصا ناجًحا في الفريق؛ بغض النظر عما إذا أردت تعيين أحد أفراد  

 العائلة أو صديق لك أو أي شخص جديد: 
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 تحديد الوقت المالئم والمناسب لتعيين موظف .1

ة لتعيين موظفين من أول يوم في بداية تأسيس مشروعك. وفي  بعض المشروعات، مثل إقامة وتأسيس   مطعم؛ قد تكون في حاجة ماسِّ
أغلب المشروعات، يتولى صاحب المشروع إدارة جميع الجوانب الخاصة بمشروعه دون الحاجة إلى أفراد آخرين إلى أن يدرك أنه قد  

لكامل بمفرده. ولذا، فإنه من األفضل لك أن تسأل نفسك بعض حان الوقت المناسب لتعيين موظفين آخرين الستحالة إدارة العمل با
 األسئلة قبل أن تقرر أن تعين موظفًا أم ال. وإليك هذه األسئلة التي قد تساعدك على اتخاذ القرار: 

هل تحتاج إلى المساعدة؟ فبعض أصحاب المشروعات يرون أنه من األفضل لهم االستمرار في تأسيس مشروع صغير يمكنهم  •
ته بأنفسهم. وقد يرى آخرون أنه من الصعب بمكان إدارة العمل بمفردهم وتحقيق الربح المرجو؛ نظًرا لعدم توفر الوقت الكافي  إدار 

 لهم إلدارة المشروع بأكمله. ففي هذه الحالة، يتعين عليهم النظر في تعيين أفرادًا آخرين. 
فعليك أن تضع في اعتبارك أن التكلفة الفعلية لتعيين ذلك الموظف    هل لديك القدرة المالية لتعيين موظف؟ إذا قررت تعيين موظف، •

ليست المبلغ المالي الذي تقوم بدفعه لذلك الموظف بالساعة فحسب، بل إن هذه التكلفة تشمل أيًضا اإلجازات مدفوعة األجر، أو 
أن تفكر ملًيا وتدرس الموازنة الخاصة بك؛    المزايا األخرى الخاصة بالتأمين الصحي أو التقاعد وغيرها من النفقات. ولذا، فعليك

بمعنى أن عليك تقرير إمكانية زيادة أرباحك أو إنتاجيتك إذا قررت أن تعين موظًفا جديًدا؛ إلى جانب حساب المرتب الذي سيتقاضاه 
بنفسك ما إذا كانت   ذلك الموظف، وأيًضا حساب المزايا والنفقات اإلضافية التي عليك دفعها في حال تعيين موظف؛ ومن ثم قرر

 ميزانيتك الخاصة تسمح بتغطية جميع هذه التكاليف أم ال.
ما نوع الموظف الذي تحتاجه في العمل؟ قد يكون بإمكانك تعيين موظف غير متفرغ )يعمل بشكل مؤقت( وذلك لساعات قليلة   •

مشروعك، زادت احتياجك إلى تعيين موظفين   أسبوعًيا أو فقط خالل المواسم التي يزيد فيها الطلب على المنتج. وكلما توسعت في
 دائمين ومتفرغين؛ أي يعملون بدوام كامل.

 معرفة القوانين واإللمام بها  .2

قبل تعيين الموظف األول، يتعين عليك أن تكون على علم ودراية كاملة بالمتطلبات والشروط القانونية الخاصة باختيار الموظفين وكيفية 
أصبحوا جزًءا من فريق العمل. وبعض القوانين ال تسري فقط إال على المشروعات التي تضم عدًدا معيًنا معاملة هؤالء الموظفين متى  

من الموظفين، ولذا عليك أن تكون على دراية بالمتطلبات والشروط التي تسري على حالتك. حتى ولو كان لديك في الوقت الراهن فريق 
 القوانين لتكون مستعًدا في حال توسع مشروعك وزيادة عدد موظفيك مستقباًل. عمل صغير، فإنه من األحرى بك أن تكون ملًما ب

 كتابة توصيف جيد للوظائف  .3

يتوجب عليك كتابة توظيف واضح وجيد للوظيفة التي تحتاج إلى تعيين موظف للقيام بها؛ حتى ولو تنوي تعيين موظف تعرفه جيًدا 
ي التأكد من إبرام اتفاق بينك وبين هذا الموظف على مهام ومسئوليات الوظيفة التي وتعرف إمكانياته ومؤهالته. فهذه الطريقة تساعدك ف

