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 مقدمة
إدارة الموارد البشرية في الماضي كانت تسمي إدارة شئون العاملين وكان دورها قاصرة علي حفظ وتخزين البيانات 

 .ةوالسجالت والملفات الخاصة بالعاملين وتتميز بالبيروقراطية الشديد

حدث تطور كبير في المفهوم حيث ظهرت تغيرات كثيرة منها حقوق العمال في األجور العادلة  4691إال أنه عام 
 .وكذا تنميه المهارات واالهتمام بالتدريب واالهتمام بالجوانب اإلنسانية والرضا الوظيفي 

م التخطيط االستراتيجي لإلدارة وتحديد وأصبحت الموارد البشرية تلعب دورا كبيرا في التطوير التنظيمي وتبني مفهو 
 .االحتياجات التدريبية 

واصبح استخدام الموارد البشريه وتنمية معارفها ومهاراتها يستند علي اسس علمية وموضوعية تأخذ في اعتبارها 
لي حل التوافق بين القدرات البشرية والواجبات الوظيفية مما ساهم ذلك في خلق وتنمية المفاهيم التى تساعد ع

 الخ...المشكالت اإلدارية

 تعريفات اساسية
 (رقابة –توجيه  –تنظيم  –تخطيط ) :وظائف االدارة 

يتضمن الهيكل التنظيمي اإلطار الرسمى الذي تعمل من خالله المنظمة بحيث يمكن القول بأن  -:الهيكل التنظيمي
 يسيةالخريطة التنظيمية ماهي إال صورة تظهر مالمح الهيكل التنظيمي الرئ

والهيكل التنظيمي يستند إلي العالقات القائمة بين السلطات والتدرج في اتخاذ القرارات وذلك يتم عن طريق إدارة عليا 
دارة إشرافية ذات سلطات محدودة في إتخاذ القرارات دارة وسطي وا   .وا 

  يقوم بها مؤهالت هي مجموعة من الواجبات والمسئوليات تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن  /الوظيفة
شتراطات وخبرات معينة  .وا 

  ن إختلفت / المجموعة النوعيه عبارة عن تقسيم يضم جميع الوظائف التى تتشابه في طبيعة االعمال ونوعها وا 
في مستويات الصعوبة والمسئولية وتعتبر كل مجموعه نوعية وحدة واحده في مجال التعيين والترفيه والنقل 

 .والندب 
  ريحة من االجر لها رابط مالي طبقا لجداول األجور الملحق بالالئحةوتنظم الدرجة جميع هي ش /الدرجة

ن إختلفت في نوع أعمالها والمجموعة النوعية  .الوظائف التى تتفق في درجه صعوبة واجباتها وا 
  الكفاءة والفعالية:- 

 .هما الجناحان اللذان ال يمكن مؤسسة أن تحلق بدونهما نحو تحقيق أهدافها

 فالكفاءة:- 
 .هي تعبير عن االستغالل األمثل للموارد المتاحة*

 (تقنية -مادية -بشرية)هي تحقيق االستفاده القصوى من الموارد المتاحة*

 (كما يفعل اليابانيون)هي ضغط اإلسراف والفاقد والعادم والضياع عند درجة الصفر *
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 ماهي الفاعلية؟ 
 هي تحقيق النتائج والوصول إلي الغايات  -4
 ي بلوغ المستهدف أو المخطط أو الزيادة عليه ه -2
 –رضا المجتمع  –التميز  –المنافسة  –األرباح )هي الحصول علي النهايات التى حددتها اإلدارة لنفسها في  -0

 (الشهرة
 الوصول الي

 
 

- :تعبر الرسالة عن الغرض الذي من أجله وجدت المنشأة وتهتم باإلجابة عن التساؤالت التالية /الرسالة 

 لماذا وجدت المنشأة ؟*

 ماهي طبيعة عملها ؟*

 من هم عمالؤها ؟*

 ماهي القيم التى تحكم عمل المنشأة ؟*

 MISSION STATEMENTهذا ويتم تلخيص الرسالة في عبارة أو جملة 

 -:المعلومات التى تظهر في جملة الرسالة

 نوع السلطة أو الخدمة التي تقدمها المنشأة -4
 المنشأةالسوق الذي ستعمل فيه  -2
 التكنولوجيا التى تستخدمها المنشأة -3
 أهداف المنشأة -1
 فلسفة المنشأة وهي القيم والمعتقدات التى تقود المنشأة -5
 SELF CONCEPTنظرة المنشأة لنفسها  -9
 .الصورة الذهبية للمنشأة لدي الجمهور -7

- :األهداف 

 د األتجاه بدرجة أكثر دقة تحد األهدافإذا كانت رسالة المنشأة توضح اتجاه المنشأة بصفة عامة فان 

هو النتيجه المرغوب فيها مرتبطة بنطاق زمنى معين وتتعلق بحجم ونوع المنشأة وطبيعة ومدي تنوع /  هدف المنشأة#
 .مجاالت اهتمامها

- :أنواع األهداف

 أهداف قصيرة األجل         أهداف طويلة األجل

 الكفاءة

 االستغالل االمثل لالمكانات

 الفعالية

 تحقيق النتائج المرغوبة
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- :مجاالت االهداف

- :مجاالت لألهداف كاالتىثمانية ( بيتر دراكر)حدد العالم 

 المركز التنافسي للمنشأة في السوق  -4
 االبتكار  -2
 اإلنتاجية -3
 مستويات الموارد المتاحة -1
 الربحية -5
 أداء المديرين وتطويرهم -9
 أداء العالمين واتجاهاتهم -7
 المسئولية االجتماعية -8

 -:أمثلة ألهداف جيدة وأهداف سيئة

 هدفنا زيادة إيرادات وحجم المبيعات/ هدف سيئ

مليون تتوقع تحقيق ذلك من خالل بيع مليون وحدة بمتوسط (53)الي(3)هدفنا زيادة إيرادات المبيعات من / ف جيدهد
 للوحدة( 53)سعر 

 %54هدفنا زيادة إنفاق اإلعالن / هدف سيئ 

بمساعدة زيادة ميزانية االعالنات بنسبة  2006نسبة %44الي % 8هدفنا زيادة حصتنا السوقية من / هدف جيد 
54% 

 هدفنا تعظيم الربح/ هدف سيئ 

 مليون جنيه( 64) 2006اجمالي الرح المستهدف سنة / هدف جيد 

 هدفنا ان نكون اصحاب اعلي ربحية في الصناعة/ هدف سيئ 

% 52هدفنا ان نكافح من اجل ان نقود الصناعة من حيث معدل العائد علي الملكية عن طريق تحقيق / هدف جيد 
 2044كية سنة عائد الضرائب علي المل
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 :المفاهيم االساسية في تخطيط القوي العاملة: اوال 
لذا فان تخطيط القوي العاملة هو بمثابة , في البداية يعتبر التخطيط من اهم وظائف االدارة باعتباره تصور للمستقبل 

غي ان تتوافر فيه وتدبير تقدير لالحتياجات المستقبلية للموارد البشرية من ناحية التخصص والمهارة والوقت الذي ينب
 .لتحقيق اهداف المنظمةهذه العمالة والمحافظة عليها وتنمية مهاراتها وكفاءاتها 

 :مضمونها ومنهالقد سادت عدة تعاريف لتخطيط القوي العاملة ولكنها اتفقت في : تعريف تخطيط القوي العاملة
ب العمالة والتي تهدف الي تحديد وتوفير هو مجموعة من السياسات واالجراءات المتكاملة والمتعلقة بجان - أ

االعداد والمستويات المطلوبة من العمالة الداء اعمال معينة في اوقات محددة وبتكلفة عمل مناسبة سواء كان 
ذلك لوحدة قائمة او لمشروع تحت الدراسة او االنشاء اخذين في االعتبار االهداف االنتاجية للمنشأة والعوامل 

ذلك تكون خطة القوي العاملة جزءا اساسيا من الخطة العامة للمنشأة او المشروع وهذا التخطيط المؤثرة عليها وب
 .الخ..... يكون سنويا او لخمس سنوات 

التنبؤ باحتياجات المنظمة من القوي العاملة في المستقبل من مختلف التخصصات والمهارات " يقصد به  - ب
 "واختيار افضل السبل لتوفير تلك االحتياجات

انه تلك العملية التي تضمن للمنظمة ان يتوافر لها ما تحتاج اليه من قوة العمل بالعدد " يقصد به  - ج
والنوعيات المناسبة وفي التوقيت المناسب وتكون قوة العمل هذه قادرة علي العمل بكفاءة وفاعلية النجاز المهام 

 "المطلوبة لتحقيق اهداف المنظمة
 "االفراد إدارة " رفاعي محمد رفاعي / د

 :أهداف تخطيط القوي العاملة

التعرف علي الوضع الحالي والقائم بالشركة وذلك بصورة دقيقة وتفصيلية تعطي تحديد دقيق لمعالم قوة  -4
 :ويكون ذلك في صورة.    العمل المتاحة في كافة اشكالها المختلفة

