
 

 تم اعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 
 V1 1-7-2015االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي   -قطاع تنمية الموارد البشرية  

 

 
 

 

 برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي
 
 
 
 

 دربتدليل الم
 الخصائي موارد بشريهالبرنامج التدريبي 
 الثالثةالدرجة  -تحليل الوظائف

 



 الثالثةالدرجة  -تحليل الوظائف    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 2    االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 الفهرس

 3 ...................................................................................................................... المقدمة

 4 ....................................................................................................... : الوظائف تحليل أهمية

 5 ............................................................................................. : الوظائف تحليل عملية مخرجات

 6 ..................................................................................................... :الوظائف تحليل  أساليب

 9 ...................................................................................................... : الوظائف تحليل مراحل

 11 ....................................................................................................... :البيانات جمع أساليب

 Jobs Design .......................................................................................... 11  الوظائف تصميم

 Job Design Techniques .................................................................... 19 الوظائف تصميم أساليب

 11 ......................................................................................... :الوظيفة حول المعلومات جمع طرق

 11 ........................................................................................................... الوظيفي التوصيف

 15 ..................................................................................................... : الوظيفي الوصف قوائم

 Job Qualifications ................................................................................... 31 ظيفةالو  مؤهالت

 22 ................................................................................................... المساندة الخدمات ادارة

 22 ............................................................................................... محاسب: الوظيفي المسمى
 34 ................................................................................................. وظيفي وصف لبطاقة نموذج

 
  



 الثالثةالدرجة  -تحليل الوظائف    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 2    االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 المقدمة 
تتطلب مهمة تحليل وتصميم الوظائف تحديد أسلوب تدفق العمل، إذ إن تصميم تدفق العمل هو الجانب األوسع 

الضرورية إلنتاج السلعة أو تقديم الخدمة مع تخصيص المهام على وحدات العمل والذي يوضح عملية تحليل المهام 
التصميم  ةاألفراد في المنظمة، ولذلك تم التركيز في هذا الفصل أوال على هذا الموضوع ليكون األساس في عملي

إذ إن عملية التحليل توفر الوظائف التي تحوي على عناصر تنظيمية وسلوكية وبيئية تؤدي الي رفع الكفاءة  الوظيفي،
 . في األداء أو تحفيز العاملين، ولذلك تم التركيز على المداخل واألساليب التي تحقق هذه األهداف

الية لجمع معلومات وافية عنها الستخدامها إن عملية تحليل الوظائف فهي العملية التي تركز على تحليل الوظائف الح
 . أو االستفادة منها في الوظائف األخري إلدارة الموارد البشرية من اختيار وتخطيط وتدريب وتقويم أداء

ولزيادة الفائدة الى كيفية تطبيق أساليب تحليل الوظائف تم عرض نتائج هذه العملية بقائمتين هما قائمة الوصف 
 .  حددات الوظيفة أو المؤهالت المطلوبة من العاملينالوظيفي وقائمة م

 Job Analysisتحليل الوظائف 
تعتبر عملية تحليل الوظائف حجر االساس لمعظم عمليات إدارة الموارد البشرية ، ومن أمثلة تلك العمليات إعادة 

إستراتيجيات االستقطاب  هيكلة المنظمة ، برامج تحسين الجودة ، تخطيط الموارد البشرية ، تصميم الوظائف ،
 .والتعيين ، تحديد االحتياجات التدريبية ، تقييم األداء ونظم األجور والحوافز 

ويقصد بتحليل الوظائف العملية النظامية في دراسة وجمع المعلومات المرتبطة بالعمليات والمسؤوليات الخاصة 
، يالحظ في التعريف بأن (مواصفاتها)محدداتها بالوظيفة بهدف تحديد ووضع الوصف الكامل لها وشرطها أو 

األعباء والمسؤوليات والمهام عناصر وظيفية البد من تحديدها وتحليها لتمييز الوظائف، فالمهمة هي العنصر 
المنطقي والخطوة الضرورية في أداء المسؤوليات أو العبء الوظيفي الذي بدروه يتضمن مهمة أو أكثر تشكل النشاط 

توفر عملية تحليل الوظيفة المعلومات الضرورية حول . ه األعباء تحدد بدورها الهدف الرئيسي للوظيفةالمنجز، وهذ
والمكان والمعدات المستخدمة ألدائها والمعرفة والمهارات والقابليات التي البد إن يمتلكها ( خصائصها)ماهية الوظيفة 

تؤدي بها الوظيفة، اضافة الي مستوي األداء المتوقع في من يقوم بتأديتها ونسبة أو مقدار اإلشراف والظروف التي 
 بالوظائف األخرىهذه الوظيفة وعالقتها 
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  :أهمية تحليل الوظائف 
 تعتبر عملية تحليل الوظائف الخطوة األولى التى تبنى عليها جميع الوظائف األخرى إلدارة الموارد البشرية فى

وكلما أنجزت هذه العملية بطريقة علمية صحيحة وبشكل دقيق ، أدى ذلك إلى سهولة إجراء عملية تقويم  المنظمة ،
إن عملية ، الوظائف بمصداقية يعتمد عليها ، وبالتالى ينطبق ذلك على بقية الوظائف األخرى إلدارة الموارد البشرية 

لبناء القدرات األساسية والحفاظ عليها ، فالتحليل له   تحليل الوظائف تزود المنظمة  بالمعلومات االساسية الالزمة
 :أهمية لكل من إدارة الموارد البشرية والمنظمة والعاملين أنفسهم وتتمثل هذه األهمية باالتي

 والمؤهالت الالزمة لشغل الوظيفة الوصف الوظيفى من واقع المعلومات المستقاة من تصميم الوظائف-1
 .) االختيار ، التعيين ، الترفيه ، النقل) تحديد المتطلبات الضرورية لشغل الوظائف -2
 .  تقديم معلومات تفصيلية عما يجب على العاملين عمله في أداء أعمالهم-2
 .التدريب والتنمية اإلدارية -4
 .  يعتبر بمثابة األساس لوضع معدالت عادلة لألجور والرواتب-5
 .  )تقييم األداء  )طلبات الوظيفة والتي على أساسها يمكن قياس أداء الموظف يعتبر األساس في تحديد مت-6
 .  تعتبر األساس المباشر الذي تعتمد عليه إدارة الموارد البشرية في تخطيط الموارد البشرية-7
توضيح ظروف درجة تعرض األعمال لألخطار ، وبالتالي يساعد تحليل الوظائف اإلدارة في إتخاذ الخطوات -8

  .  )األمن الصناعي) الجية والوقائية الع
تستند عملية التخطيط للموارد البشرية على تحديد خصائص الوظائف المختلفة ومتطلبات من المهارات -9

 . والقابليات

تستند عملية اختيار الموارد البشرية وتحديد معايير االختيار لكل وظيفة على التحديد الدقيق لوصف -11
 . ةومواصفات الوظائف المختلف

تعد عملية تحليل الوظائف األساس في بناء وتصميم البرامج التدريبية والتطويرية، اذ أن هذه البرامج تعتمد -11
 . على تحديد الفجوة بين خصائص وأوصاف الوظيفة والمهارات الفعلية المتوفرة ألدائها

إذ إن لكل وظيفة معاييرها  تعتمد المنظمة في تحديد معايير تقويم أداء العاملين على الوصف الوظيفي،-12
 . الخاصة بها وفق مسؤولياتها وأعبائها

تعد عملية تحليل الوظائف الخطوة األولي في وضع نظام عادل لألجور والرواتب وكذلك الحوافز التشجيعية، -12
إذ أن لكل وظيفة قيمة تختلف عن الوظائف األخري، هذه القيمة تحدد من خالل معرفة جانبي وصف 

 . وظيفةومواصفات ال
تساعد عملية التحليل في إعادة تصميم الوظائف لتتوافق مع العاملين من ذوي الحاجات الخاصة كالمبدعين -14

 (. جسميًا أو ذهنياً )أو المعوقين ( الموهوبين)
تساهم عملية التحليل الوظيفي في تصميم سياسة سليمة للخدمات الصحية واألمن الصناعي من خالل ما -15

 . ول درجة المخاطرة في كل وظيفةتوفره من معلومات ح
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 :مخرجات عملية تحليل الوظائف 
مع أهمية عملية الوصف الوظيفي ، وتأثيرها على بقية عمليات إدارة الموارد تتعدد المخرجات بشكل كبير يتناسب 

 البشرية ، من أهم مخرجات عملية تحليل الوظائف هي وصف الوظيفة ومواصفات الوظيفة 

 :ضح المخرجات وتعريف كل مخرج من عملية تحليل الوظائفوالشكل التالي يو 

 مخرجات عملية تحليل الوظائف

 التعريف المخرجات 

وصف كامل للوظيفة يتضمن تعريف الوظيفة ، وملخص الوظيفة ، االعباء الوظيفية ،  وصف الوظيفة
 .المسئوليات ومتطلبات شغل الوظيفة 

مواصفات 
 الوظيفة 

وصف المتطلبات الشخصية الالزمة لشغل الوظيفة ، وتتضمن تحديد المعارف والمهارات 
والقدرات الشخصية الالزمة ألداء الوظيفة بشكل ميميز ، وتمثل مواصفات الوظيفة الحد األدنى 

من المواصفات الوجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة ، وغالبا ما تمثل االساس الذي يتم في ضوئه 
 المتقدمين لشغل الوظيفة إذا لم تتوافر فيهم تلك المواصفات إستبعاد 

تقسم الوظائف الى مجموعات أو عائالت طبقا لمعايير محددة وغالبا ما يتم االعتماد على  تصنيف الوظيفة 
السلطة التنظيمية كأساس لتقسيم الوظائف أو االعتماد على طبيعة التكنولوجيا المستخدمة في 

 .ب السلوطية المرتيطة بالوظيفة كأساس للتقسيم الوظيفة أو الجوان

هي عملية تصنيف الوظائف حسب األهمية النسبية للوظيفة مقارنة ببقية الوظائف االخرى او  تقسيم الوظيفة
حسب أهميتها في سوق العمل ، ويستخدم تقييم الوظائف بصفة أساسية في تحديد مرتبات تلك 

 الوظائف 

يم وترتيب االنشطة وأعمال المنظمة الى مجموعات من الوظائف ، ويراعى عند عملية تقس تصميم الوظيفة
 .تصميم الوظيفة مجموعة متغيرات مرتبطة بالمنظمة وشاغل الوظيفة والمتفغيرات البيئية 