أكبر من  عدد  لجذب  لك  بالنسبة  فرصة مهمة  أيًضا  يعد  الوظيفي  التوصيف  فإن  تعيين موظف خارج شركتك،  تنوي  سيتوالها. وإذا 
اضًحا ومكتوًبا بعناية فائقة ودقة متناهية وال يحتمل اللبس. المرشحين. ولهذا السبب، عليك أن تتأكد تماًما من كون التوصيف الوظيفي و 

وعند الشروع في كتابة التوصيف الوظيفي لوظيفة ما، عليك أواًل اختيار المسمِّى الوظيفي الذي يصف المهمة والدور الذي سيقوم به 
المكتوب.   الوظيفي  التوصيف  المرشحين حول  التحدث مباشرًة مع  كذلك، تحقق من نجاحك في توصيل  الموظف. كما يتعين عليك 
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إيجابيات المشروع الخاص بك للمرشحين. فعادًة ما يبحث المتقدمين ألية وظيفة عن المهام، والخبرات، والمسئوليات التي تتماشى مع 
أن ترسل هذا  مهاراتهم. ولذا، فإنه يتعين عليك أن تضيف تفاصيل أكثر حول هذه النقاط خصيًصا بقدر المستطاع. وفي النهاية، حاول 

التوصيف الوظيفي ألصدقائك، وأفراد عائلتك، ومعارفك في نطاق العمل ليعلموا أنك تنوي تعيين موظفين لمشروعك الخاص، وقم كذلك 
العمل  عنها: من خالل مواقع  المعلن  للوظائف  المرشحين  أفضل  على  أنك ستحصل منها  تعتقد  التي  األماكن  في  باإلعالن والنشر 

 كة اإلنترنت، أو من خالل مواقع التواصل االجتماعي، وما شابه. والتوظيف على شب

 البدء في إجراء المقابالت .4

إذا كان هناك أكثر من مرشح واحد للوظيفة التي قمت باإلعالن عنها، فإنك ستحتاج في هذه الحالة إلى إجراء مقابالت مع أهم المرشحين 
راته. وإذا كان هناك عدد كبير من المرشحين وترغب في استبعاد المرشحين غير لتختار األفضل واألنسب من بينهم وفًقا لمؤهالته وخب

المناسبين للوظيفة بشكل سريع، فبإمكانك أن تجري مقابالت عبر الهاتف مع المرشحين لتحدد على أساسها المرشحين الذين يستحقون  
خصًيا، فمن المهم أن ينجح كل مرشح في عرض السيرة  أن تجري معهم مقابلة شخصية. وعند تحديد المرشحين الذين قررت مقابلتهم ش

الذاتية الخاصة به على نحو أمثل، وعليك أن تتحقق ما إذا كانت المهارات التي يتمتع بها كل مرشح تناسب التوصيف الوظيفي المحدد،  
افة إلى ذلك، عليك أن تتيقن تماًما من  مع األخذ بعين االعتبار الخلفية العلمية للمرشح وخبرته ومدة عمله في الوظائف السابقة. باإلض

كون المرشح مخلًصا في عمله وفخوًرا به. كما يجب أن يتمتع المرشح بشخصية مميزة وفريدة والتزامه في العمل قد يكون أكثر أهمية 
مقابلة شخصية سلسة  ونفًعا لمشروعك من امتالكه لعدد من المهارات. وفيما يلي نعرض لك عدد من اإلرشادات والنصائح لضمان إجراء  

 وناجحة:

إعداد قائمة باألسئلة المقرر طرحها في المقابلة إن األجوبة على األسئلة التي تطرحها خالل المقابلة الشخصية من شأنها تزويدك  •
سئلة  بالمعلومات التي تحتاجها لتتمكن من اتخاذ القرار بشأن اختيار الشخص المناسب للوظيفة المعلن عنها. ويتعين أن تغطي األ

المناسب لينضم لفريق  المهارات، المزايا، وحتى السمات الشخصية؛ وذلك لمساعدتك في إيجاد الشخص  كافة الجوانب: الخبرة، 
المقابلة   خالل  طرحها  يمكن  التي  المهمة  األسئلة  من  قوائم  تعرض  التي  اإلنترنت  شبكة  على  المواقع  من  العديد  وهناك  العمل. 