 :مجموعة من الهياكل المختلفة التي تعطي

 (أعمال  –الوظائف ) الهيكل الوظيفي  - أ
 (إناث  –ذكور ) هيكل نوعي  - ب
 .(الخ....مؤهالت دراسية) هيكل تعليمي  - ت
 .....(حصل علي تدريب من عدة اماكن الخ) هيكل تدريبي  - ث

 اي التعرف الدقيق علي مجتمع العاملين ومحاولة توزيعها بين االدارات المختلفة طبقا للمقررات الوظيفية 

 .المعتمدة ولتلبية احتياجاتها الفعلية

التعرف علي مصادر القوي العاملة ودراستها وتقييمها بهدف تحديد اسلوب االستفادة المثلي منها في تنفيذ  -2
 .خطة القوي العاملة اعدادا ومستويات

التعرف من واقع هذه البيانات والمعلومات المشار اليها في الوقت الحاضر والمستقبل ووضع الحلول  -3
 .المناسبة لها
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ئف في المستقبل مما يساعد في تقدير موازنة االجور علي اساس علمي وسليم وينتج اعداد موازنة الوظا -1
 .عنه تحديد االلتزامات المالية للمنظمة ككل

محاولة وضع مجموعة من الحلول العملية لكل او اكبر جزء من هذه المشاكل التي تواجه قوة العمل  -5
ي المستقبل وضمان عدم تكرارها مع ضرورة الحالية مع ضرورة مراعاة الحل التدريجي لما تبقي لها ف

التركيز بصفة خاصة علي ايجاد الحلول المناسبة لمشكلتي البطالة المقنعة في الشركات والعجز في 
 .بعض التخصصات

تحديد سياسة ومعالم وخطة التعيين والتدريب لضمان الوصول الي مستوي التشغيل االقتصادي السليم  -9
 .الشركةوالذي يحقق االستقرار داخل 

التنبؤ بأعداد ومستويات وهياكل القوي العاملة الالزمة لمختلف االنشطة بالشركة خالل فترة زمنية مناسبة  -7
 .في المستقبل غالبا خمس سنوات

وبحيث يغطي هذا التنبؤ القوي العاملة الالزمة لالحالل والتوسعات في االنشطة المختلفة خالل الفترة 
 .المحددة

قيادة علي التخطيط والتنفيذ لكافة خطط وبرامج العمل في كافة النشاطات االخري مساعدة االدارة وال -8
 .للشركة

 :فوائد تخطيط القوي العاملة

توجيه هذه اتاحة الفرصة لدي الشركة لتحديد اهدافها االستراتيجية وخططها بكل دقة من خالل امكانية  -4
 :الخطط الي االجابة علي ما يلي

 ما هو العمل المطلوب؟ 
  اسطة من سيتم انجازه؟وبو 
 وبأي معايير اداء سيتم انجازه؟ 

 .اعداد ومستويات عمالة –او بمعني اخر ترجمتها الي ساعات عمل 

 –الرسالة  –الرؤية ) مساعدة الشركة علي مواجهة هياكلها التنظيمية والوظائف بما يحقق اهدافها  -2
 (االهداف االستراتيجية 

 .ن مدة االستفادة الكاملة من الموارد البشرية المتاحة لديهااتاحة الفرصة امام الشركة للتأكد م -3
مساعدة الشركة في مراجعة سياسات واجراءات احتياجاتها من العمالة واالختيار والتعيين والتدريب  -1

 .والحوافز والمكافات في شكل مراكز تكلفة توضح مدي توافقها وفعاليتها بالنسبة الهداف الشركة
د او التخلص من البطالة المقنعة او العجز في بعض فئات العاملين بما يضمن مساعدة الشركة في الح -5

 .تحقيق االهداف المرجوة بأقل تكلفة ومراعاة اقتصاديات التشغيل
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 :االعتبارات والمتطلبات االساسية لتخطيط القوي العاملة

يط ترتبط ارتباط تخطيط القوى العاملة جزء أساسي من التخطيط الشامل ألي شركة فكل أجزاء التخط -4
 .وثيق بأهداف الشركة كلها مرتبطة بالمستقبل وتصوره

نما  -2 حصائيات متوقع حدوثها في المستقبل وا  تخطيط القوي العاملة ليس مجرد أرقام وجداول باألهداف وا 
هو تصور كمي ووصفي لما ستكون عليه قوة العمل في المستقبل من ناحية األعداد والكفاءة والمستوى 

 .التعليموالسلوك و 
أن التحديد الدقيق والمسبق لبطاقات الوصف للوظائف ومعرفة الواجبات والمسئوليات لكل وظيفة وكذا  -3

 .تحديد أهداف كل تقسيم تنظيمي متطلب حتمي لضمان تخطيط سليم ومتكامل للقوي العاملة بالشركة
 .ت األداء الحاليةأن تخطيط القوى العاملة يتم باستهداف تطور ونمو العمالة الموجودة ومعدال -1
البد أن يؤخذ في األعتبار عند تخطيط القوي العاملة التغيرات التى تحدث في درجات ونوعيات الوظائف  -5

واألعمال والتقدم التكنولجي ومدي تأثير ذلك علي الشركة داخليا وخارجيا وماينتج عن ذلك بالنسبة 
 .لمستوى االداء

 .ايير العمل الحالية لتأثيرها علي المعايير في المستقبليجب في تخطيط القوى العاملة عدم إغفال مع -9
 .يجب أيضا مراعاة مقاومة التغيير التى قد تحدث داخل الشركة أو من خارجها عند تخطيط القوى العاملة -7
غالبا ما يرتبط تخطيط القوى العاملة بالعروض المتاحة من العمالة في المنطقة المحيطة بالشركة وبالقيود  -8

 .ي هذه البيئةالمفروضة ف
- :المشاكل التى قد تواجه مخطط القوى العاملة

عدم توافر البيانات الالزمة لتخطيط القوى العاملة بالتفصيل والتحديث المعبر عن الوضع القائم لعدم  -4
 .وجود نظام للمعلومات

 ظهور أنماط من التنظيم غير الجيد في بعض الشركات نتيجة  -2
 دير لعملهاتساع نطاق اإلشراف وتضخيم كل م 
 زيادة عدد الوظائف اإلشرافية وعدم توازنها مع حجم الوظائف التكرارية. 
 زيادة التقسيمات التنظيمية بالهيكل دون مبرر لزيادة حجم العمل الحالي. 
 ازدواج التخصصات واألعمال لكثير من وظائف. 

غطية ومعالجة وجود نقص واضح في أخصائي تخطيط القوى العاملة القادرين علي المساعدة في ت -3
 .الجوانب المتشابكة لهذه العملية بالمستوى المطلوب

في كثير من األحوال يصعب وجود معايير لتعريف مهام بعض الوظائف أو طرق محددة لقياس  -1
 .أدائها

صعوبة التوفيق بين األساليب الوصفية والكمية واألساليب الرياضية واإلحصائية والتوصيف وتحليل  -5
 ..سار الوظيفي والمسار التدريبي والربط بينهماالعمالة وتخطيط الم

حيث تتطلب معظم موضوعات تخطيط القوى العاملة كل الجانبين وعليه يصبح اختيار األسلوب 
اال ان  –من حيث الوقت والتكلفة غالبا ما يمثل صعوبة  –سواء كان كميا أو وصفيا  –المناسب 
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ساب مزيد من الخبرة والمعرفة ومن ثم التمكن من الممارسة الفعلية الجادة من شأنها استمرار اكت
 .التخلص من هذه المشاكل بصورة تدريجية او الحد من أثارها علي العملية التخطيطية

عدم االقناع من جانب اإلدارة ببعض الشركات بأهمية تخطيط القوى العاملة وبالتالي عدم االهتمام  -9
 .بها

 .وضرورة األحالل الموقوت لها  صعوبة المعالجة السريعة لبعض دوران العمل -7
 .عدم وجود ارتباط بين سياسة التشغيل أو االستخدام  -8

- :العمليات األساسية في تخطيط القوى العاملة
(1)                                      (2(                                   )3) 

 

 :تحليل وتحديد جانب العرض:أوال

  أعداد ومستوياتبدراسة العمالة الحالية. 
 والعمالة التى يمكن أن نحصل عليها من خارج الشركة أعدادا ومستويات. 