التدريب 
 الوظيفي

التدريب هو النشاط التنظيمي الذي يهدف الى تنمية مهارات ومعارف وقدرات العاملين في 
والتدريب يهدف أيضا الى تنمية سلوكيات العمل الوظيفي التي تؤدي . يفية مختلفة محاالت وظ

 .الى زيادة فعالية المنظمة 

خطط االحالل 
 الوظيفي 

وتؤثر  .تعكس خطط االحالل الوظيفي عملية دخول أو خروج الموظفين الى وظيفة معينة 
عملية اإلحالل على المستقبل الوظيفي للشخص ومدى نموه وظيفيا داخل المنظمة ، مما يجعلها 

 .محط إهتمام كل العاملين واالدارة في نفس الوقت 
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تتضمن عملية رفع كفاءة العمل تحديد االسلوب األمثل ألداء الوظيفة وتصميم األدوات والمعدات  الكفاءة 
 .على رفع كفاءة األداء المستخدمة بشكل يساعد 

تتضمن عملية األمن الصناعي تصميم العمل بشكل مناسب وزيادة األمان الوظيفي في المعدات  االمان الوظيفي
واآلت المستخدمة في العمل ، والعدف الرئيسي من األمان الوظيفي هو التعرف على جوانب 

سواء أكانت تلك ) ل مخاطرها العمل ذات المخاطر المرتفعة والعمل على إستبعادها أو تقلي
 ( الجوانب جوانب سلوكية أو ظروف عمل مادية أو بيئية 

تخطيط الموارد 
 البشرية 

هي مجموعة االنشطة التي تهدف الى ضمان إستمرارية توافر القوى العاملة القادرة والراغبة في 
لة خالل فترة زمنية العمل ، وغالبا ما يتم ذلك عن طريق التنبؤ بإحتياجات المنظمة من العما
 .معينة قادمة مع تحديد سبل توفير تلك االحتياجات من مصادرها المختلفة 

 : تحليل الوظائف  أساليب
تعتمد المنظمات على العديد من أساليب التحليل الوظيفي ومن بين األساليب الشائعة في 

 : االستخدام ما يأتي
 Task Inventory Analysisأسلوب تحليل مخزون المهام  -1
  Critical Incident Methodأسلوب المواقف الحرجة  -2
 Functional Analysisالتحليل النشاطي   -2
 Position Analysis Questionnaireأسلوب تحليل الموقع  -4

 تحليل مخزون المهام 
فان  بموجب هذا األسلوب يتم تحديد المعارف والمهارات والقابليات المطلوبة النجاز لوظيفة بنجاح، ولذلك

ويتم التركيز في المقابلة على المهام . التحليل يتضمن ثالث مراحل، المقابلة والمسح ومن ثم تهيئة مصفوفة المهام
التي يؤديها العاملون وتؤخذ المعلومات من المشرف المباشر وكذلك العامل، وبعد جمع المعلومات في المقابلة يتم 

ار المهام والوقت المستنفد ألداء كل مهمة، وأخيرًا يتم تصميم تحديد أهمية كل مهمة ضمن الوظيفة ومعدل تكر 
المعرفة والمهارة والقابليات المتضمنة في كل مهمة ضمن : مصفوفة المهام التي تتضمن ترتيبات للعناصر التالية

 . الوظيفة

 . وهذا األسلوب ذو أهمية في تحديد المتطلبات المعرفية والمهارية بدقة

 : جةأسلوب المواقف الحر 
يستخدم هذا األسلوب لتحديد الخصائص السلوكية للوظيفة، حيث يحدد المشرف والعامل األبعاد الرئيسية 
للوظيفة والمتمثلة بمكونات األداء مثل التفاعل مع الزبون أو أعداد الطلبية أو الموازنة النقدية هي األبعاد األساسية 
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خري، وبعد تحديد المكونات يتم تحديد معايير لكل مكون أو عنصر، لوظيفة بائع التجزئة، وهكذا بالنسبة للوظائف األ
فالتفاعل مع الزبون مثال يحدد له مستويات بين حد أعلي ومتوسط وحد أدني، ان تحديد المستويات يكون بجسب 

بها في  المواقف أو السلوكيات المتكررة فعندما يشكوا الربائن الي الموظف المختص بأنه لم يجد البضاعة التي يرغب
الخط المخصص ويتذمر الموظف، وال يعير اهتماما فإن األداء وفق مكون التفاعل مع العميل سيكون منخفضًا، أي 
أن قيمة هذا المكون ضمن الوظيفة تكون منخفضة وتعطي مؤشرا الي مؤهالت الموظف والعميل يكون في حالة عدم 

ويكون هناك فعل إيجابي من قبل الموظف المسؤول . ورود شكوي أو في حاالت نادرة تحصل الشكوي بهذا الشكل
حضارها الي خط البيع  .بالبحث عن البضاعة وا 

إن أسلوب المواقف الحرجة ال يركز على المهام بدرجة أساسية وانما يركز على مؤهالت العاملين الذين 
 . يؤدون المهام

 : التحليل النشاطي
ظرًا العتماده على أسس عامة وشمولية ومستقرة نسبيًان يستخدم هذا األسلوب في مؤسسات القطاع العام ن

 . ويمكن بموجبها تحليل جميع الوظائف

 . األشخاص، البيانات، األشياء: المهام التي يمارسها شاغل الوظيفة وتصنف الي ثالثة عناصر أو أبعاد -1
 . األساليب المستخدمة في األداء الوظيفي -2
 ، .األداءالمكائن والمعدات المستخدمة في  -2
 . المواد والخدمات المنتجة -4

واألشخاص الذين يتفاعل معهم ( النشاطات)بموجب هذا األسلوب يتم وصف األشياء التي يقوم بها العامل 
 . وماهية البيانات المستخدمة في أداء الوظيفة

لواليات عنوان وظيفي أدرجت في قاموس العناوين المهنية في ا 21،111لقد تم تحديد ترميز ألكثر من 
 . المتحدة األمريكية، والشكل التالي يوضح نموذجًا لهذه األبعاد أو العناصر الثالثة
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 أبعاد التحليل الوظيفي النشاطي( 5)شكل 

 األشياء األشخاص البيانات

 1-االعداد والتهيئة  1-يرشد  1-تجميع وتركيب 

 1-تدقيق  1-يفاوض  1-تنسيق 

 2- تشغيل وسيطرة 2-يوجه  2-تحليل 

 2-تدريب  2-يشرف 2-تصنيف

 4-توجيه للعمل  4-يخول  4-حسابات

 5-تحمل مسؤولية  5-يقنع  5-(تصوير)استنساخ 

 6-تغذية واطعام  6-يتكلم  6-مقارنة 

 7-حمل األشياء واألثقال  7-يقدم خدمة  

  8-يستلم توجيهات  

من المالحظ أن األرقام الواردة ضمن كل بعد مرتبة حسب أهمية وقيمة كل بعد من األعلي الي األدني، فالوظيفة 
فإذا كان لدينا وظيفة كاتب أوراق مثاًل في دائرة  على جميع األبعاد هي أعلي الوظائف،( 000)التي تستلم رقم 

 : حكومية فمن الممكن أن تتضمن هذه الوظيفة األبعاد التالية

 (.5)رقم ( تصوير)استنساخ / البيانات -1
 (.6)يتكلم رقم / أشخاص -2
 (. 6)تغذية رقم / األشياء -2

 6،  6،  5ولذلك يكون رقم الوظيفة 

ذا ما أخذنا مثااًل لوظيفة أعلي ولت  / كن إدارة الموارد البشرية، فمن الممكن أن تكون كاالتيوا 

 (.2)التحليل رقم / البيانات -1
 (. 1)مفاوض رقم / أشخاص -2
 (. 1)اعداد وتهيئة رقم / أشياء -2

 1،  1،  2وبذلك يكون رقم الوظيفة 
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الوظيفية التي تتطلب مهارات  اذ التحليل الوظيفي وفق هذا األسلوب يتيح الفرصة للمديرين لتجميع الوظائف والعوائل
 . متماثلة

 أسلوب تحليل الموقع 
تم تطوير هذا األسلوب من قبل باحثين في جامعة بوردو األمريكية ويتضمن استبيانًا يحتوي على معلومات 

ستة أبعاد أو تصنيفات هذه ( 6)عنصرًا أو فقرة تجمع في ( 194)حول متطلبات الوظيفة، هذا االستبيان يضع 
 : د يوضحها الشكل التالياألبعا

 األبعاد الوظيفية
عدد عناصر 

 الوظيفة

 25 (. ألداء العمل)المدخالت من المعلومات أي كيفية الحصول على المعلومات ومصادرها  -1

 14 المجهودات الذهنية : العمليات الذهنية -2

 49 النشاطات البدنية والعدد المستخدمة في األداء: مخرجات العمل -2

 26 .التفاعالت واالتصاالت المطلوبة ألداء الوظيفة: العالقات مع اآلخرين -4

 19 . بيئة الوظيفة والمتمثلة بالبيئة المادية واالجتماعية التي يتم فيها العمل -5

 41 . تتضمن أية خصائص أخري استثنائية أو أية نشاطات تتضمنها بعض الوظائف: خصائص أخري -6

من خالل األساليب األربعة المستخدمة في تحليل الوظيفة تم الحصول على قائمتين، األولي قائمة الوصف الوظيفي 
Job Description  وقائمة أخري هي قائمة مواصفات الوظيفةJob Specifications  التي تحدد مؤهالت العاملين

 . نات كل قائمةالذين يؤدون الوظيفة وفي الفقرات التالية سنحاول تحديد مكو 

 :مراحل تحليل الوظائف 
من المالحظ أن هناك إختالفات فى تحديد مراحل وخطوات عملية تحليل الوظائف ، ويعود ذلك إلى إختالف 
المدارس والمدخل لعملية تحليل الوظائف ، هناك من يعدد المراحل وفق المزيد من التفاصيل ، ومنهم من يحصر 

هكذا ، وهنا آثرنا أن نجمل كل الخطوات الهامة لعملية تحليل الوظائف فى أربعة و ... المراحل فى خطوط عريضة 
  :مراحل ،هى كاآلتى 

 . التخطيط .1
 . إختيار طرق تحليل الوظائف .2
 . جمع وتحليل البيانات والمعلومات .2
 ".إعداد بطاقات الوصف الوظيفي  " الوصف الوظيفي إعداد .4
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 . التخطيط: المرحلة األولى  

 : ، وحصر وتحديد الوظائف Work plan  تشتمل هذه المرحلة على الخطوتين ، إعداد خطة العمل 
 :تحتوي خطة العمل على اآلتي  " Work plan " إعداد خطة العمل - 1