عانة بها البتكار االسئلة الخاصة بك. ويتعين عليك األخذ بعين االعتبار أن هناك بعض األسئلة غير  الشخصية، والتي يمكنك االست
القانونية التي ال يسمح بطرحها على المرشحين خالل المقابلة الشخصية، والتي من بينها األسئلة حول العرق، وخالفه من األسئلة 

حول األسئلة التي يسمح لك بطرحها على المرشح قبل توظيفه من خالل حكومتك الشائكة. ولذا، فإنه يتعين عليك مسبًقا أن تبحث  
 المحلية إلضفاء الصفة القانونية والشرعية على أسئلتك المقرر طرحها خالل المقابلة الشخصية. 

تبين لك مدى   تدوين مالحظات حول إجابات وردود أفعال المرشحين. إن األسئلة التي يقوم المرشحون بطرحها عليك بإمكانها أن •
معرفتهم بمشروعك، ومدى اهتمامهم وشغفهم بالوظيفة، كما بإمكانها أن تبين أية مخاوف أو أية أفكار قد يقترحونها بشأن المشروع 

 الخاص بك. 
لك مدى معرفتهم بمشروعك، ومدى   • تبين  أن  بإمكانها  األسئلة  تلك  إن  عليك. حيث  المرشحون  التي قد يطرحها  األسئلة  معرفة 

 هم بالوظيفة المعلن عنها، كما تبين لك ما إذا كانت هناك أية مخاوف أو أية أفكار تتعلق بمشروعك. اهتمام
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عرض التوقعات واألهداف الخاصة بمشروعك بشكل واضح ومحدد. ففي بعض الحاالت، قد ال يولي المرشح للوظيفة أي اهتمام  •
بك؛ ولذا فإنه من الضروري أن تزوده مسبًقا بتلك المعلومات الخاصة  يذكر بمشروعك أو قد ال يتفق مع األهداف العامة الخاصة  

 بالتوقعات واألهداف الخاصة بك وبمشروعك حتى تتمكن من اختيار الشخص المناسب للوظيفة.
 اتخاذ القرار واختيار الموظف المناسب .5

الشخص المناسب من بينهم. وهذا الشخص يظهر بعد أن قمت بإجراء المقابلة الشخصية مع عدد من المرشحين ونجحت أخيًرا في إيجاد  
اهتماًما شديًدا بالمنصب الوظيفي ولديه كافة المهارات والخبرة والسمات الشخصية التي تحتاجها شركتك. وقبل أن تضفي الطابع الرسمي 

 على العرض الخاص بك، فستحتاج إلى اآلتي: 

 عرض األجر والمزايا الممكنة األخرى في خطاب مكتوب  •

لمستند سيعطي للموظف المحتمل صورة واضحة عن كافة ما تخطط تقديمه له نظير العمل الذي يقوم بتنفيذه. وقد تكون المزايا فهذا ا
المشتملة في حزمة األجر اإلجازات المدفوعة، واإلجازات المرضية، والمزايا التقاعدية، ومزايا التأمين الصحي، وبدالت األمومة ورعاية 

لى منتجات الشركة. كما أنك ستحتاج إلى التأكد من أن األجر الذي ستدفعه لهذا الموظف المحتمل يضاهي ما األطفال أو خصومات ع
 يتقاضاه أمثاله في وظائف مماثلة.