 أي عبارة عن عرض داخلي من الشركة وعرض خارجي عبارة عن العمالة المتاحة خارج الشركة

 .يمثل مخزون العاملة المتاح تحت تصرف الشركة بالكامل فالعرض الداخلي 

وف قد تفوق قدرة الشركة لذلك غالبا مايتم التركيز علي تحليل العرض يرتبط بظر  أما العرض الخارجي 
 .الداخلي

 -:ويجب أن تتضمن عملية تحليل العرض بشقيه الداخلي والخارجي الجوانب التالية

بالتفصيل من حيث األعداد والخصائص والتركيب ومن خالل بياناتها عن  :تحليل الموقف الحالي للعمالة ( أ
لتي تمارس بها وكذلك معلومات وبيانات عن مستوى مهاراتها ومعارفها المتاحة ألداء األعمال واألقسام ا

 .هذه األعمال
 .واليتم ذلك اال من خالل لقطة تصويرية لهذا الموقف في تاريخ معين

يعنى تحليل العمالة بالتعرف علي التغيرات التى حدثت في خصائص وتركيبة القوى : تحليل اتجاه العمالة ( ب
 .لحالية في الماضي للتنبؤ باتجاه هذه المتغيرات في المستقبلالعاملة ا

واليتم ذلك إال من مجموعة اللقطات والصور في فترات متعددة لبعض الخصائص الحاكمة للعمالة 
في شكل سلسلة زمنية يتم تحليها لمعرفة خط ...(النوع  –التدريب  –تركيبة الوظائف  –التعليم  –الخبرة )

 .ص أو خط اتجاه المتغيرات األساسية للعمالة في المستقبلاتجاه هذه الخصائ

بالتعرف والتنبؤ بأعداد ومستويات العمالة المنتظر فقدها خالل  فترة خطة القوى  :تحليل دورة العمالة( ج
 (الخ...العجز  –الفصل )التقاعد  –العاملة نتيجة الوفاة 

 الموازنة بين جانبي العرض والطلب تحليل وتحديد جانب الطلب تحليل وتحديد جانب العرض
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العمل خالل فترة الخطة كالتغيرات في ساعات بالتعرف علي ظروف  : تحليل تأثير البيئة الداخلية( د
العمل واألجازات والوقت  اإلضافي وسياسة األجور والحوافز ومدي تأثير هذه التغيرات علي العمالة 

 .الحالية في المنشأة

بالتعرف علي سوق العمل بالنسبة لنوعيات ومستويات العمالة التى  : تحليل تأثير البيئة الخارجية(ه
 .شأة ومستوى البطالة المحلية والهجرة الداخلية بالنسبة لهذه االعمالتحتاجها المن

 : تحليل وتحديد جانب الطلب: ثانيا
علي مستوى الشركة بدراسة وتحديد إجمالي قوة العمل المطلوبة إعداد ومستوياتها والطلب الكلي لتحقيق 

- :هدفين أساسيين أو كالهما معا هما

 .لتحقيق األهداف اإلنتاجية( أعدادا و مستويات)ن العاملة الوفاء باالحتياجات الحالية م*

 .أو مواجهة التوسعات المستقبلية او الهدفية معا*

 -:وتتمضن عملية تحليل جانب الطلب الجوانب اآلتية

 .تحديد المجاالت التي سيتم تركيز النشاط عليها في اآلجل القصير والمتوسط والطويل (4
 .المنشأة فيه تحديد الحجم الكلي للسوق ونصيب (2
 .تحديد األعمال وخطط اإلنتاج التى سيتم تنفيذها وترجمتها إلي أعداد ومستويات من العمالة (3
 .تحديد األعمال التى سيتم التوسع فيها مستقبال وترجمتها إلي أعداد ومستويات من العمالة (1

 : الموازنة بين العرض والطلب من العمالة:ثالثا
 .اث التوازن بين العرض والطلب من العمالةتستهدف خطة القوى العاملة إحد

وهذه الخطة التعنى فقط مجرد األعداد والمستويات التى تحتاج إليها المنشأة من العمالة خالل فترة 
معينة ولكنها تتضمن أيضا العديد من الجوانب وكيف أنها تعبر وتمثل معالجة متكاملة لتطوير 

 ةالعمالة في المنشأة خالل فترة زمنية مقبل

 :وأهم هذه الجوانب 

 .األعداد والمستويات الالزمة من العمالة لتحقيق المعدالت المستهدفة لألداءواإلنتاج (4
 .األعداد والمستويات الالزمة من العمالة لمواجهة التوسيعات المستقبلية (2
 .األعداد والمستويات الالزمة من العاملة لترشيد الهيكل الحالي للعمالة (3
 .خطة الترقيات (1
 .لتنقالتخطة ا (5
 .تحديد اإلحتياجات التدريبية (9
 .تحديد تكلفة العمالة (7
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بعض العالقات االساسية في تخطيط القوى العاملة والناتجة عن تحليل العرض والطلب  من القوي العاملة 
- :والموازنة بينهما

 العرض الداخلي –الطلب الكلي = االحتياجات (4

 هياكلهاأعداد العمالة الحالية و = العرض الداخلي ( 2

 هيكل مخزون القوى العاملة = الهيكل الحالي للعمالة ( 3

 االحتياجات في االجل الطويا كما وكيفيا+ االحتياجات في االجل القصير كما وكيفيا = خطة العمالة (1

 (العرض الخارجي)مايمكن الحصول عليه من سوق العمل + مخزون القوى العاملة = القوى العاملة المتاحة ( 5

 مكونات خطة العاملة = التدريب + الترقية + النقل + الختبار والتعيين من الخارج ا( 9

الرضا الكامل للعاملين عن طريق وضع الفرد المناسب في المكان المناسب في ظروف = االستخدام المثل (7
 فاعلية اإلدارة بالتكلفة المناسبة+ عمل مناسبة 

- :وى العاملة في وبناءا علي ماتقدم تتخلص مراحل تخطيط الق

 "العرض"دراسة الموقف الحالي للعمالة (4
 "الطلب"التنبؤ باالحتياجات من القوى العاملة خالل فترة الخطة  (2
 "الخطة"الموازنة بين جانبي العرض والطلب (3

ونريد األن أن نهتم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بتخطيط القوى العاملة تكون اساسي الي باحث في تخطيط القوى 
 .يتم البناء عليها ووضضع خطة للعمالة خالل فترة أو فترات زمنية.. لة العام

- :لذا ستعرض لبعض الجداول الواجب توافرها كبداية لعملية تخطيط القوى العاملة أال وهي

يصبح االن من الضروري تناول التحليل الهيكلي للعمالة باعتباره جزءا أساسيا في تحليل جانبي  -:هياكل العمالة(أ
 .عرض أو الطلب في خطة القوى العاملةال

 :ويقصد بتحليالت هيكل العمالة التعرف علي ودراسة مجموعة الهياكل الفرعية المكونة لهيكل العمالة وهي

ويعنى تحديد او توزيع العاملين في المنشأة في المجموعات  أو الفئات وفقا لمدة خدمتهم : الهيكل الفرعي للخبرة  (4
ي األعمال التى يقومون بها ويتم التقسيم بأقل من سنة ثم بعد ذلك من ثالثة إلي خمسة سنوات بها او لمدة خبرتهم ف

وهكذا ويؤثر هذا الهيكل  الفرعي تأثيرا مباشرا علي تحليل بيئة العمل الداخلية للمنشأة فقد يكون يمثل المؤشرات 
 .أو بطء معدالت دوران العمللدرجة الوالء واالنتماء في الشركة أو أحد المؤشرات التى تفسر سرعة 

 .وكما يرتبط أيضا شكل غير مباشر بعمليات تحديد االحتياجات التدريبية والترقية والنقل والجور

متوسط  –متوسط  –مؤهل عال )وهو عبارة عن توزيع العملين حسب حالتهم التعليمية :  الهيكل الفرعي للتعليم (2
 (بدون –إعدادية  –فوق المتوسط 
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هيكل الفرعي تأثيرا مباشرا علي عملية تخطيط القوى العاملة عند تحديد األعداد والمستويات المطلوبة من ويؤثر هذا ال
العمالة ومعدالت االداء المتوقعة وكذالك يؤثر علي عملية التدريب عند تحديد االحتياجات التدربية كمايؤثر بشكل 

 .غير مباشر علي عمليات تحديد الجور والنقل والترفيه

يعنى توزيع  العاملين المؤهلين وفقا لتخصصاتهم العلمية أو يتم توزيع العاملين : كل الفرعي لتخصص المؤهلالهي (3
 ...وهكذا. في المؤهل الواحد علي التخصصات التى يحتويها هذا المؤهل 

الة المطلوبة ويفيد هذا التوزيع بشكل مباشر في عمليه تخطيط القوى العاملة من حيث التحديد الدقيق لنوعيات العم
 .كما يفيد أيضا في ترشيد عمليات النقل والترقية والتدريب

يعنى توزيع العاملين في مجموعات أو فئات عمرية تتراوح كل فئة في الغالب بين خمسة :  الهيكل الفرعي للعمر (1
 ..او عشرة سنوات وتبدا بالحد األدنى لدخول الخدمة وتنتهي بالحد األقصي للتقاعد

ثيرا مباشرا في عملية تخطيط القوى العاملة عند تحديد العاملة المطلوب إحاللها محل العاملة التي ويؤثر هذا تأ
كما يؤثر علي عملية التدريب بإعطائه مؤشرا نحو تركيز  .ستترك العمل في الشركة نتيجة بلوغها سن التقاعد 