كل األعمال الواجب القيام بها خالل فترة تحليل وتوصيف الوظائف ، تحديد األهداف من البيانات ، الطرق  
 . الفترة الزمنية إلنجاز كافة المراحل ، توفير اإلمكانات المادية والبشرية لتحقيق األهدافواألساليب ، 

 ،  يتم حصر وتحديد الوظائف المراد جمع المعلومات عنها: حصر وتحديد الوظائف  - 1

: آلتي تعتبر هذه الخطوة هامة للغاية حيث يتم فيها تحديد نوعية وعدد الوظائف ، تتمثل مصادر الحصر في ا 
: الهيكل التنظيمي ، ميزانية الوظائف ، حصر الوظائف ميدانيًا عن طريق الزيارات ، ومن فوائد الحصر الوظيفي 

تحديد اإلخصائيين لتحليل وتوصيف الوظائف ، تحديد اإلمكانات المادية الالزمة للتنفيذ ، تحديد المدة الزمنية 
يام بالدراسة ، تحديد المجموعات العامة للوظائف والمجموعات وعدد األفراد المطلوبين للق  المطلوبة للدراسة

 ".اإلدارة العليا ، الفنيين ، الوظائف الكتابية "  الفرعية
 . إختيار طرق تحليل الوظائف: المرحلة الثانية  

المباشر شاغل الوظيفة ، الرئيس )في هذه المرحلة يتم إختيار طريقة إسلوب جمع البيانات ، ومصادر المعلومات من 
، المقابلة Questionnaire  أسلوب اإلستقصاءات ، االستبيانات: ، وتتمثل طرق تحليل الوظائف فى ...( 

، الجمع بين أكثر من طريقة ، هناك نواحى فنية هامة تتمثل فى  Observation ، المالحظـة Interview الشخصية
 : ر طرق تحليل الوظائفكيفية إختيار الطريقة المناسبة ، أدناه تعريف بأسس إختيا

ظروف المنظمة البيئية وطبيعة العمل ومدى الدقة المطلوبة والوقت واألمكانات المتاحة إذ أن لكل أسلوب مزاياه  - 1
  . وعيوبه

 .  أنواع الوظائف والخبرات السابقة فى توصيف الوظائف والمستوى العلمى والثقافى للعاملين بالمنظمة - 2

.مرحلة جمع وتحليل البيانات والمعلومات   :المرحلة الثالثة   

الموظفين أنفسهم : في هذه المرحلة يتم تجميع البيانات عن الوظائف عن طريق العديد من المصادر ، أهمها اآلتي 
، رؤساء األقسام المختلفة الذين يشرفون ( توضيح الواجبات والمسئوليات المتعلقة بوظائفهم ) الذين يشغلون الوظائف 

 . على الوظائف ، حيث يطلب منهم تقديم آرائهم ومعلوماتهم عن الوظائف التي سيتم تحليلها مباشرة

عداد السجالت التي توضح مختلف الخطوات التنفيذية لتحليل الوظائف ، بعد   يتطلب جمع البيانات تصميم النماذج وا 
زالة التضارب واللبس بينها ، ثم يتم جمع البيانات الالزمة عن العمل ، تأتي خطوة تحليل تلك البيانات ومراجعت ها وا 

تصنيفها في عدد من عوامل التحليل التي يمكن قياسها موضوعيًا بغرض الوقوف على طبيعة عمل كل وظيفة من 
 . الوظائف ، ومستوى صعوبتها والمسئوليات التي يحملها شاغلها والمؤهالت الالزم توفرها فيه
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 :ساليب جمع البياناتأ

تتعدد أساليب جمع البيانات بغرض تحليل العمل، ولكن هناك خمسة أساليب رئيسية يمكن استخدامها 
في جمع البيانات التحليل، ويتوقف استخدام كل أسلوب من هذه األساليب على الغرض الذي من أجله 

ا يمكن يتم إعداد تحليل العمل، ويمكن استخدام كل أسلوب على حدة طبًقا للغرض من التحليل، كم
 :أيًضا استخدام أكثر من أسلوب في نفس الوقت، وهذه األساليب هي

 .المقابالت الشخصية   (1
 .المالحظة المباشرة   (2
 .نماذج اإلستقصاء   (2
 .فحص سجالت األداء   (4
 .اإلستعالمات   (5

 :وسنعرض فيما يلي هذه األساليب بشيء من التفصيل
 :المقابالت الشخصية   (1

يعد أسلوب المقابالت الشخصية من أكثر األساليب شيوًعا واستخداًما في جمع البيانات المتعلقة بتحليل العمل؛ وذلك 
ألنه يتيح التعرف على جميع جوانب األداء الخاصة بالوظيفة وجميع الجوانب السلوكية المتعلقة بسلوك شاغل 

 :الوظيفة، وهناك ثالث أنواع من المقابالت وهي

 .المقابلة الفردية مع كل موظف 

 .المقابلة الجماعية مع مجموعات من الموظفين يشغلون نفس الوظيفة 

 .المقابلة مع مشرف أو أكثر ممن لديهم معرفة ودراية باألعمال التي يؤديها مرؤوسيهم 

جب هذه الطريقة يقوم ويستخدم اسلوب المقابلة عادة لتحليل األعمال بالمنشآت الصغيرة لقلة عدد الوظائف ، وبمو 
بمقابلة كل من شاغل الوظيفة ورئيسه المباشر معا أو كل على إنفراد ( المحلل ) المسئول عن تحليل الوظائف 

بغرض الحصول على المعلومات األولية الخاصة بالوظيفة ، كما يقوم المحلل في بعض االحيان بمالحظة شاغل 
 .ك المعلومات التي حصل عليها في المقابلة  الوظيفة أثناء قيامه بعملهليتأكد من صحة تل

 : وللمقابلة مزايا عدة منها 

 .تساعد في الحصول على معلومات كاملة ودقيقة  -1
تمكن المحلل من تقدير وتقييم أهمية البيانات التي حصل عليها ، ومنحه الفرصه لفرز الحقائق الضرورية  -2

 بدقة أكثر 
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تمكن المحلل من تفهم المصطلحات الفنية التي تستخدم في الوظيفة والوقوف على إستخداماتها عمليا في  -2
 .أداء الوظيفة 

تتيح الفرصة لمن تتم معه المقابلة أن يحصل على معلومات كافية عن أسباب وأهداف المقابلة ، وهذا ما  -4
 .المقابلة يشبع الناحية النفسية لدية مما ينعكس إيجابيا على نتائج 

تتفادى المقابلة الحاجة لقيام الموظفين بإعطاء البيانات والمعلومات التي تطلب منهم بشكل كتابي ، خاصة  -5
 .وأن ظروفهم العملية قد ال تسمح بذلك 

 :إال إن لطريقة المقابلة عيوبا منها 

وظف الذي تتم معه تتطلب تكاليف كثيرة نسبيا ، حيث أنها تستغرق وقت كل من المحلل والعامل أو الم -1
المقابلة ، والتكاليف هنا تتمثل في الرواتب التي يتقاضاها المحلل والوقت الذي تخسره المؤسسة نتيجة 

 .إستغالل وقت العامل في المقابلة 
تتطلب وقتا طويال إلنجازها ، وخاصة إذا كان هناك عدد كبير من الوظائف كما لو إستخدمت طريقة المقابلة  -2

 .الحجم  في مؤسسة كبيرة
قد ال تتيح الفرصة لمساهمة كل موظف أو مشرف في المقابالت ، ألن ذلك يمثل صعوبة عملية ، إذا كان  -2

 .عدد العاملين في المؤسسة كبيرا 

 :المالحظة المباشرة   (1

وتستخدم هذه الطريقة في الوظائف  وذلك بمالحظة الفرد شاغل الوظيفة أثناء تأدية وظيفته، وتدوين مالحظاته،
 .البسيطة والمتكررة مثل عمال اإلنتاج أو التجميع وغيرها من األعمال البدنية

ويستخدم هذا االسلوب في االساس في جمع المعلومات الالزمة لتحليل الوظائف المهنية التي تتطلب قسطا كبيرا من 
 .ت واالجهزة المهارة الفنية مع االستعانة ببعض األدوات او االال

 :نماذج اإلستقصاء   (3

جابة شاغل الوظيفة عليها هو ورئيسه المباشر،  وذلك بإرسال قوائم إستقصاء بعد تصميمها بواسطة خبراء التحليل، وا 
 .وتتميز بقلة تكلفتها وقصر وقتها

امل بنفسه بتعبئة يقتضي أسلوب االستبيان في جمع المعلومات الالزمة لتحليل الوظائف أن يقوم الموظف أو الع
االستبيان الذي يكون معدا مسبقا ثم تراجع إجاباته بمعرفة محلل الوظيفة بعد الموافقة عليها من قبل رئيسة المباشر ، 
ويختلف طول االستبيان ونوعية المعلومات المطلوبة طبقا لطبيعة الوظيفة ، هل هي فنية أم إدارية ويتطب إستخدام 

اغل الوظيفة لألسئلة أو المعلوما التي يحتوي عليها االستبيان كي تكون إجاباته واضحة االستبيان التأكد من فهم ش
 .ومحددة وذلك لضمان الحصول على الحقائق والمعلومات الكاملة عن الوظيفة 

ؤال وطريقة االستبيان تتطلب االلمام العام بالقراءة والكتابة ، والقدرة على االستيعاب حتى يتمكن الموظف من فهم الس
والرد عليها ، وهذا في حد ذاته يعتبر عيب من عيوب االستبيان ولذلك فإنه إذا إختارت المؤسسة طريقة ( او العبارة ) 

 .االستبيان فإنها غالبا تضيف اليها طريقة المقابالت حتى تضمن الحصول على حقائق كاملة عن الوظائف 
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نموذج للعاملين واآلخر للموظفين ، وهذه ليست بقاعدة فقد  وتدل الدراسات على ضرورة إعداد نموذجين لإلستبيان ،
 .تستخدم المؤسسة نموذج موحدا للفئتين 

 : مزايا إستخدام االستبيان 

 .قلة التكاليف مقاؤنة باالساليب االخرى من حيث الوقت والجهد وعدد العاكلين في المؤسسة  -1
حيث يمكن توزيع عدد كبير من االستبيانات على كل أو معظم العاملين مما يعطي المحلل  الشمول ، -2

 .الفرصة لمقارنة المعلومات والبيانات لضمان الدقة في االجابة 
إعطاء العاملين الفرصة في التفكير ومراجعة إجاباتهم للتأكد منها ومقارنتها مع واقع الوظيفة وما يقومون به  -2