وبهذا ستتمكن من جذب واستقطاب أفضل الموظفين وأكثرهم خبرة وكفاءة وستضمن تمسكهم بالوظيفة المعلن عنها. وللبحث عن متوسط 
اتب في منطقتك المحيطة، هناك العديد من المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت التي تتيح لك معلومات خاصة بالرواتب األجور والرو 

واألجور المتداولة والمتعارف عليها. فإذا كنت تنوي تعيين موظف تعرفه، فإنه من الضروري كذلك التأكد من أنه قد تم االتفاق من جانبك 
هذه التفاصيل والتأكد من كتابتها وتدوينها؛ حيث إنك بهذه الطريقة تتفادى حدوث أي لبس أو غموض ومن جانب ذلك الموظف على  

 .فيما بعد بشأن األمور المتعلقة باألجر المدفوع، أو اإلجازات مدفوعة األجر أو غيرها من األمور والمسائل المتعلقة بالتعويضات األخرى 

 التحقق من صحة المعلومات •

الممارسات والطرق المتبعة للتحقق من صحة المعلومات التي أدلى بها الموظف المحتمل خالل المقابلة الشخصية مع صاحب إن أفضل  
به   الخاصة  الذاتية  السيرة  في  إليهم  المرشح  أشار  التي  األشخاص  من  وغيرهم  السابقين  العمل  أصحاب  مع  التواصل  هي  المشروع 

خالل هؤالء األشخاص بإمكانك معرفة نقاط الضعف والقوة )المزايا والعيوب( لدى الموظف   لالستشهاد بهم وللتعزيز من موقفه. فمن 
المحتمل وأيًضا التحقق والتيقن من أن المعلومات التي أدلى بها صادقة وصحيحة. وفي بعض الوظائف، مثل التقدم لوظيفة سائق ألية 

ار للتأكد من عدم تعاطيه أي نوع من المخدرات؛ وذلك لضمان تأدية عربة أو ماكينة، قد يستلزم األمر إلى خضوع الموظف إلى اختب
مهامه الموكلة له بسالمة وأمان. وبصفتك مالك مشروع، فتأكد من دراسة وفحص القوانين المحلية حول طبيعة المعلومات التي بإمكانك 

 التحقق من صحتها فيما يخص أي موظف محتمل.

 االستعداد للتفاوض  •

ب أو األجر المقرر دفعه للموظف المحتمل يعد على األغلب أمًرا طبيعًيا وجزًءا معتاًدا من عملية تعيين الموظف.  التفاوض حول الرات
وحتى تتفاوض بشكل جيد وتحقق ما تطمح له، فإنه يتعين عليك أن تكون على دراية بحدود المرتبات للمشروعات المماثلة في المنطقة 
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التي سيحققهما الموظف المحتمل، باإلضافة إلى دراسة الموازنة الخاصة بك والمبلغ المخصص لهذه   المحيطة بك، ودراسة الربح والفائدة
الوظيفة والحد األقصى الذي بإمكانك أن تمنحه لهذا الموظف المحتمل. كما يتعين عليك التأكد من حساب قيمة أية إجازات مدفوعة  

ا ألن هذه النفقات والتكاليف تعد جزًءا مهًما من الحزمة الكلية التي تقوم بعرضها. األجر أو مزايا قد تمنحها لهذا الموظف المحتمل؛ نظرً 
وفي معظم الحاالت، سيكون بإمكانك أنت والموظف المحتمل التوصل إلى االتفاق على راتب بقيمة معينة. وفي حال فشلك في التوصل  

 قدراتك المالية. إلى اتفاق، فستحتاج إلى البحث عن مرشحين آخرين في متناول يديك و 

 التوقيع على خطاب العرض النهائي •

إلضفاء الطابع الرسمي على عرضك، فستحتاج إلى اإلشارة إلى قيمة األجر، والتوصيف الوظيفي والمزايا التي ستمنحها في المستند 
ه بمستند رسمي وموقِّع النهائي، الذي يطلق عليه "خطاب العرض". حتى ولو كان عرضك شفهًيا، فإنه من الضروري أن تتم متابعت

 يضمن ويعزز االتفاق المبرم بينك وبين الموظف.

 استراتيجيات فّعالة إلدارة الفريق تصفح على موقع فرصة

 فيما يلي أهّم استراتيجيات وأساليب إدارة الفريق الناجحة، التي تضمن لك تحقيق األهداف، وإنجاز العمل كما يجب:

 أوِّال: بناء الثقة والحفاظ عليها

 أحد ينكر أهميِّة الثقة ومدى فعاليتها في بناء الفريق الناجح وإدارته. بل إنِّها في الواقع عنصر أساسي لنجاح جميع العالقات سواًء  ال
 كانت شخصية أو مهنية.