العمري دورا مباشرا في حساب الفاقد الطبيعي وأيضا يلعب الهيكل  .التدريب لصغار السن لزيادة فترة االستفادة منهم
ويؤثر أيضا في تفعيل إدارة المعرفة وتحديد المخزون منها وكيفية االستفادة  .من العمالة عند احتساب معدالت الوفاة

 .منها

زوج مت –أعزب )وهو يحدد ويوزع العاملين في الشركة وفقا لحالتهم االجتماعية: الهيكل الفرعي للحالة االجتماعية (5
وبالتخطيط للرعاية االجتماعية والثقافية  .وهذا يتعلق بتحليل البيئة الداخلية للشركة(مطلق  –أرمل  –متزوج ويعول  –

 .ومعدالت دوران العمل واالداء  –والصحية وكذلك يرتبط بتخطيط العالوة االجتماعية وأنظمة الحوافز 
لة في الشركة وفقا لطبيعة تعيينهم أو تعاقدهم مع الشركة يعنى توزيع العما:  الهيكل الفرعي لطبيعة االستخدام (9
منتدبين  –مؤقتين بمكافآت شاملة  –ويتم تحليل المؤقتين إلي عقود محددة المدة والعرض ( مؤقتون  –دائمون )

ويؤثر هذا الهيكل في عملية تخطيط القوى العاملة في االجل القصير ( معارين من جهات اخري –لفترات محددة 
حيث يضع أمام المسئولين في المنشأة ضرورة االخذ في االعتبار توفير بدائل ..توسط وعلي عملية إحالل العمالةوالم

 .لقوة العمل المؤقتة في المواعيد المحددة أو المفاجئة لخروجهم من الشركة
 –ريفية )دمين منها ويعنى تحديد وتوزيع العاملين في الشركة وفقا للمناطق القا:  الهيكل الفرعي للموطن االصلي (7

ويؤثر في تحليل البيئة الداخلية للمنشأة,ومدي احتماالت استقرار العمالة بها وكذالك تحديد ..(عواصم –حضرية 
 .المصادر الرئيسية الخارجية للعمالة والعادات والسلوك العام لهم

ولهم علي دورات تدربية سابقة او يوزع العاملين فيه وفقا لحص: الهيكل الفرعي للعمالة المباشرة وغير المباشرة  (8
مطلوبة سواء داخل المنشأة أو خارجها وقد يتم إعداد هذا التوزيع في توزيعات فرعيه لكل مستوي من مستويات 

عادة  .العمالة ويؤثر هذا الهيكل الفرعي بشكل مباشر في عملية تحديد االحتياجات التدربية وعملية النقل والترقية وا 
 .داء والمسار الوظيفي والتدريبي والرابط بينهماالتنظيم وتقييم األ

ويوزع العاملين به وفقا للعمالة التى تعمل في االقسام واالدارات : الهيكل الفرعي للعمالة المباشرة وغير المباشرة (6
دارية وهي التى ترتبط ارتباطا مباشرا باالنتاج وهي العمالة المباشرة والعمالة المرتبطة بالخدمات سواء كانت فنية أو إ
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ويرتبط هذا الهيكل الفرعي مباشرة بتخطيط القوى العاملة والتدريب وترشيد الهيكل الحالي  .العمالة غير المباشرة
 .للعمالة من حيث نسبة العمالة المباشرة إلي غير المباشرة وفقا لما يجب ان تكون عليه

للمستويات اإلشرافية في الشركة الي االدارة  يعنى بتوزيع العاملين وفقا: الهيكل الفرعي للمستويات اإلشرافية (40
الوسطي واالدارة التنفيذية ونسبة ذلك إلي المنفذين من االخصائيين والفنيين والعمال ممن ال يغلب عليهم صفة 

 .لةويرتبط هذا التوزيع ارتباطا مباشرا بإعادة التنظيم والتخطيط للقوى العاملة والنقل والترقية وتكاليف العما .االشراف 
ويعنى توزيع العاملين طبقا للمجموعات الوظيفية التى (: المجموعات الوظيفية)الهيكل الفرعي لمستويات العمالة  (44

 :يشغلونها علي النحو التالي
 

 المؤهالت العليا مجموعة الوظائف العليا

     مجموعه الوظائف التخصصية 

 متوسطة( الفنيون)     مجموعه الوظائف الفنيه 

 (الكتبة)     وظائف المكتبية مجموعة ال

 (العمال المهرة)     مجموعة الوظائف الحرفية

 (العمال العاديون)    مجموعة الوظائف الخدمات المعاونة

 .إناث  –ذكور ( الجنس)يعنى توزيع العاملين وفقا للنوع  :الهيكل الفرعي للنوع4 (42

يئة الداخلية وتخطيط العمالة وفقا لطبيعة المنتج ويفيد هذا التوزيع بشكل مباشر في تخطيط للخدمات وتحليل الب
 الخ....وتحديد معدالت األداء والغياب المتوقعة ونظام الورديات واألجازات

 .يعنى توزيع العاملين في الشركة وفقا للوظائف واألعمال التى يشغولنها :  الهيكل الفرعي للوظائف واألعمال (43
عمال والوظائف علي مستوى كل إدارة أو حسب جدول الوظائف واألعمال وقد يتم التحديد أو التوزيع علي أساس اال

عادة التنظيم .في  الشركة   .ويفيد هذا التوزيع في تخطيط القوى العاملة وتخطيط التدريب وا 
يعنى توزيع العاملين  وفقا لألجور أو الفئات المالية ويفيد هذا التوزيع بشكل مباشر في  :الهيكل الفرعي لألجور  (41
 .طيط األجور والحوافزتخ
يعني تحديد وتوزيع العاملين وفقا لالدارات واالقسام التي تتكون منها الشركة  :الهيكل الفرعي لالدارات واالقسام (45

ويفيد هذا في تخطيط القوي  .حسب مسمي كل ادارة او قسم ويوازي هذا جداول الوظائف حسب التقسيمات التنظيمية
يمكن زيادة التصنيفات اكثر او اقل حسب الحاجة بما يساعد في عملية التخطيط و , العاملة وفي اعادة التنظيم 

ويمكننا استخدام , وبعد استعراض ما تقدم نصبح علي دراية كاملة بتوصيف العمالة الحالية داخل لشركة .عموما
ت عن العمالة مما يعطي الجداول المرفقة لعمل دليل مجتمع العاملين ليكون االساس لقواعد البيانات وتوافر المعلوما

حيث تمثل جداواللعمالة مكونات وخصائص افراد قوة العمل , فرصة كبيرة لنجاح عملية تخطيط القوي العاملة 
كذلك المعايير التي تم بمقتضاها تحديد الواجبات والمسئوليات  .الموجودين فعال علي راس العمل في الشركة 

 .ة والتي تتفق والهدف الذي تسعي الشركة لتحقيقهللعاملين في المستويات الوظيفية المختلف



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

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

 :وفيما يلي عرض لعدد من جداول العمالة

 ( 47الي 4) والتي حدد فيها الغرض من استخدام كل جدول وهي من 

 ( 4) جدول رقم            :اسم الجهة

 جدول توزيع العاملين حسب النوع واألهمية النسبية

 م الماليةطبقا لمجموعاتهم النوعية ودرجاته

 % العدد الدرجة  المجموعة النوعية

 جملة أنثي ذكر

 

 

 

 

     

 %400     اجمالي عام

 :الغرض من استخدام الجدول

o  يرتبط توزيع علي المجموعات الفرعية ارتباطا مباشرا بتخطيط القوي العاملة وتخطيطا للتدريب والتعيين
 .والترقية والنقل والندب

o حسب النوع بشكل مباشر في التخطيط للخدمات وتحليل البيئة الداخلية وتخطيط العمالة  يفيد توزيع العاملين
 وفقا لطبيعة العمل وتحديد معدالت دوران العمل المتوقعة



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

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

 ( 2) جدول رقم                                        : اسم الجهة 

 جدول توزيع العاملين حسب حالتهم الوظيفية واألهمية النسبية

 طبقا لمجموعاتهم النوعية ودرجاتهم المالية

 

 المجموعة
 النوعية

 

 الدرجة

 بيان العاملين غير القائمين بالعمل إجمالي عدد العاملين

  غير قائمون بالعمل قائمون بالعمل

 معارون

 

منتدبو
 ن

 

 أجازات خاصة

 

 مجندون

 

 أخري

 

 % عدد % عدد  جملة

            

100   اجمالي عام
% 

 100%       

 :الغرض من استخدام الجدول

 االحتياطي المفروض تواجده  يرتبط توزيع العاملين حسب حالتهم الوظيفية بشكل مباشر بعملية تخطيط القوي العالمة في األجلين القصير والمتوسط من حيث تحديد وتوفير
 .يدمن العمالة لمواجهة حاالت اإلعارة والندب واألجازات الخاصة والتجن

 كذلك يرتبط بشكل غير مباشر بعمليات التعيين والنقل والترقية. 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
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 ( 3) جدول رقم  :اسم الجهة