 من أعمال 
 .عة في جمع البيانات والمعلومات السر  -4

 :فحص سجالت األداء   (4

 .يعطى لشاغل الوظيفة سجل؛ لكي يسجل فيه األنشطة اليومية التي يقوم بها وبنفس التسلسل الزمني

 :االستعالمات   (5

وبصفة خاصة عندما  تعتبر االستعالمات واحدة من أكثر الطرق استخداًما في الحصول على معلومات عن الوظائف،
ينبغي تغطية عدد كبير من الوظائف، من ناحية أخرى، فإنها تمثل طريقة أقل إستهالًكا للوقت، وأقل تكلفة في 

 .الحصول على المعلومات من عملية عقد المقابالت الشخصية

فإنه يكون من الممكن الحصول على قدر أكبر من التوافق فيما يخص مستوى  وعن طريق استخدام منهج منظم،
 اإلجابات، كما يمكن ضمان الحصول على كل المعلومات المطلوبة، وهناك عدد من األدوات المتاحة
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 إستبيان تحليل وظيفة الفرد 

Individual Job Analysis Questionnaire   

 ........................................االدارة ............. ..........................االسم 

 .........................إسم المشرف المباشر ..................................... الوظيفة 

 :تعليمات 

 .يرجى قراءة االستبيان كامال قبل القيام بتسجيل أية معلومات ، ثم أجب عن كل سؤال بكل دقة وعناية 

 .عند االنتهاء من ذلك أعد االستبيان لمشرفك ، إذا كان لديك أية أسئلة يرجى االستيضاح من المشرف عليك 

 ماهي الوواجبات واألعمال التي تقوم بها بشكل شخصي كل يوم ؟

ق ماهي الواجبات التي تقوم بها فقط بشكل دوري مثل نصف أسبوعي ، اسبوعي ، أو شهري ؟ أذكر الفترة التي تنطب
 .على كل واجب 

 ؟( طارئة ) ماهي الواجبات التي تقوم بها فقط في فترات غير منتظمة 

 :االشراف على اآلخرين 

 .على كم مستخدم تشرف بشكل مباشر ؟ أذكر اسماء وظائفهم وعدد االفراد في كل وظيفة 

عاقبتهم ، توصي بزيادة هل أنت صاحب السلطة الكاملة في توزيع العمل عليهم ، تصحيح االخطاء ، والقيام بم
 مرتباتهم تقوم بترقيتهم ، تعالج تظلماتهم ؟ 

 المواد ، األدوات والمعدات

 ماهي المواد والمنتدجات االساسية التي تستخدمها ؟

 أذكر اسماء االالت والمعدات التي تستعملها في عملك

 برنامج عم ، مواصفات الوظيفة ؟ شفويا ن متابيا) ماهو االسلوب الذي تحصل بواسطته على المعلومة ؟ 

 هل يطلب إليك القيام باإلتصال بأشخاص غير رئيسك المباشر وزمالئك في الدائرة ؟

 .أذكر اسماء وظائف ، ادارات  أو منظمات تتعامل معها  -1
 .صف طبيعة هذه االتصاالت  -2

 :القرارات 

 ما هي القرارات التي تتخذها دون الرجوع الى رئيسك المباشر ؟

 :ولية المسؤ 

 .صف طبيعة مسئوليتك فيما يتعلق بألموال ، باآلت ، بالمعدات والتقارير  -1
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 .ماهو مصدر المعلومات التي تحصل عليها  -2

 :مراجعة عملك 

 كيف يتم تفتيش ، فحص ، مراجعة عملك؟ -1
 من يقوم بذلك ؟ -2

 :المتطلبات البدنية 

 :النسبة المئوية للوقت الذي تقضيه في االوضاع العملية التالية  ماهي -1

 )      ( متنقال )      (    جالسا )     (     واقفا 

 )        (ماهو الوزن بالكيلوغرامات التي يجب أن ترفعها وتحملها شخصيا ؟   -2
 )      (وزن ؟ماهي النسبة المئوية من يوم العمل التي تقضيها فعليا في رفع وحمل هذا ال -2
 هل هناك أية مهارات جسمية تتطلبها وظيفتك وذلك مثل التنسيق بين العين واليد ، ومهارات يدوية دقيقة ؟ -4

 :ظروف العمل 

الواجب توافرها في الشخص الذي ( الشهادة االعدادية ، الثانوية ، الجامعية ) ماهو الحد األدنى من المستوى التعليمي 
 سيبدأ بهذه الوظيفة ؟

 :الخبرة السابقة 

 ما نوع الخبرة العملية السابقة والضرورية كحد أدنى مقبول لمستخدم جديد في هذه الوزيفة ؟ -1
 .أذكر مدة الخبرة المطلوبة  -2

 :التدريب 

إفترض أن مستخدما جديدا لهذه الوظيقة لديه المؤهل العلمي والخبرة التي تؤهله لهذا العمل ، فما هو التدريب الذي 
 حدد نوع ومدة التدريب الالزم له ) تعيينه في هذه الوظيفة حتى يمكنه تحقيق مستوى إنجاز مقبول ؟يلزمه بعد 

 التاريخ                                                                            توقيع المشرف 

 . مرحلة إعداد بطاقات الوصف الوظيفي: المرحلة الرابعة 

المرحلة الي اعداد بطاقات او نماذج وصف الوظيفة من واقع البيانات التي تم تجميعها وتصنيفها ، تقوم  تهدف هذة
 .إدارة الموارد البشرية بمراجعة البيانات والمعلومات وتحديثها باستمرار 

 :إن المعلومات التي توفرها عملية تحليل الوظائف تستخدمها اإلدارة في اآلتي  

 . إقامة عالقات أفضل بين العاملين .1
 . توضيح خطوط السلطة والمسئولية .2
 . تقديم دليل للعمل واإلجراءات للعاملين في المنظمة .2
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 :مكونات الوظيفة من حيث( أي تحليل)بعد جمع البيانات الالزمة عن العمل يتم التعرف على 

 :طريقة أداء العمل (1

  ما الذي يؤدى؟ 

 تى يؤدى؟م 

  يؤدى؟لماذا 

 أين يؤدى؟ 

 كيف يؤدى؟ 

 :المسئوليات (2

 المسئولية عن المرؤوسين. 

 المسئولية عن الخامات والمعدات. 

 المسئولية عن األموال. 

 :العالقات مع اآلخرين (2

 العالقات مع الرؤساء. 

 العالقات مع الزمالء. 

 العالقات مع المرؤوسين. 

 العالقات مع األقسام األخرى. 

 العالقات مع الجمهور. 

 :ظروف العمل (4

  (.إضاءة، الحرارة،)ظروف العمل المادية... 

 العالقات اإلجتماعية وجماعات العمل. 

 ألجر والمزايا والخدمات العينية. 

 :متطلبات القيام بالوظيفة (5

 التعليم. 

 المهارات والخبرة. 

 التدريب. 
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 الذكاء. 

 الصحة والمجهود البدني. 

 الدافعية والمهارات اإلجتماعية. 

 :هناك العديد من البيانات التي يمكن جمعها عن العمل، ومن أهم هذه البيانات ما يلي

 اسم الوظيفة. 

 تبعيتها التنظيمية. 

 واجباتها. 

 سلطاتها ومسئولياتها. 

 اإلشراف على اآلخرين. 

 طبيعة القرارات المتخذة. 

 شكل الخامات المستخدمة. 

 طبيعة السجالت والتقارير المرتبطة بالوظيفة. 

 المعلومات الداخلة للوظيفة، والخارجة منها. 

 ظروف العمل. 

 األخطاء المحيطة بالعمل. 

 المتطلبات الذهنية والعضلية للقيام بالعمل. 

 المؤهالت المطلوبة للقيام بالعمل. 

 التدريب والخبرة المطلوبة للقيام بالعمل. 

 Jobs Design  الوظائفميم تص
 . تنطوي عملية تصميم الوظائف على تشكيل المهام والنشاطات ضمن الوظيفة المحددة

يحقق تصميم الوظائف األداء األفضل والدافعية األعلي لألفراد العاملين نظرًا الحتواء الوظيفة على 
عين االعتبار عوامل العناصر المفضلة من قبل العاملين عند تصميمها، ولذلك ال بد من األخذ ب

 : هذه العوامل هي... أساسية عند التصميم
 . تحديد تدفق العمل -1
 . تحديد االستراتيجية التنظيمية -2
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 . تحديد الهيكل التنظيمي -2
إذ البد من تحديد مدخالت العمل وعملياته ومخرجاته، كما سبق أن ذكرنا فيما يتعلق بمهمة تحليل 

إذ إن االستراتيجية التي تركز على الكفاءة يكون تصميم الوظائف  تدفق العمل وتحديد االستراتيجية،
وفق المدخل الميكانيكي في حين أن االستراتيجية التي تركز على التنوع يكون التصميم وفق المدخل 

، وهذا ما سنوضحه في الفقرات الخاصة بمداخل التصميم الوظيفي، كما وأن (الدافعية)السلوكي 
األخر يحدد مدخل التصميم، فالتنظيم البيروقراطي ينعكس في التصميم التركيب التنظيمي هو 

الميكانيكي وعكس ذلك في حالة التنظيم المفلطح أو التنظيم الذي يستند الي فرق العمل الذاتية، حيث 
 . أن التصميم الوظيفي يركز على العناصر السلوكي

 Elements of Job Designعناصر تصميم الوظيفة 

 . مجموعات من العناصر التي البد من أخذها كليًا أو جزئيًا عند تصميم الوظائفتوجد ثالثة 
 : العناصر التنظيمية-1

وهي تمثل المهام المتخصصة في كل وظيفة وأسلوب تتابع وانسيابية هذه المهام، بحيث يؤدي هذا 
عالية بغض النظر التتابع الي اكتمال الوظيفة األفضل في التصميم للوصول الي الكفاءة اإلنتاجية ال

عن رضا العاملين واتجاهاتهم، ومن أوائل الرواد الذين ركزوا على هذه العناصر هو فردريك تايلر عند 
دراسته للحركة والوقت، حيث حدد المهام الضرورية واستبعد غير الضرورية، منها إضافة إلي استبعاد 

دي الي أداء وظيفي أعلي حسب ما األوقات غير االعتيادية من خالل تقسيم األعمال، وكل ذلك يؤ 
إن مدخل تصميم الوظائف بتضمينها العناصر التنظيمية يسمي بالمدخل . جاءت به المدرسة العلمية