 عند التطّرق للحديث عن الثقة في بيئة العمل، نجد أّنها تنقسم إلى ثالثة جوانب أساسية: 

 ثقة أعضاء الفريق بقائدهم  -1

ية  ذ البدِّ أن يثق أفراد الفريق بمديرهم أو قائدهم، بأنه قادر على القيام باألمر الصحيح، وتحقيق وعوده ألعضاء الفريق )سواًء كانت مادإ
أو معنوية(، وتقديم الدعم الالزم الذي يحتاجه كلِّ فرد. يمكنك كقائد، أن تبني هذه الثقة لدى أعضاء فريقك من خالل عدد من الطرق، 

 مثاًل: 

 االعتراف بجهود الفريق. •
 مدح نجاحاتهم وإنجازاتهم المميِّزة.  •
ل لتقديم العون والمساعدة في حال كان الفريق يواجه صعوبة في إتمام مهمِّة معيِّنة. •  التدخِّ
 ثقة قائد الفريق بأعضاء الفريق  -2

 ا.الثقة أمر متبادل، فإن رغبت في أن يثق بك أعضاء فريقك، البدِّ لك من أن تثق بهم أنت أيًض 

 بقدرتهم على تسليم العمل في الوقت المناسب وبطريقة مهنية. •
 بأنهم يشاركونك هدف الفريق وهدف المؤسسة.  •
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 بأنهم سيتخذون القرار السليم الذي يكون في صالح الفريق والمؤسسة.  •
 ثقة أعضاء الفريق فيما بينهم تصفح على موقع فرصة  -3

األصعب واألهّم على اإلطالق. فحتى يكون الفريق فّعااًل ُمنتًجا، البّد أن يثق كّل فرد بقدرة  هذا الجانب من الثقة، يعّد على األرجح  
 اآلخرين على:

 تسليم المهام في الوقت المناسب. تصفح على موقع فرصة  •
 تقديم مصلحة الفريق على مصلحة الفرد.  •
 فهم الطريقة التي تؤثر بها تصرِّفات كلِّ شخص على بقيِّة الفريق. •
 العون واالعتماد على بعضهم البعض في األوقات الصعبة.  تقديم يد •

يحتاج بناء الثقة بين أعضاء الفريق إلى بعض الوقت والكثير من الجهد، لكن يمكنك كقائد للفريق القيام ببعض األمور لتعزيز هذه 
 الثقة بجوانبها الثالثة والتشجيع عليها: 

تكون نسبتها أعلى بين أعضاء الفريق الجدد. حينما تخلق جوًّا في الفريق كن متسامًحا مع األخطاء، فال أحد معصوم عنها، وس •
 يتيح لألفراد ارتكاب األخطاء واالعتراف بها دون التعرض للتوبيخ والعقاب، ستشجِّع على التواصل المفتوح والثقة المتبادلة. 

 األفكار بحريِّة ودون أيِّة أحكام مسبقة. شجِّع على التواصل المفتوح، من خالل عقد اجتماعات دورية للعصف الذهني ومشاركة •
كن مرًنا، وال تتشبِّث بفكرة القيام بالمهام على نحو معيِّن فقط ألن ذلك ما اعتدت عليه. إن اقترح أحد أفراد الفريق طريقة جديدة  •

 قيام باألمر ذاته أيًضا. للقيام بالعمل بشكل أكثر فعالية، فما المانع من اتباعها. سيشجِّع هذا األمر بقية أفراد الفريق على ال
 كن شفافًا وصادًقا، فال شيء يقتل الثقة كالكذب وإخفاء األسرار. •
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Abstract: 

Employee feedback and attendance tracking are often used to support organizational development, especially the follow-up 

process after feedback gathering, including work planning, is important. However, this process is often neglected in practice, 

and research on it is also limited. In this paper, we define what are the functions of personnel services in recruiting and 

following up employees, secondly, we develop a comprehensive theoretical framework that integrates variables relevant to 

this process. In general, this research contributes to a better understanding of the tasks of personnel services in recruiting and 

following up employees. This is useful for practitioners, as it provides guidance for the successful implementation of this 

HR practice. For example, research indicates that it is important to empower managers as agents of change and to provide 

them with adequate resources. 
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