 جدول توزيع العاملين حسب المجموعات النوعية 

 واألهمية النسبية طبقا للتقسيمات التنظيمية

 % إجمالي  المجموعات النوعية  التقسيم التنظيمي

       

 

 

 

                                                                            

 %100         إجمالي عام

 :الغرض من استخدام الجدول

  وتخطيط التدريب , يرتبط توزيع العاملين علي المجموعات النوعية ارتباطا مباشرا بتخطيط القوي العاملة ,
 .كل مجموعة نوعية تعتبر وحدة متميزة في هذا الشأنباعتبار ان , والندب , والنقل , والترقية , والتعيين 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

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

 ( 1) جدول رقم                     :اسم الجهة

 وتطوره النسبي  88/4686الي  81/4685جدول توزيع العاملين حسب االعوام من 

 طبقا لمجموعاتهم النوعية ودراجاتهم المالية

 ر التطور النسبي باعتبا العدد الدرجة المجموعة النوعية

 عام األساسي 48/48عام 

81/85 85/89 89/87 87/88 88/86 81/85 85/89 89/87 87/88 88/86 

       100%     

     %100       إجمالي عام

 :الغرض من استخدام الجدول

 ي األجل القصير واألجل الطويليفيد تطور إعداد العاملين في عملية تخطيط القوي العاملة والتنبؤ بتحديد االحتياجات من القوي العالمة ف. 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
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 ( 5) جدول رقم          :اسم الجهة

 جدول توزيع العاملين الموجودين والمعارين والمنتدبين واألجازات الخاصة

 والمجندين وأهميتهم النسبية طبقا للتقسيمات التنظيمية

التقسيم 
 التنظيمي

الموجودون 
 فعال

 اجمالي اخري ندونالمج األجازات الخاصة المنتدبون المعارون

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 

 

              

 %400  400  400  400  400  400  400  اجمالي

 

 :الغرض من استخدام الجدول

 الحتياطي المفروض تواجده من العمالة لمواحهة يرتبط هذا الجدول ارتباطا مباشرا بعملية تخطيط القوي العاملة في االجلين القصير والمتوسط من حيث تحديد وتوفير ا
 .حاالت االعارة والندب واالجازة الخاصة والتجنيد

 كذلك يرتبط بعملية التعيين والنقل والترقية والتدريب. 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
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 ( 9) جدول رقم          :اسم الجهة

 .المالية  جدول توزيع العاملين حسب درجاتهم العلمية والنوع طبقا لمجموعاتهم النوعية ودرجاتهم

 الدرجة المجموعة النوعية

 مؤهالت فوق الجامعية

مؤهالت 
 جامعية

مؤهالت فوق 
 المتوسط

 مؤهالت
 متوسطة

مؤهالت اقل 
 من المتوسط

 ماجستير دكتوراه إجمالي بدون مؤهالت
دبلومات 
 عالية

 الجملة

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

                

                لي عامإجما

 

 : الغرض من استخدام الجدول

  يؤثر هذا الجدول تأثيرًا مباشرا على عملية تخطيط القوى العاملة عند تحديد النوعيات المطلوبة من العمالة 
  كذلك يؤثر على عملية التدريب عند تحديد االحتياجات التدريبية باعتبار مستوى المؤهل الدراسي. 
 وأيضا التعيين والترقية والنقل والندب باعتبار أن كل مجموعة نوعيه وحدة متميزة في هذا الشأن . ير مباشر على عملية تحديد األجور كما يؤثر بشكل غ. 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
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 ( 7) جدول رقم          :اسم الجهة

 جدول توزيع العاملين حسب نوع الدراسة والنوع طبقا لمجموعاتهم النوعية ودرجاتهم المالية

 الدرجة وعيةالمجموعة الن

مؤهالت تجارية  
 اجمالي مؤهالت أخرى مؤهالت قانونية مؤهالت زراعية واقتصادية

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

                 

                 إجمالي عام 

 : الغرض من استخدام الجدول

  مباشرا على عملية تخطيط القوى العاملة عند تحديد النوعيات المطلوبة من العمالة يؤثر هذا الجدول تأثيرًا 
  كذلك يؤثر على عملية التدريب عند تحديد االحتياجات التدريبية باعتبار مستوى المؤهل الدراسي. 
  تبار أن كل مجموعة نوعيه وحدة متميزة في هذا الشأن وأيضا التعيين والترقية والنقل والندب باع. كما يؤثر بشكل غير مباشر على عملية تحديد األجور 
  كما يفيد في التعرف على مدى تمشي المجموعة النوعية الرئيسية من حيث عدد العاملين بها مع طبيعة عمل الجهة واختصاصاتها. 
  كما يؤثر ايضا في تخطيط التعليم باعتباره احد مصادر العمالة. 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
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 ( 8) جدول رقم  :اسم الجهة

  جدول

 توزيع العاملين حسب مجموعاتهم النوعية طبقا لنوع الدراسة ودرجاتهم العلمية

نوع الدراسة والدرجات 
 العلمية

 اجمالي  المجموعات النوعية

         ادارة عليا

 مؤهالت تجارية واقتصادية 

 دكتوراه

 ماجستير

 دبلومات عليا

 بكالوريوس

 فوق المتوسط

 متوسط

 اقل من موسط

         

          ملة ج

 مؤهالت أخرى

 ---------

 -------

         

          جملة 

          إجمالي عام 

 : الغرض من استخدام الجدول

يؤثر هذا الجدول تأثيرا مباشرا على عملية تخطيط القوى العاملة عند تحديد بالنوعيات والمستويات المطلوبة من 
 .العمالة 

 ريب عند تحديد االحتياجات التدريبية باعتبار نوع ومستوى المؤهل الدراسي كذلك يؤثر على عملية التد. 
  كما يؤثر بشكل غير مباشر على عملية تحديد االجور , وأيضا التعيين والترقية والنقل والندب باعتبار ان كل

.مجموعة نوعيه وحدةة متميزة في هذا الشأن 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
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 ( 6) جدول رقم                       :اسم الجهة

 جدول  

 ية ودرجاتهم المالية توزيع العاملين الحاصلين على دورات تدريبية والذين لم يحصلوا على دورات تدريبية حسب النوع واالهمية النسبية طبقا لمجموعاتهم النوع

 الدرجة  المجموعة النوعية

 

 

 

عدد العاملين الذين  عدد العاملين الحاصلين على دورات تدريبية
 لم يحصلوا على
 دورات تدريبية 

نسبة إجمالي الحاصلين  إجمالي العاملين
ت تدريبية الى على دورا

 الجملة خارج الجمهورية داخل الجمهورية  %اجمالي العاملين 

  جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

 

 

                 

                  اجمالي عام 

 : الغرض من استخدام الجدول

  يؤثر هذا الجدول تأثيرا مباشرا في عملية تحديد االحتياجات التدريبية والنقل والترقية واعادة التنظيم وتقييم االداء. 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
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 ( 40) جدول رقم :الجهة اسم

 جدول

موضوع الدورات وتاريخ توزيع العاملين الحاصلين على دورات تدريبية حسب النوع ومكان انعقاد الدورات طبقا ل
 الحصول عليها 

إجمالي العاملين الحاصلين  تاريخ الحصول عليها  موضوع لدورة التدريبية 
 على الدورات

مكان انعقاد الدورة دخل 
خارج / الجمهورية 
 الجمهورية

 جملة أنثى ذكر 

      

      اجمالي عام 

 : الغرض من استخدام الجدول

 را مباشرا في عملية تحديد االحتياجات التدريبية والنقل والترقية واعادة التنظيم وتقييم االداء يؤثر هذا الجدول تأثي 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
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 ( 44) جدول رقم                :جهةاسم ال

 جدول

 توزيع العاملين حسب فئات العمل واألهمية النسبية طبقا لمجموعاتهم ودرجاتهم المالية

المجموعة 
 النوعية

عدد  الدرجة
 العاملين

 إجمالي فئات العمر

 20أقل من  
 25-20سنة

25-30 

 

30-35 35-10 15-50 50-55 55-90 90-95 

 %  عدد %  عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %  عدد

                     

اجمالي 
 عام

   40
0

% 

 40
0

% 

 40
0

% 

 40
0

% 

 40
0

% 
 40

0
% 

 40
0

% 

 40
0

% 

 

40
0

% 

 : لجدولالغرض من استخدام ا

 دارية نتيجة بلوغها سن التقاعد يؤثر النموذج تأثيرا مباشرا في عملية تخطيط القوى  عند تحديد العمالة المطلوب احاللها محل العمالة التي ستترك العمل في الوحدة اال. 
 ر لزيادة فترة االستفادة منهم كما يؤثر في تحديد االحتياجات التدريبية باعطائة مؤشرا نحو تركيز التدريب لصغار السن دون الكبا. 
 عاملين كما يؤثر دورا مباشرا في حساب الفاقد الطبيعي من العمالة عند احتساب معدالت الوفاة حيث تتم هذه الحسابات في ضوء التوزيع العمري لل. 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
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 ( 42) جدول رقم       :اسم الجهة 

 جدول

 طبقا لمجموعاتهم النوعية ودرجاتهم المالية توزيع العاملين حسب فئات مدد الخدمة واألهمية النسبية 

المجموعة 
 النوعية

عدد  الدرجة
 العاملين

 إجمالي فئات العمر

 5أقل من  
 سنوات

5 – 40  

 

40 – 45  45 – 20  20 – 25  25 – 30  30 – 35  35 - 10 

 %  عدد %  عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %  عدد

                     

اجمالي 
 عام

   40
0

% 

 40
0

% 

 40
0

% 

 40
0

% 

 40
0

% 
 40

0
% 

 40
0

% 

 40
0

% 

 

40
0

% 

 : الغرض من استخدام الجدول

  يؤثر النموذج تأثيرا مباشرا على تحديد البيئة الداخلية وتأثيرها بمدى سرعة وبطء دوران العمل بالجهة. 
  والنقل واألجور كما يرتبط ارتباطا غير مباشر بتحديد االحتياجات التدريبية. 