 . Mechanistic Approachالميكانيكي أو اآللي 
 : العناصر السلوكية-1

ؤثرة على والم Job Contentالعناصر السلوكية هي العناصر التي يتضمنها محتوي الوظيفة نفسها 
 . تنوع المهارات وأهمية المهام واالستقاللية والتغذية العكسية: دافعية العاملين ومن أهم هذه العناصر

ن المالحظ إن تضمين هذه العناصر في الوظائف عند تصميمها يؤدي الي إشباع الدوافع الذاتية أو مو 
 Motivationalالمدخل الدافعي الدوافع العليا، ولذلك فإن هذا المدخل في تصميم الوظائف يسمي ب

Approach . 
 : العناصر البيئية-3

إن تغير . في مواقع أعمالهم العناصر المهمة والمحددة ألدائهم تعد المتغيرات البيئية المحيطة بالعاملين
بيئة العمل من حيث نوعية المعدات والمكائن المستخدمة في تسهيل األداء أو إعادة هندسة مكان 
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كالمعوقين جسميًا يؤدي  Special Needsيتناسب مع العاملين من ذوي الحاجات الخاصةالعمل بما 
 . الي تسهيل أداء هؤالء العاملين

وقد يتم تصميم الوظائف  Ergonomicsإن هذا المدخل يسمي بالمدخل البيولوجي أو الهندسة البشرية 
 . وفق المحددات الذهنية أو االدراكية أيضا

  Job Design Techniquesئف أساليب تصميم الوظا
من أهم هذه . شاع استخدام العديد من األساليب في تصميم الوظائف في المنظمات المعاصرة

 :األساليب المستخدمة من قبل المنظمات اإلنتاجية والخدمية على السواء ما يلي
 Work Simplificationأسلوب تبسيط العمل -1

أبسط المهام وصواًل الي المهام الروتينية والتي ال تتطلب يعتمد هذا األسلوب على تجزئة العمل الي 
مهارات وقابليات، ووفق هذا المدخل تتم إناطة المهام المعقدة أو التي تتطلب إمكانيتا فكرية كبيرة 

للمديرين وذوي المهارات في حين تناط المهام الروتينية الي العاملين في ( كالتخطيط والتنظيم)
ل العاملين على خطوط تجميع السيارات الذين يمارسون مهامًا متكررة تنجز غالبًا المستويات الدنيا، مث

 . من قبل اآلالت
يتم االعتماد على هذا األسلوب في تصميم الوظائف في البيئة المستقرة ويكون غير فاعل في البيئة 

خفاض الرضا المتغيرة، وبصورة عامة يؤدي هذا األسلوب الي ارتفاع معدالت دوران العاملين وان
 .الوظيفي
  Job Enlargementتوسيع الوظيفة -1

بموجب هذا األسلوب تضاف مهام ومسؤوليات الي المهام الفعلية في وظائف العاملين، وخاصة بالنسبة 
إذ تؤدي هذه الوظائف  ،(Short-cycle Jobsذات الدورة القصيرة )للوظائف ذات التخصص العالي 

الي حصول الملل وانخفاض الدافعية والرضا واألداء، إن أسلوب التوسيع الوظيفي يؤدي الي تنويع 
المهارات، وبذلك فإن هذا األسلوب يضيف بعدًا سلوكيًا مهمًا، ولكن بنفس الوقت فان هذه االضافة 

ية، وهذا يؤدي الي تقليل عنصر والتنويع يكون في نفس المستوي، أي اضافة مهام ومسؤوليات أفق
التشويق، وربما يشعر األفراد بالملل، ولذلك فإن مصممي الوظايف يحاولون التقليل من الملل الناجم 

الذي يتم بموجبه إعطاء  Flexi Timeعن هذا األسلوب بربطه بأسلوب آخر وهو أسلوب الوقت المرن 
إن أسلوب لوقت المرن ذو أهمية ... متي ينتهونالعاملين حرية في تحديد أوقات عملهم ومتي يبدأون و 

الوظائف في المستويات )في الوظائف الروتينية وذات المهام والمسؤوليات الواسعة مع قلة الصالحيات 



 الثالثةالدرجة  -تحليل الوظائف    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 21   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

مثل هؤالء العاملين يفضلون هذا األسلوب لشعورهم بأنهم سيوفرون وقتا محددا كل ( الدنيا في المنظمة
 . هم من الوظيفة، وهذا ما أكدته بعض الدراساتأسبوع، ويقل الملل الذي ينتاب

 Job Rotationالتناوب الوظيفي  -3
يتم انتقال العامل من وظيفة الي أخري في المنظمة بموجب هذا األسلوب وقد يكون االنتقال عموديا أو 

فاالنتقال العمودي يتضمن انتقال العاملين الي مواقع ومستويات أعلي وتحمل مسؤوليات أكبر مع  أفقيًا،
صالحيات أويع، أما االنتقال األفقي فهو إلي وظائف في نفس المستوي، يكتسب العاملون من خالل 

لملل، كما كال الوعين مهارات وخبرات ومعارف عن هذه الوظائف فضاًل عن إشعارهم باألهمية وتقليل ا
ويتيح ذلك لهم الفرصة الستخدام قابلباتهم ومهاراتهم، ولذلك من الممكن االعتماد عليهم مستقال عندما 
تكون هناك أي شواغر أو ترقيات ومن الجدير بالذكر هنا أن التنقالت التي تحصل بموجب هذا 

 . األسلوب تكون غير مستمرة أي وقتية في أغلب األحيان
  Job Enrichmentاإلثراء الوظيفي -4

بعاده لهاكمان واولدهام، حيث أوضحت هذه  إحدي طرق تصميم الوظيفة المستندة الي نظرية خصائص العمل وا 
النظرية بأن النظرية بأن دافعية ورضا العاملين يزدادان عند مزاولتهم وظائف تحتوي على خصائص تؤدي الي 

هم من الوصول الي النتائج مع توفر فرصة إعالمهم بهذه االستقرار النفسي بسبب تمكنهم وخبرتهم الوافية وتمكن
 .النتائج أواًل بأول

 : تحدد هذه النظرية الخصائص الجوهرية للوظيفة، وهذه الخصائص هي

 . المهارات المتنوعة التي تستخدم النجاز مهام متعددة ومختلفة -1
 . المهام المحددة التي تضمن درجة عالية من السيطرة على الوظيفة مع وجود مخرجات محددة وواضحة -2
المهام المهمة والجوهرية، إذ إن العاملين ينظرون الي المهام وأهميتها كأنها صفة لصيقة بهم، فعندما  -2

 . يمارسون مهامًا غير مهمة يشعرون بعدم األهمية أو التقدير الذاتي
لية أي درجة سيطرة العامل على كل ما يحيط وظيفته سواء فيما يتعلق بتحديد وقت العمل وجدولته االستقال -4

 . أو تحديد كيفية األداء
التغذية العكسية، أي إمكانية حصول العاملين على المعلومات الواضحة والمباشرة حول نتائج أدائهم  -5

 . الوظيفي
ي وظائف العاملين وهذا يتيح لهم الفرصة في إشباع الدوافع بموجب اإلثراء الوظيفي تضاف الخصائص أعاله ال

 . الذاتية، وذلك من خالل معرفتهم بوظيفتهم واهتماماتهم بها، وكل ذلك يؤثر على األداء االجمالي للمنظمة

مكانيات العاملين،  يتوقف نجاح أسلوب إثراء الوظيفة في التنطبيق على نوعية تكنولوجيا االنتاج أو الخدمة وا 
ن بعض المنتجات تكون معقدة وتتطلب مراحل وخطوات متعددة ألدائها بكفاءة، وقد تتطلب منتجات أخري مهارات إ

متنوعة بدرجة عالية يصعب اكتسابها خالل فترة قصيرة، لذلك فإن تضمين جميع الخصائص الواردة أعاله في مثل 
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عامل تعلم جميع المهارات المطلوبة لتجميع هذه الوظائف تكون مهمة صعبة، وأفضل مثال لذلك من الصعب على ال
 . وانتاج الطائرة حتي لو أمضي العمر كله في مثل هذه الوظائف

 : طرق جمع المعلومات حول الوظيفة
  :من الطرق التي يستطيع المديرون أو المحللون تحديد أوصاف ومواصفات الوظائف المختلفة في المنظمة ما يأتي

يتم مالحظة األداء الفعلي لشاغل الوظيفة أثناء العمل من خالل المراقبة المباشرة  :طريقة المالحظة -1
للعاملين عند أدائهم لوظائفهم وتسجيل الخصائص والصفات الجوهرية للوظيفية، وغالبًا ما تستخدم هذه 
، الطريقة في تحليل الوظائف الروتنية التي يسهل معرفتها والكشف عن خصائصها من خالل المالحظة

ويتميز هذا االسلوب بأنه يسمح لمحلل الوظائف بالتعرف على الجوانب المختلفة للوظيفة بقدر أكبر مما هو 
 .موصوف في السجالت ، وبالتالي فهو أسلوب يتميز بدرجة عاليه من الدقة 

ويعاب على هذا االسلوب طول الوقت المستغرق في المالحظة خاصة في حالة تحليل عدد كبير من 
الوظائف ، وغالبا ما تكون تكاليفه مرتفعة خاصة في الحاالت التي نحتاج فيها الى فريق عمل كبير 

أو  لمالحظة شاغلي الوظائف باالضافة الى صعوبة استخدام هذا االسلوب في مالحظة وظائف ذهنية
 .إبتكارية

يكلف عضو من إدارة الموارد البشرية في اجراء مقابالت منظمة لعينة من الوظائف  :طريقة المقابلة -2
، هذه المقابلة تكون مع العاملين في هذه الوظائف، حيث يتم اعداد استمارة Key Jobsالممثلة أو األساسية 

ون عملية جمع المعلومات بموجب هذا بأسئلة حول خصائص وصفات ومواصفات الوظائف، وفي العادة تك
 .األسلوب بشكل نظامي من حيث تحديد الوقت وأسلوب طرح األسئلة ومحتوي األسئلة المطروحة

المقابلة النمطية والمقابلة غير النمطية ، وتتيح المقابلة النمطية : وتأخذ المقابلة أحد ألشكلين االساسيين هما 
دة لكل االفراد الذين سوف تتم مقابلتهم فيسهل على المحلل إجراء لمحلل الوظائف فرصة توجيه أسئلة موح

مقارنات بين االجابات المختلفة مما يسهل التوصل الى نتائج دقيقة وعادة ما يستخدم هذا االسلوب مع 
 .الوظائف الدنيا 

لة هي اسرع اساليب جمع المعلومات وأقل تكلفة خاصة في حا: (االستبانة)طريقة قوائم االستقصاء  -2
االستقصاء عن طريق البريد ، ويتيح هذا االسلوب لمحلل الوظائف جمع كمية كبيرة من المعلومات من عدد 
كبير في وقت قصير ، وقد يتم ذلك من خالل  توزيع استمارات تحتوي على مجموعة من األسئلة الشمولية 

وفي . عنصر ضمن الوظيفةعن الوظائف ويحدد معيار أو وزن لكل سؤال، حيث يتم تحديد درجة أهمية ال
المنظمات المعاصرة يتم استخدام الحاسوب في انجاز هذه العملية عندما يكون التحليل شاماًل لجميع الوظائف 

 . في المنظمة
غير أن هذا االسلوب يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على دقة المعلومات التي تم جمعها ، أو نتيجة عدم وضوح 

 .ة ، أو لعدم جدية المستقصي منهم في االجابة عن تلك االسئلة االسئلة الواردة في القائم
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يمكن مراجعة الوثائق التنظيمية المختلفة التي تساعد على إعطاء معلومات طريقة الوثائق التنظيمية  -4
كافية عن الوظائف ، ومن أمثلة تلك الوثائق الخريطة التنظيمية ، والقواعد واالجراءات وقوائم وصف 

 .ية الوظائف الحال
وال شك أن هذا االسلوب هو أسرع االساليب وأقلها تكلفة ، غير أنه غير كاف في حد ذاته للتوصل الى 
وصف دقيق للوظائف، ولذلك يمكن االعتماد عليه كنقطة بداية لعملية التحليل مع االستعانة باالساليب 

 . االخرى المكملة 
ة بالوظيفة من قبل المتخصصين، وذلك بعقد يتم جمع المعلومات الخاص :طريقة المؤتمرات التقنية -5

ندوات ومؤتمرات يشارك فيها المشرفون المباشرون في المنظمة، اضافة الي مهندسي ومصممي الوظائف 
 . ممن يمتلكون خبرة واسعة عن ظائف المنظمة

ترط يمكن أن تعتمد المنظمة على مجموعة الخبراء من داخل أو خارج المنظمة ، ويش :مجموعة الخبراء  -6
مجموعة الخبراء توافر المعرفة الجيدة بأعمال وتاريخ المنظمة واالسواق التي تعمل بها والمنتجات والخدمات 
التي تقدمها المنظمة ، ويتميز هذا االسلوب بالقدرة في تحليل الوظائف وسرعة الحصول على نتائج التحليل ، 

 . ى الخبراء من خارج المنظمة غير أن هذا االسلوب يعتبر مكلف جدا خاصة في االعتماد عل

هي عبارة عن وصف الممارسات الوظيفية اليومية التي يدونها شاغل الوظيفة في : المذكرات الوظيفية  -7
نهاية فترة عمل معين ، فقد يقوم رجل بيع في شركة معينه بتدوين العمليات التي قام بها منذ بداية االتصال 

ويساعد هذا االسلوب محلل الوظائف على الوقوف على االنشطة االساسية  بالعميل حتى إتمام الصفقة ،
التي يؤديها شاغل الوظيفة بما يسهل مهمة تصميم الوظيفة بشكل أفضل ، وبصفة عامة فإن هذا االسلوب 
غير مكلف ، ويعاب على هذا االسلوب إن تدوين المالحظات قد يستغرق وقتا طويال الى إحتمال عدم دقة 

 .عية شاغل الوظيفة في تشغيل تلك المذكرات أو موضو 
 التوصيف الوظيفي

يعتبر التوصيف الوظيفي احد اهم ركائز االدارة العلمية الحديثة استنادا الي الدراسات التحليلية والتنظيمية لمختلف  
ما التصنيف وفقا الوظائف ، في السابق لم يكن هناك عالقة بين مهام الموظفين وتسميات المراكز التي يشغلونها ، ا

للنظم االدارية الجديدة فهو قائم بشكل كلي علي اساس الوظيفة ، ويتحدد مستوي الوظيفة في المنظمة وفقا للمهام 
 .والخدمات المقدمة ، اضافة الي الكفاءات المطلوبة بصرف النظر عن شاغل الوظيفة 

الشركة التنظيمي ، بحيث تتضـــح فــــــي التوصيف الوظيفي هو وثيقة تعدها الشركات لكل وظيفة علـى هيكل  
المسمـــــــــى الوظيفي، مكان العمل، المسؤل المباشر، رقم الوظيفـــــــــة، : التوصيف الوظيفي مجموعة عناصر هامة مثل

ي يناقشهـــــــــا تاريخ استحداث الشاغر، اإلدارة التي يقع بها الشــــاغـــــــر الوظيفي، وأخيرا واالهم واجبات الوظيفة الت
فة والمؤهالت العلمية التوصيف الوظيفي المعني، واألهلية أو المؤهالت التي يجـــب أن يتمتع بها صاحب الوظي

وتختلف المؤسسات من مؤسسة إلى أخرى في طريقة إعداد التوصيف  .المطلوبة من صاحب الوظيفة والتدريبية
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ولكنها جميعا تجتمع علــــى أن تــــكـــون العناصر المذكورة أعاله، أو معظمها، متوفرة في التوصيف الذي يتم  الوظيفي،
 .إعداده لكل وظيفة في الشركة

وتتم مقابلة طالبي الوظائــف علـــى أســــاس  وفي العادة، يكون التوصيف الوظيفي جاهزا قبل اإلعالن عــن الوظيفة، 
مــن مكونات التوصيف الوظيفي المـوجــود لـــدى إدارة الــمـــوارد البشرية، وتكون هذه التوصيفــات جزءا من دليل 

 .الـــذي يشـــتمــــل أنظمة العمل وسياسات الشركة (procedural guide)اإلجرائي ISOالشـــركـــة

ه التوصيفات الوظيفية لنفس الوظيفة عـنـــد كـــــل الشركات، حيث أن كل شركة لها أنشطتها الخاصة، ولهــــــا وال تتشاب 
طبيعتها الخاصة، ولها توزيع الواجبات الخاص بها، لــــذلك ليس من السهل تطبيق نفس التوصيف الوظيفي لوظيفة 

في كـــــــل الشركات ، وان كانت هناك مهما وواجبات مشتركـــــة  مــدير شؤون العاملين على كافة مدراء شؤون العاملين
 .بيـــن كافة مدراء شؤون العاملين في كافة شركـــات األعمــــــــال

 كيف يمكن تحديد مواصفات شاغل الوظيفة؟

 :يتم التحديد إما بشكل تقديري، أو بشكل إحصائي، وسيتم اإلشارة إليهما كاآلتي
 :األسلوب التقديري

 .يتم االعتماد على تقدير وخبرة الرؤساء الحاليين والسابقين للوظيفة المراد تحديد مواصفات شاغلها
 :األسلوب اإلحصائي

 .تحديد المواصفات المحتملة في شاغلي الوظيفة   .1
 .قياس هذه المواصفات في عدد من شاغلي الوظيفة   .2
 .قياس كفاءة أداء شاغلي الوظيفة   .2
تجاه اإلرتباط بين بند    .4 ؛ وذلك لمعرفة طبيعة العالقة بين المواصفات 2وبند  2حساب قوة وا 

 .وكفاءة األداء
 : الوصف الوظيفي

يعتبر توصيف الوظائف البداية الحقيقية لعمل إدارات الموارد البشرية ألنه يحدد األعمال والمهارات المطلوبه بعد 
 .تحديد أهداف المنظمة 

وفقا إلطار أو نموذج معين يتناول تعريف تفصيلي بوظيفة محددة بغرض تقديم معلومات عن هذه هو بيان مكتوب 
الوظيفة من حيث التمييز والمسمى والمهام والواجبات والمدخالت والمخرجات ومطالب شغلها وعالقتها وسلطاتها 

 .وذلك وفقا لما يجب أن يكون 

ائف الموجودة في المنظمة من حيث واجباتها ومسئولياتها ويعرف أيضا بأنه تحديد معالم كل وظيفة من الوظ
 .ومتطلباتها والشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يشغلها 
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وهي قائمة تتضمن معلومات مختصرة حول الوظيفة من حيث مهامها وأعبائها ومسؤولياتها وظروفها، وهناك قائمتين 
 . وأخري هي قائمة الوصف المحدد والتفصيلي للوصف الوظيفي، األولي قائمة الوصف العام للوظيفة،

والوصف الوظيفي هو عبارة عن كتابة وصف كامل للمهمات والواجبات التي يقوم بها شال الوظيفة وكذلك المؤهالت 
 :العلمية والعملية المطلوبه والصالحيات المخولة وكذلك لمن يرفع تقاريره ويتضمن 

يتم تحديد المهام والواجبات الوظيفية المطلوبه وطبيعة :   Job Descriptionقسم خاص بطبيعة العمل  -1
 .العمل 

وهذا القسم يتعلق بالخبرات :  Job Specification( شاغل الوظيفة ) قسم خاص بمواصفات الوظيفة  -2
 .والمؤهالت العلمية والمهارات والصفات الشخصية المطلوب توفرها في شاغل الوظيفة 

 :تعريف الوصف الوظيفي 

حتياجاتها قد تختلف عن  يجب أن -1 يتميز الوصف الوظيفي بالدقة والخصوصية فكل وظيفة لها مقوماتها وا 
 .وظيفة أخرى في التفاصيل 

 .يعتبر المرحلة الثانية بعد إعداد هيكل يناسب المنظمة  -2
بيانات العمل  يشير الوصف الوظيفي إلى وصف مكــتــوب للعــمــــــل الــــــــذي يؤديه الموظف، بداية من عناصر  -2

ويتكون بوجه عــــام مـــن معلومات أساسيــــة عن العمل وتتضمن مسَمـــى العـمـــل . األساسيــــــة التي تحِدد العمل
الوظيفي وفقرة ملَخصـــــة قصيرة عن األهداف األساسية التي يجب علــى المـــوظــــف تحقيقها، وعبارات تفصيلية 

 . ات، مـــع وصــف كـــل واجـــب ومسؤولية في فقرة منفصلةعن الواجبات والمسؤوليــ

 . والمهـارات الالزم توفرها بالقـائم بأعـمـــال الـوظـيـــفـــة ويبين الوصف أيضا عالقــــــات الوظــيـفـة، والمــعــرفــة  -4
ويعرف بأنه دليل وصف الوظائف وهو عبارة عن كتــــاب يتضمن الوصف الكامل لكافة الوظائـــف المعتــمــدة   -5

فــــي التنظيم سواء كان الوظيفي مهم جدا لكل وظيفة وهو الذي تبنى عليه التقييمات والعالوات بناء على ما تم 
  .إنجازه في خالل فترات معينة

 . يفي هو بيان شامـــــل للواجبـــات والحسابات والمسؤوليات الخاصة بالمنصبكما يعرف الوصف الوظ  -6

هو وثيقة تعدها المؤسسات لكل وظيفة على الهيكل التنظيمي، بحيث تتضح فيها مجموعة عناصر هامة  -8
 : مثل
  المسمى الوظيفي. 
  مكان العمل. 
  المسئول المباشر. 
  رقم الوظيفة. 
 استحداث المنصب الشاغر  تاريخ. 
  اإلدارة التي يقع بها الشاغر الوظيفي. 
  واجبات الوظيفة التي يناقشها الوصف الوظيفي المعني. 
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 المؤهالت العلمية والتدريبية المطلوبة من صاحب الوظيفة .  