 ثالثةدرجة  - تخطيط القوي العاملة  أخصائي موارد بشريةالمسار الوظيفي لوظيفة 
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 ( 43) جدول رقم       :الجهة

 جدول

 توزيع العاملين حسب مدد بقائهم بالنسبة في درجاتهم المالية الحالية واألهمية النسبية طبقا لمجموعاتهم النوعية ودرجاتهم المالية 

المجموعة 
 النوعية

عدد  الدرجة
 العاملين

 إجمالي فئات العمر

 
 47-45 45-43 43-44 44-6 6-7 7-5 5-3 3-4 أقل من سنة

47- 
 فأكثر

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
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 : الغرض من استخدام الجدول

  تأثيرا مباشرا على تحديد البيئة الداخلية فقد يكون احد المؤشرات التي تفسر سرعة او بطء دوران العمل يؤثر النموذج. 
  كما يرتبط ايضا بشكل غير مباشر بعمليات تحديد االحتياجات التدريبية والنقل والترقية واألجور. 
  في الدرجة الحالية الواحدة  مع العاملين الذين قضوا مدد طويلة( اإلحباط) يوضح مدى التأثير السلبي. 
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 ( 41) جدول رقم       :الجهة

 جدول

 على والنوع طبقا لمجموعاتهم النوعية ودرجاتهم المالية  64 -88توزيع العاملين المتوقع إحالتهم إلى المعاش خالل الفترة 

 المجموعة النوعية
 الدرجة

 إجمالي 4664 4660 4686 4688

 جملة انثى ذكر جملة انثى ذكر جملة انثى ذكر لةجم انثى ذكر جملة انثى ذكر 

                 

                 اجمالي عام

 : الغرض من استخدام الجدول

 بلوغها سن التقاعد دارية نتيجة يؤثر النموذج تأثيرا مباشرا في عملية القوى العاملة عند تحديد العمالة المطلوب إحاللها محل العمالة التي ستترك العمل في الوحدة اإل. 
  كما يؤثر على عملية التدريب بإعطائها مؤشرا نحو تركيز التدريب لصغار السن دون الكبار لزيادة فترة االستفادة منهم. 
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 (45)جدول رقم                 : اسم الجهة 

 :السنة المالية 

 جدول

 حركة الطلب على العمالة

  موقف شغلها موقف شغلها موقف شغلها موقف الدرجات الحالية المجموعة النوعية

عدد  الدرجة مالحظات
 الخلوات

 العدد األسلوب العدد األسلوب العدد األسلوب

          

 (تدب من الخارج  –ندب داخلي  –نقل  –ترقية  –تعيين ) المقصود بأسلوب شغل الدرجات هو تحديد الطريقة التي اتبعتها الجهة في شغل كل درجة   -
 :ن استخدام الجدول الغرض م -

الية وهو ما يعكس حالةالطلب على تسجيل الموقف الفعلي للدرجات الخالية في كل سنة مالية وحركة شغل هذه الدرجات من حيث األسلوب والعدد والتاريخ على امتداد السنة الم
 .العمالة في الجهة من مختلف الدرجات والنوعيات 
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  (49)جدول رقم     : اسم الجهة 

 طبقًا للتقسيمات التنظيمية توزيع العاملين حسب مسميات وظائفهم ومجموعاتهم النوعية ودرجاتهم جدول

 (لجدول التفصيلي ) 

اسم التقسيم 
 التنظيمي

 مالحظات عدد الوظائف الدرجة المجموعة النوعية مسمى الوظيفة 

      

      

      

  (47)جدول رقم   : اسم الجهة 

 حسب درجاتهم المالية والتقسيمات التنظيمي طبقا لمجموعاتهم النوعية ومسميات وظائفهم توزيع العاملين

 ( الجدول اإلجمالي ) 

إجمالي  التوزيع على الدرجات الوظائف 
عدد 
 الوظائف

التوزيع على 
 التقسيمات التنظيمية

 سادسة  خامسة  رابعة ثالثة ثانية أولى  مدير  العالية  الممتازة 
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- :التنبؤ بتركيب القوى العاملة 

من واقع دراسة تركيب القوى العاملة الحالية واتجاهات تغييرها في المستقبل يتم التنبؤ بتركيب القوى العاملة في تاريخ 
 .ما يكون سنة أو عدة سنوات  مستقبلي عادة

ويقوم هذا التنبؤ على استقرار البيانات المتعلقة بحركة العاملين من والى الوظائف المختلفة مثل تعيينهم ونقلهم وتركهم 
 .الخدمة واستنباط تأثير هذه المتغيرات على تركيب القوى العاملة في المستقبل 

  لى الوظائف في الستنباط ( سنوات مثال5)خالل عدد من السنوات الماضية ولتحليل حركة العاملين من وا 
اتجاهات ومعدالت التغير يمكن استخدام طريقة مستحدثة تقوم على دراسة االحتماالت تعرف باسم سلسلة 

 .ماركوف 
  ويقوم استخدام هذه الطريقة على عدد من المسلمات التي يجب التحقق منها قبل تطبيق الطريقة هي:-  
لديها بيانات مفصلة وصادقة عن حركة األفراد من والى الوظائف المختلفة فيها ومن والى إن المنظمة   -4

 .المنظمة وان هذه البيانات متوفرة عن سلسلة زمنية طويلة نسبيًا 
إن نظام القوى العاملة يتمتع بالثبات واالنتظام النسبيين أي ان سياسات وبرامج القوى العاملة في الماضي  -2

 .المستقبل  ستظل كما هي في
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 معدالت األداء
- :طرق التنبؤ بحجم القوى العاملة 

ترجع أهمية التنبؤ بحجم القوى العاملة الى ما يترتب على عدم تقديرها التقدير الصحيح من أثار تظهر في فائض أو 
عجز من العمالة مما يؤدي إلى قصور في تحقيق األهداف المخططة األمر الذي يتطلب ضرورة استخدام 

 .ق عملية في تقدير هذه االحتياجات طر 

- :هذا وتوجد العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في هذا الشأن والتي يمكن بيانها فيما يلي 

ويتم تقدير القوى العاملة في هذه الطريقة من واقع االنتاج المرتقب في التاريخ  -:الطريقة االحصائية  -4
االنتاج وقوة العمل الالزمة لتحقيقه ويتم ذلك عن طريق حساب درجة المستقبل وذلك بدراسة العالقة بين هذه 

االتباط بينهما ويمكن اعتبار معامل االرتباط مؤشرًا لقدرة المتغير المستقل وهو في هذه الحالة رقم االنتاج 
نهما فإن على التنبؤ بقيم المتغير التابع وهو في هذه الحالة قوة العمل فإذا ثبت وجود عالقة خطية موجبة بي

ذلك يدل على ان المتغيرات في كل من المتغير المستقل والمتغير التابع تسير في نفس االتجاه وكلما زادت 
قيمة معامل االرتباط كلما زادت امكانية تحديد قيم المتغير التابع من واقع قيم المتغير المستقل ثم بعد ذلك 

 .يمكن تقدير االحتياجات من القوي العاملة( نحداراال) عن طريق استخدام بعض الطرق االحصائية االخري 

ويعيب هذه الطريقة انها ال تصلح لتحديد االحتياجات من القوي العاملة التي ال تتصل مباشرة باالنتاج كما انها 
 .تعتمد علي الطرق االحصائية التي تتطلب متخصصين

لجهة التي تجري بها الدراسة الي مجموعات وتقوم هذه الطريقة علي اساس تقسيم ا: طريقة دراسة أماكن العمل -2
من القوي العاملة لمكان تتكون كل مجموعة من عدد من اماكن العمل المتشابهة ثم يتم تحديد االحتياجات 

 :عمل واحد من كل مجموعة عن طيق المعادلة التالية

 م التشغيل بمكان العمل في السنة عدد العمال الالزمين في الوردية الواحدة    عدد الورديات    متوسط عدد ايا

 متوسط عدد ايام تشغيل العامل في السنة

 :ويتم بعد ذلك تحديد احتياجات كل مجموعة من اماكن العمل المتشابهة عن طريق المعادلة االتية

 عدد أماكن العمل:  احتياجات مكان العمل الواحد من العمالة      

 .المجموعات لتحديد االحتياجات الكليةثم يتم بعد ذلك تجميع احتياجات كافة 

كما انها ال , ويعيب هذه الطريقة انها تصلح فقط بالنسبة للجهات التي يمكن تقسيمها إلي أماكن عمل متشابهة 
 .تصلح لتقدير العمالة بكافة نوعياتها بل تصلح فقط لتقدير العمالة المباشرة

تحديد معدالت االداء لمختلف نوعيات االعمال التي  وتعتمد هذه الطريقة علي: طريقة المقررات الوظيفية -3
تزاولها كل وظيفة ثم حساب حجم العمل من مختلف نوعياتها والخروج من ذلك باالحتياجات من العمالة 

وتمتاز هذه الطريقة بانها يسهل تطبيقها إذ أنها ال تعتمد علي طرق إحصائية تتطلب متخصصين كما أنها 
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ولعل حجر الزاوية في هذه , ال وليست فقط بعض األعمال التي تزاولها الجهة تصلح لكافة نوعيات األعم
 .الطريقة هو تحديد معدالت األداء

 :أهمية معدالت األداء

 :ترجع اهمية معدالت االداء الي ما ياتي

بما يتيح  بوحدة الزمنالوسيلة الدقيقة لمعرفة الزمن الالزم الداء االعمال القابلة للقياس  انها توفر لالدارة  -4
علي تحري اسباب وجود الوقت غير المنتج والعمل علي  تحديد الوقت المنتج والوقت غير المنتجلالدارة 

 .االقالل منه او ازالته
موازنة االعمال التي تقوم بها فريق من العاملين يعملون معا اذ انه بتحديد كمية العمل التي ينبغي ان يؤديها  -2

عمال عليهم بالتساوي بما يؤدي الي حسن سير العمل والي االستثمار الفعال كل منهم يمكن اعادة توزيع اال
 . لطاقات العاملين

مقارنة كفاءة الطرق البديلة اذ تكون الطريقة التي تستغرق وقتا اقصر هي افضل الطرق بشرط ان تكون  -3
 .الطروف واحدة في جميع الطرق

 :انواع معدالت االداء
 :االتية تنقسم معدالت االداء لالنواع

ويقصد به عدد وحدات الزمن الالزمة الداء وحدة عمل معينة ومثال ذلك انه يلزم لكتابة : معدل االداء الزمني -4
 .دقائق مثال 40صفحة واحدة علي االلة الكاتبة مدة 

ويقصد به عدد وحدات العمل التي تلزم اداؤها خالل وحدة زمن معينة ومثال ذلك انه  : معدل االداء الكمي -2
قضية حسب تقدير درجة صعوبة  –تظلما  –تحقيقا ) م خالل السنة ان ينجز عضو الشئون القانونية يلز 

 (العمل
ويقصد به انتاج وحدات عمل بمستوي معين من الجودة واالتقان معبرا عن ذلك بنسبة  :معدل االداء النوعي -3

لكاتبة اال تزيد نسبة االخطاء فيها الخطأ في االداء ومثال ذلك انه يلزم عند كتابة صفحة واحدة علي االلة ا
 .عن عدد معين

ويقصد به عدد وحدات العمل التي يمكن انتاجها بمستوي معين من الجودة :معدل االداء الكمي النوعي -1
واالتقان في وحدة زمن معينة ومثال ذلك انه يلزم ان ينجز المحقق تحقيقا عاديا خالل اسبوع او متوسطا 

 .ل اربعة اسابيعخالل اسبوعين او كبيرا خال
ويعبر عن معدل االداء الزمني او الكمي او النوعي المفروض : معدل االداء القياسي او المثالي او التاريخي -5

تحقيقه والذي يتخذ كأساس عند تحديد خطة العمل وعند مراجعة نتائجه عن طريق مقارنة مستوي االداء 
توي ممكن من االنتاجية وقد يكون تاريخيا مأخوذا من الفعلي به وقد يكون هذا المعدل قياسيا يمثل اعلي مس

 .دقائق 5السجالت والقياسات لسابقة ومثال ذلك كتابة صفحة علي االلة الكاتبة في 
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 :استخدامات معدالت االداء

توجد عدة استخدامات لمعدالت االداء تظهر اهميتها في تطبيق أساليب اإلدارة العلمية التي تؤدي الي تحقيق 
 .ستفادة ممكنة من الموارد البشرية والمادية واالمكانيات المتاحة الية وحدةاكبر ا

 :ويمكن عرض هذه االستخدامات فيما يلي

ان رسم سياسات العمل وتحديد اهدافه ووضع خططه وبرامجه من اهم عوامل نجاح الوحدات  :التخطيط -1
السياسة العامة وايضا لبرامج تنفيذ العمل  وتستخدم معدالت االداء لتحديد الوقت الالزم للخطة المتعلقة برسم

 .بالوحدة كما تستخدم لتحديد االحتياجات من القوي البشرية وباقي عناصر العمل الالزمة لتنفيذ الخطة
تستخدم األزمنة وحصص العمل النمطية كمعيار رقابي اذ انه يمكن اتخاذها اساسا لوضع : المتابعة والتقييم -2

التي تساعد علي الكشف عن األخطاء واالنحرافات والعمل علي تصحيحها او تجنب  اساليب المتابعة والتقييم
 .الوقوع فيها مستقبال

تعتبر معدالت األداء وسيلة من الوسائل الموضوعية لتقدير مصروفات وايضا احتياجات الوحدات  :الميزانية -3
ت واالالت والمواد الالزمة لها وعلي سواء بالنسبة للقوي البشرية الالزمة للعمل او بالنسبة لألدوات والمعدا

ذلك يمكن استخدامها في اعداد الميزانيات سواء بالنسبة لقطاع االعمال او لقطاع االعمال او لقطاع 
الخدمات كما تعتبر معدالت االداء ايضا الركيزة االولي بالنسبة العداد ميزانيات االداء اذ يتم تقسيم المشروع 

العمالة المطلوبة في كل مرحلة علي حدة ثم تستخدم المعدالت الموضوعة لكل  الي عدد مراحل مع بيان نوع
 .عنصر من عناصر العمل لتقدير االموال الالزمة لكل مرحلة

لما كانت معدالت األداء قد استخدمت اصال لتحديد االجر  -:رسم سياسة المرتبات واألجور االضافية   -1
دريك تايلور بأن هناك وقتا أمثل ألداء العمل يعتبر اساسا لتحديد الذي يتفق مع االنتاج وذلك عندا منادى فري

أجر العامل اذ خلق هذا المبدأ القاعدة االدارية التي تقرر ان لألعمال المتساوية اجرا متساويا وعلى ذلك 
 .استخدمت معدالت األداء كأحد المعايير الالزمة لضمان العدالة في توزيع األجور والمرتبات 

مت معدالت األداء ايضا لتشجيع العمال على زيادة االنتاج وذلك بمنحهم اجرا اضافيا عن العمل او وقد استخد
االناج الذي يتجاوز تلك المعدالت مما ادى الى اعتبارها وسيلة فعالة الستخدام الحوافز المادية بين العاملين 

 .لزيادة وتحسين االنتاج 
قادات التي توجه الى تقارير الكفاية هو قصورها عن ايجاد مقياس لعل اكبر االنت  -:اعداد تقارير الكفاية  -5

موضوعي ألداء العمل يتخذ اساسا لتقدير الكفاية وتعتبر معدالت الداء اسلوبا من اهم األساليب التي 
استخدمت للتغلب على هذا القصور اذ انها تعمل على تحديد حجم مستويات االداء المرغوب تحقيقا سواء من 

ية العمل او جودته او الزمن الالزم له وبذلك يمكن تقييم العاملين على اساس مقارتة العمل الذي ناحية كم
 .انجز فعال بهذه المستويات التي تخضع عادةى لكثير من االهواء الشخصية 

اة لهذا وهكذا تبعث معدالت األداء الطمأنينة في نفوس العاملين من ناحي تقييم أداء اعمالهم كما تمد الرؤساء بأد
 .التقييم 
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كثيرا ما تظهر عمليات الرقابة والمتابعة قصورا في األداء عن المستويات الموضوعة ويرجع هذا  -:التدريب  -9
القصور في كثير من االحيان على عدم فهم العاملين ألساليب وطرق أداء العمل وتساعد القائمين على اعداد 

 .عد على رفع درجة كفاءة هؤالء العاملين في اداء العمل البرامج التدريبية في اعداد البرامج التي تسا
تقوم معدالت االداء بدور ال يمكن اغفالة في تحسين اساليب العمل ففي حالة  -: تحسين اساليب العمل -7

اختالف االداء الفعلي عن معدالت االداء الموضوعة بسبب قصور اساليب العمل يلزم اعادة النظر في 
 .واستخدام االساليب التي تؤدي الى تحسين االداء اساليب العمل القائمة 