مذكورة اعاله، وتختلف المؤسسات في طريقة اعداد الوصف الوظيفي، ولكنها جميعا تجتمع على ان تكون العناصر ال
 . أو معظمها، متوفرة في الوصف الذي يتم اعداده لكل وظيفة في الشركة

وفي العادة، يكون الوصف الوظيفي جاهزا قبل االعالن عن الوظيفة، وتتم مقابلة طالبي الوظائف على أساس من 
االجرائي الذي يشتمل  ركةمكونات الوصف الوظيفي الموجود لدى إدارة الموارد البشرية، وتكون جزءا من دليل الش

   . أنظمة العمل وسياسات الشركة

وال تتشابه التوصيفات الوظيفية لنفس الوظيفة عند كل الشركات، حيث ان كل شركة لها انشطتها الخاصة، ولها 
طبيعتها الخاصة، ولها توزيع الواجبات الخاص بها، لذلك ليس من السهل تطبيق نفس الوصف الوظيفي لوظيفة مدير 

ؤون العاملين على كافة مدراء شؤون العاملين في كل الشركات شركة، وان كانت هناك مهما وواجبات مشتركة بين ش
 .كافة مدراء شؤون العاملين في كافة شركات االعمال 

 :قوائم الوصف الوظيفي  
 : الوصف الوظيفي العام

والمرونة، ولذلك فان هذه القائمة تتوافق مع هذه القائمة ترتبط باستراتيجيات المنظمة التي تركز على االبداع 
 . الهيكل التنظيمي العضوي وعمل الفريق

يتم اعداد الوصف الوظيفي العام من خالل وصف وتحديد األعباء والمسؤوليات العامة في ظل تطبيقات إدارة 
عادة هندسة العمل  . الجودة الشاملة وا 

 : يفة المشرفوالنموذج التالي يوضح هذا النوع من القوائم لوظ
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 الوصف الوظيفي العام( 1)شكل 
 المشرف :عنوان الوظيفة

 الصناعات المطاطية :قسم

 ....... محلل الوظيفة
 ....... تاريخ التحليل

 : خالصة بالوظيفة
المشرف يعمل توجيه المدير األعلي وهو يخطط لألهداف، يشرف على األفراد، يطور األفراد، يحفظ 

 . ينسق مع اآلخرين بهدف االستخدام الفعال للموارد التسجالت،
 : أعباء ومسؤوليات الوظيفة

التخطيط وتوزيع الموارد النجاز األهداف، التوجه والتحرك نحو إنجاز األهداف، وتعديل  -1
 . الخطط وتوجيه األداء

 . اإلشراف على عمل األفراد، إعطاء األوامر والتوجيهات وتحديد المهام وتقويم األداء -2
 . تطوير العاملين وتوجيه األداء وتقويم أداء كل فرد -2
 . حفظ السجالت ومعالجة البيانات وتوثيق المعلومات -4
 . التنسيق مع األفراد إلنجاز األهداف -5

 : متطلبات العمل
 . القابلية لتطبيق المبادئ األساسية واألساليب اإلشرافية -1
 . المعرفة بمبادئ وأساليب اإلشراف -أ 
 . القابلية لتخطيط وتنظيم النشاطات -ب 
 . القابلية في إقناع اآلخرين -ج 
 . المرونة والتكيف مع المواقف لتحقيق األهداف -د 

 .القدرة على االتصاالت والتفاعالت شفويًا وتحريرياً  -2
 : الحد األدني من المؤهالت

عة دراسية أو سا 45سنة تعليم عام أو ما يعادله وسنة واحدة خبرة في االشراف أو ما يعادل  12
 . تدريبية الكتساب الخبرة
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 : الوصف الوظيفي المحدد
يتضمن قائمة تفصيلية بمهام الوظيفة وأعبائها ويرتبط هذا الوصف باستراتيجية المنظمة التي تركز 

 . على الكفاءة والرقابة ولذلك فأنها تتطابق مع الهيكل التنظيمي البيروقراطي
 والشكل التالي يوضح هذه القائمة لنفس وظيفة مشرف 
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 الوصف الوظيفي المحدد( 8)شكل 

 مشرف األمن والخدمات :عنوان الوظيفة
 مصنع المطاط  :القسم

 .......... محلل الوظيفة
 ..........تاريخ التحليل

 : خالصة الوظيفة
إن وظيفة خدمات األمن والصيانة تعمل تحت توجيه مدير إنتاج وصناعات المطاط وهو يشرف على 
عمل البستانيين والمنظفين وحاملي النفايات وأفراد أمن المصنع وينسق برامج سالمة المصنع والصيانة 

 . اليومية وسجالت األفراد والمعدات
 : أعباء الوظيفة والمسؤوليات

إعداد جداول العمل مع توفير الحرية الشخصية لكل أقسام الصيانة بتهيئة الجداول الخاصة  -1
بها مع إشعار قسم العالقات الصناعية بالعطالت الحاصلة في المكائن والمعدات أسبوعيا، 

 . واعداد قوائم بأسماء العاملين الذين من الممكن االستغناء عن خدماتهم
والمنظفين وحاملي النفايات وأفراد األمن الصناعي وتوفير اإلشراف على عمل البستاني  -2

النشاطات األمنية مع تحديد المهام والمسؤوليات للعاملين وتوفير االرشاد والتوجيه وتحديد 
 . إجراءات انضباط العاملين

تنسيق برامج األمن الصناعي وتوفير السالمة المهنية وتوفير الحماية والطوارئ وتدريب  -2
ى مواجهة الحاالت الطارئة واألزمات الطبيعية كالحريق والمخاطر ومراجعة وتدقيق العاملين عل

 . الشكاوي وعقد لقاءات واجتماعات لمناقشة التشريعات واالجراءات األمنية
توفير السجالت اليومية عن كل فرد ومعدات وتقارير عن التالف وكلف التلف وكلف العطالت  -4

 . ومراجعة برامج الصيانة اليومية
 . أية أعباء أخري ترتبط بالسالمة المهنية -5

 : متطلبات الوظيفة
 . القدرة على تطبيق مبادئ وأساليب اإلشراف -1
 . المعرفة بأساليب ومبادئ اإلشراف -أ 
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 . القدرة على التخطيط والتنظيم للنشاطات والفعاليات -ب 
 . القدرة على تحفيز الجهود واألفكار -ج 
 . القدرة على التكيف مع المواقف -د 

 . القدرة على التفاعل واالتصال -2
 . المعرفة بإجراءات السالمة المهنية واالسعافات األولية -2
 . المعرفة باإلجراءات والتشريعات الخاصة باألمن الصناعي والسالمة المهنية -4
 . المعرفة بوظائف العاملين وسياسات المنظمة وعقود العمل -5

 : الحد األدني من المؤهالت
 . سنة تعليم عام أو ما يعادله وسنة واحدة خبرة إشرافية وشهادة اإلسعافات األولية 12
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 نموذج إستبيان الوصف الوظيفي

 Job Description Questionnaireاستبيان الوصف الوظيفي   

 .القسم الثالث خاص بالمشرفين . مالحظة القسم األول و الثاني خاص بالموظف 

Note : Employee to complete Section 1 and Section2 Supervisor to complete Section 3 . 

  Section 1 القسم األول

 Employee Name: ________________ ____________________: م الموظف اس  Employee No: ____:رقم الموظف 

 Date:________________ : التاريخ          Job Title:____________________________ : مسمى الوظيفة 

 :Department/ Section: __________________________ _______:  اإلدارة / القسم        Reports to: __________________ : المسئول المباشر 

  Section 2 القسم الثاني

Please indicate the duties performed beginning with those witch take up most of the working house and are performed regularly . 
Also indicate briefly the procedure for performing each duty . as well as the frequency.  

 : ة العمل وسبب القيام بكل واجب وعدد المرات يرجى توضح الواجبات التي تقوم بها وطريق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أذكر اآلالت والمعدات التي يطلب منك استخدامها في مهنتك ( أ

I. List the Machine / equipment that you are required to use proficiently on your job .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما هي القرارات التي يصعب اتخاذها ؟ ( ب

II. What are the most difficult decisions to make ?  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ?III. What do you Consider the most important task(s) you performما هي المهمة التي تؤديها وتعتبرها أكثر أهمية في عملك ؟ ( ج

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مل والمعوقات والتدخل قد تتسبب في صعوبة استكمال المهام صف الظروف التي قد تسبب لك الشعور بالضغط وعدم االرتياح باعتبار أن جو الع( د

IV. Describe the working condition which may cause a feeling of pressure or discomfort. Consider environment, 

distractions and interference which might make completion of tasks difficult .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 V. Descript  the contacts you are required to make to perform the job:               أذكر األشخاص الذين يطلب منك االتصال بهم لتأدية عملك( هـ

Who(Title)____________________________________________________________  ( المنصب)مْن  

Reason ________________________________________________________________________________________________ : السبب   

Who(Title)____________________________________________________________  ( المنصب)مْن  

Reason ________________________________________________________________________________________________ : السبب   

Who(Title)____________________________________________________________  ( المنصب)مْن  

Reason ________________________________________________________________________________________________ : السبب   

Who(Title)____________________________________________________________  ( المنصب)مْن  
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Reason ________________________________________________________________________________________________ : السبب   

  Employee Signature __________________________________________ توقيع الموظف 

  Section 3 القسم الثالث

 ______________________ : Section 1&2 reviewed and approved by: تمت المراجعة والموافقة على القسم األول والثاني بواسطة 

  Immediate Supervisorالمسئول المباشر 

 :Comments: التعليق 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     :A. Errors Which may occur performance of this job are (Check one)(  اخترواحدة)أألخطاء التي قد تحدث أثناء تأدية هذا العمل 

                                       Easily detected in normal routine checking results                              .  يمكنن اكتشنافها أثنناء نتنالف الفحنا العادينة 

                       Detected In subsequent further checking operation.                                             تكتشف في خطوات الحقة عند التدقيق 
        Not detected until they have caused considerable inconvenienceالشنركة   /ال يتم اكتشافها حتى تتسبب فني مشناكل كبينرة ألقسنام أخنر 

 to other departments / company .  

     .B. Describe responsibility of job holder for work of other employeesصف مسئولية صاحب الوظيفة عن عمل الموظفين اآلخرين  

 Not responsibility for work of others. May show other employee how to perform a task .   ال توجد مسئولية عن عمل الموظفين اآلخرين 
                                 Guides and instructs other employees, assigningيمكن إرشاد الموظفين اآلخرين إلى كيفية القيام واالستمرار بمهامهم   

      checking , and maintaining the flow of work.  

 . أذكر مستو  التعليم المطلوب أو الخبرة العملية الموازية المطلوبة لتأدية واجبات العمل  –ألمعرفة ( أ

I. Knowledge – Indicate level of formal education or equivalent work experience required to Perform the duties of 

the job  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أذكر القدرات الذهنية والجسمانية الضرورية للقيام بالعمل ، وأعطي أسباب االحتياج لهذه –المهارات ( ب

II. Skill- indicate mental and / or physical proficiencies necessary to do the job , and give reasons why this ability 

is needed .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أذكر الضرورة للتحليل واتخاذ القرار المستقل وأشرح لماذا وكيف ذلك  –اتخاذ القرار ( ج

III. Judgment – indicate necessity for reasoning, analysis, and independent judgment and explain why or how .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصنيف أفضل للعمل يرجى ذكر أي مالحظات أخر  تتعلق بخصالا ومؤهالت هذه الوظيفة لنتمكن من وصف و( د

IV. Please provide any other comments concerning the characteristics or qualifications of this position to enable 

better description and classification of the job.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :Supervisor's Signature: توقيع                                                   ______________ :Date:  التاريخ ( د
____________________ 
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  Job Qualificationsمؤهالت الوظيفة 
إن قوائم مؤهالت الوظيفة توضح خصائص العاملين المطلوبة إلنجاز الوظيفة بنجاح، هذه الخصائص تمثل الحد 
األدني من المؤهالت الالزمة إلنجاز الوظيفة وهي بمثابة معايير لألداء وفي نفس الوقت إن هذه المؤهالت يمكن أن 

لشغل الوظائف لمعرفة ما مطلوب منهم من مهارات تكون إحدي الوسائل  المساعدة للعاملين الجدد والمتقدمين 
، إن الحد األدني من المؤهالت المطلوبة البد أن تحدد بدقة لتجنب التحيز بين المتقدمين (KsAS)ومعارف وقابليات 

 . للعمل
 نموذج لبطاقة وصف وظيفي 

 

 بطاقة الوصف الوظيفي
 ادارة الخدمات المساندة
 قسم الشؤون المالية

   :رمز الوظيفة محاسب: الوظيفيالمسمى 
MF SS FA 
A1 

 :الدرجة الوظيفية

 ادارة الخدمات المساندة : الموقع التنظيمي للوظيفة

 التخصصية والفنية : الوظيفية الفئة

 قسم الشؤون الماليةرئيس  :للمسئول المباشر المسمى الوظيفي

 قسم الشؤون المالية:  مسمى الوحدة االدارية

 ال توجد: التي يشرف عليهاالوظائف 

جراء القيود في السجالت  : الهدف العام للوظيفة عداد التسويات المالية وا  إدخال البيانات المالية والمحاسبية وا 
 .المحاسبية اآللية أو اليدوية وتطبيق اللوائح واإلجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة 

 :المهام والواجبات الرئيسية للوظيفة
 .توفير البيانات المالية الالزمة إلعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق 

عداد المستندات المثبتة للعمليات المالية المتعلقة بالنفقات و اإليرادات وفقا  القيد بالسجالت المالية و المحاسبية وا 
 .للوائح والقوانين
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 .السنويةالمساعدة في إعداد التقارير المالية الشهرية و الدورية و 
 .متابعة اإلجراءات المالية المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات األخرى

 .متابعة تسجيل اإليرادات المتحصلة للصندوق و رفع التقارير حول بذلك
 .إعداد الرواتب الشهرية و المعامالت المالية الخاصة بالمصروفات 

 .المشاركة في لجان الجرد و أصول الصندوق
 .المالية الخاصة بالصندوق بالطرق المقررة والعمل على تطويرها وتأمينها ضد التلف أو الضياع حفظ المستندات

 .أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف لها

 :(كحد أدنى)المؤهالت العلمية والخبرات المطلوبة في شاغل الوظيفة 
  أو ما يعادلها المحاسبةشهادة البكالوريوس في. 
  مشابهخبرة في مجال  ةسن( 1)يفضل. 

 :المهارات والقدرات الالزمة

 اإلنجليزية باللغة الجيد وااللمامإجادة اللغة العربية  قراءة وكتابة ومحادثة . 1

عداد التقارير والمذكرات والمراسالتامهارات . 2  .التصال الكتابي والشفوي وا 

 .القدرة على إدارة الوقت بكفاءة. 2

قامة عالقات عمل فعالة معهمالقدرة على التعامل . 4  .مع اآلخرين وا 

 الدقة والتنظيم وحسن التصرف. 5

 :بيئة وظروف العمل

 توفر بيئة عمل مالئمة  . 1

 وجود عالقات عمل ايجابية. 2

   .تتطلب الوظيفة السفر داخل الدولة والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أحيانا. 2
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 نموذج لبطاقة وصف وظيفي

 مدير الموارد البشريه:   المسمى الوظيفي

 مساعد المدير العام للشؤون المالية واالدارية:   مسمى وظيفة الرئيس المباشر

 الموارد البشريه:   مسمى الوحدة االداريه

 قسم شؤون الموظفين ، قسم التطوير االداري والتدريب: الوظائف التي يشرف عليها 

وشؤون العاملين واالشراف على برامج تاهيل ورفع  القوى العاملة وتنظيم وتخطيطتطوير  :االختصاص العام للوظيفه 
 .كفاءة العاملين ورعاية حقوقهم والتاكد من حسن سير العمل في المديرية 

  المهام والمسؤوليات

تخاذ القرارات المركزيه مساعدة القيا - 1 دات العليا في بلورة األهداف ، ورسم الخطه االستراتيجيه والسياسات العامه وا 
 .التي تهم الموسسه ككل 

 .االشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المقررة ، والتاكد من سالمة ودقة التنفيذ وااللتزام بها - 2

 .التنظيم االداري والهيكلي للموسسهتقديم االقتراحات الخاصه بتطوير  - 2

 .المساعده في تحويل األهداف العامه إلى أهداف فرعيه ونشاطات - 4

يشرف على اعداد جدول تشكيالت الوظائف ويحدد الشواغر سنويًا بالتنسيق مع الجهات المعنيه والمديرية  - 5
 الماليه

 .والبرامج التنفيذية للمديرية  يشرف على متابعة تحديث خطه الموارد البشريه - 6

 .دراسة إحتياجات العاملين التدريبيه لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفيه - 7

 .دراسة مشكالت العمل بغية تحسينه ورفع سويته - 8

 .العمل على تنمية قدرات ومهارات ومعارف المرؤوسين وذلك بتوفير فرص التأهيل والتدريب الالزمه - 9

 .لى تطوير نظم المعلومات وتشجيع استخدام االجهزه وتطوير مهارات استخدامهاالعمل ع - 11

 .العمل على تنمية وبناء روح الفريق الفريق الجماعي بين المرؤوسين - 11

 .االشراف على المرؤوسين وتشجيعهم على المساعدة وتقديم االقتراحات واآلراء الجديده البناءة - 12

يه الخاصه باداء العاملين وبإنجازات الوحده التنظيميه وتقييمها بهدف تحسين األداء وسير إعداد التقارير الدور  - 12
 .العمل

 .يشارك في عمليات ادارة المعرفة وحسب طبيعة العمل - 14

 تعميم المعارف المكتسبة ونقلها لمرؤسيه ومشاركة نظراءه - 15

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/99983/posts
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خل الوحده التنظيميه تساهم في الوصول الى االهداف التأكد من ان جميع مهام وواجبات الوظائف المختلفه دا -16
 .الفرعيه للمؤسسه وبالتالي الوصول إلى االهداف العامه للمؤسسه

 .إية واجبات أخرى يكلف بها في مجال إختصاص الوظيفه - 17
 :االتصاالت  

 المدير العام - 1

 مساعد المدير العام للشؤون الماليه واالداريه - 2

 العام للشؤون الفنيه مساعد المدير - 2

 مدراء المديريات - 4

 ديوان الخدمه المدنيه - 5

 دائرة الموازنه العامه - 6

 وزارة الماليه - 7

 جميع موظفي المؤسسة - 8
  :شروط شغل الوظيفة  

 بكالوريوس كحد ادنى في االداره ،: المؤهل العلمي 

 .البشريهسنوات في مجال الموارد ( 12-11)خبره : سنوات الخبره  
  :التدريب 

                              .    التخطيط االستراتيجي - 1

 ادارة االزمات - 2

 اعداد الوصف الوظيفي وتحديثه - 2

 تحديد االحتياجات التدريبية - 4

 تنمية الموارد البشرية - 5

 القياده واالشراف -6

 التفكير االبداعي - 7

 اتخاذ القرارات وحل المشكالت -8
 :المهارات والقدرات والمعارف االساسيه  

 مهاره عاليه في القياده واالشراف 
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 عداد التقارير  مهاره عاليه في االتصال وا 
 قدره عاليه على إتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات 
 قدره عاليه على التوجيه والتحليل المنطقي 
 معرفه تامه في التشريعات والقوانين واالنظمه 
  في مجال التخطيط االستراتيجيمهارات متقدمه 

 بيئة العمل

 .وسائل التبريد والتكييف    - 1

 .توفر اجهزه لمتطلبات العمل    - 2

 .وجود عالقات عمل ايجابيه    - 2

 مساعد المدير العام للشؤون الماليه واالداريه: المصادقه من قبل / الموافقه 
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 المراجع 

 

  استشاري تنميه بشرية وتدريب وتطوير منظمات  برقاويعبير عدنان / دكتوره: اإلعداد 
 NICHEوبمشاركة المشروع الهولندي 

 

 

 

 
 