من اهم العوامل المثبطة للروح المعنوية للعاملين في اية منظمة عدم االلمام لما هو  -:رفع الروح المعنوية  -8
مطلوب منهم ولما كانت معدالت األداء تحدد األعمال المطلوبة من كل فرد وكل تقسيم تنظيمي داخل 

ير ايجابيا في الروح المعنوية للعاملين ألنها تحدد المؤثرات التي تساعد العاملين في أداء المنظمة فان لها تأث
 .اعمالهم 

- :االعتبارات الواجب مرعاتها عند اختيار وحدة االداء 

  -:يقصد بوحدة االداء العمل التي تستخدم في القياس ويراعى عند اختيارها ما يلي 

 .لعد يجب أن تكون وحدة األداء قابلة ل -4
 .يجب توحيد وحدة األداء في جميع الوحدات التي تؤدي نفس األنشطة واإلحصائيات  -2
 .يجب ان يكون اختيار وحدة األداء على أساس ييسر بقدر اإلمكان تسجيل البيانات  -3
 .يجب التعبير عن وحدة األداء باصطالح عادي مألوف  -1
 .يجب ان يتوفر في وحدة االداء عامل الثبات   -5
 الواجب مراعاتها عند وضع معدالت األداء  االعتبارات:- 

هناك بعض االعتبارات يجب مراعاتها وااللتزام بها عند وضع  معدالت االداء لكي يتوفر لها الفاعلية 
- :والنجاح وهي 

 -:يجب ان تكون معدالت االداء  -1
تفاعها عن هذا المستوى أي ان تكون عند مستوى األداء المقبول المرضي اذ ان ار  : واقعية واقابلة للتحقيق  ( أ

 .يدعو الى اليأس وهبوط الهمة كما ان انخفاضها يقلل من الدافع والحافز على زيادة االنتاج 
أي مبنية على بيانات سليمة ومعلومات صحيحة حتى يمكن االعتماد عليها في تخطيط االنتاج وفي : دقيقة  ( ب

 .المتابعة والتقييم 
لعمل واألفراد الذين يقومون به ويمكن تطويرها او تعديلها تبعا لتغير بحيث تأخذ في الحسبان ظروف ا: مرنه  ( ت

 .ظروف العمل سواء في طريقة األداء آو اآلالت أو المواد المستخدمة 
 .اي مستساغة من العاملين الذين يستخدمونها ويتأثرون بها : مقبولة  ( ث
داء وان يكون لهم دور ايجابي في يجب ان تكون االدارة العليا في الوحدة على وعي بأهداف معدالت األ -2

 .تنظيم وتنسيق وضع هذه المعدالت واعتماد تطبيقها 
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تقع المسئولية التنفيذية في وضع معدالت االداء على الرؤساء في كافة مستويات االشراف كل منهم في نطاق  -3
وترشيد جهودهم في  اشرافه وعلى وحدة التنظيم واالدارة في كل جهة تقديم المعونة الفنية للرؤساء لمساندة

 .إعداد معدالت االداء بمقتضى االختصاص االستشاري لوحدة التنظيم واالدارة 
 -:يجب اتاحة الفرصة امام العاملين البداء مالحظاتهم على معدالت االداء وذلك لالعتبارات االتية  -1
 .انهم على دراية بالعمل وتفصيالته وباتالي يمكن االنتفاع بخبرتهم  ( أ
 .تهم اذ ان معدالت األداء غالبا ما تلقي مقاومة منهم القترانها خطأ في أذهانهم بتهديد مستقبلهم تفادي مقاوم ( ب
 .يعتبر الحصول على تأييدهم وقبولهم لها دليال على عدالتها ودقتها وفاعليتها  ( ت
ت يجب ان يقترن وضع معدال األداء بوضع نظام للحوافز يمضن مكافأة من تزيد احتياجاتهم عن المعدال ( ث

 .المقررة 
 مراحل إعداد معدالت األداء :- 

 :يمكن تلخيص أهم الخطوات او المراحل التي يمر بها إعداد معدالت االداء فيما ياتي 

ويقصد به دراسة الطرق المختلفة التي يمكن أداء احد العمال بها واختيار افضل هذه   -:تبسيط العمل  -1
ادة توزيعة وخرائط سير العمل لحذف خطواته غير الالزمة الطرق ويستعان في ذلك بخرائط توزيع العمل إلع

في األداء او ادماج بعض الخطوات او اعادة ترتيب تتابع بعضها او تبسيط بعضها االخر وذلك بهدف 
االقتصاد في الوقت والمسافة الالزمين ألداء العمل وتشمل هذه الدراسة أيضا تحليل ظروف العمل ومكانة 

 .وأثرها في األداء 
ويقصد به معرفة العمل وما يفرضه من واجبات لتحديد وحدات اداء هذه الواجبات وما  : حليل العمل ت -2

 ( .زمنية و كمية )يالئمها من معدالت أداء 
 :ويمكن تقسيم العمل في هذا المجال بأكثر من معيار 

 :تقسيم العمل الى عضلي وذهني  : المعيار األول 

يؤديه العامل مستخدما قواه العضلية كلها او بعضهاوذلك بغرض انجاز وهو العمل الذي :  العمل العضلي - أ
 .العمل المطلوب منه ومثال ذلك العمل على الة للطباعة اليدوية وهذه االعمال يناسبها عادة المعدل الزمني 

 وهو العمل الذي يستلزم من العامل عند ادائه استخدام عقله وفكره ومثال ذلك وضع خطه:  العمل الذهني - ب
 .عمل او تحليل معلومات وحقائق معينه وهذه االعمال يناسبها عادة المعدالت الكمية 

ال يمكن الفصل فى معظم االعمال بين حاجتها إلى إستخدام القوة العضلية  -: العمل العضلي الذهني - ت
إن مدى الحاجة إلى وحاجتها إلى إستخدام القوة الذهنية إذ إنها غالبًا ما تحتاج إلى إستخدام االثنين معًا إال 

إستخدام كل من اإلثنين يختلف من عمل ألخر فقد تكون الحاجة إلى القوة العضلية فى السمة الغالبة فى 
 عمل معين وتكون الحاجة إلى القوة الذهنية هى المسيطرة أو الواضحة فى عمل أخر 
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 : تقسيم العمل إلى منتج وغير منتج : المعيار الثانى 

و العمل الذى ينجزة العامل بالكم والكيف المطلوبين وفى الوقت المحدد له ومثال ذلك وه: العمل المنتج  -4
 . كتابة تقرير أو إستخدام الحاسب األلى أو األله الحاسبة أو إجراء حديث تليفونى إلنجاز بعض األعمال 

مستوى الكفاية   ويقصد به األعطال التى تحدث أثناء وقت العمل أو أداء العمل بدون: العمل غير المنتج  -2
المطلوبة ومثال ذلك التحدث فى موضوعات خارج مجال العمل أو الوصول إلى مكان العمل فى وقت 
متأخر أو أن يكون اإلنتاج مخالفًا للمواصفات المطلوبة وقد يكون السبب راجعًا إلى ظروف العمل أو 

يار الكهربائى وهذه األسباب عيوب فى التنظيم مثل عدم توفر المواد أو تعطل األلة أو إنقطاع الت
 . يستحسن العمل فى تالفيها 

 : تقسيم العمل إلى عمل يمكن قياسة وعمل يصعب قياسة : المعيار الثالث 

وهو ذلك العمل ألذى ينتهى بوحدات عمل ملمةوسة قائمة بذاتها ويمكن قياسها من حيث : عمل يمكن قياسة  - أ
الذى يستغرق فى أداء كل وحده منها وقد تكون الوحدات  عدد ونوع الوحدات المنتجة أو من حيث  الوقت

المنتجة فى شكل سلع كما هو الحال بالنسبة ألجهزة األنتاج أو فى شكل وحدة عمل كما هو الحال بالنسبة 
 . ألجهزة الخدمات والعمال المتكررة هى األعمال التى يمكن قياسها فى معظم األحوال 

ذى ال ينتهى بوحدات عمل ملموسة ماديًا وذلك كأعمال التخطيط عمل يصعب قياسة وهو ذلم العمل ال - ب
والبحوث التى تعتمد على الجهود الذهنية وأيضا االعمال اإلستشارية وأعمال اللجان وباإلضافة إلى ذلك فإنة 

توجد بعض األنواع من األعمال تنتهى بوحدات عمل ملموسة يمكن حصرها من حيث الكم إال أن هذه 
نمطية إذ أنها تختلف من وحده إلى  أخرى وبالتالى يصعب قياسها ومثال ذلك القضايا الوحدات ليست 

المرفوعى أمام المحاكم والتحقيقات وذلك إلختالف طبيعة وظروف كل قضية أو تحقيق عن غيرها واألعمال 
 .غير المتكررة هى االعمال التى يصعب قياسها فى أغلب األحوال 

التى تستخدم ( وحدة األداء )يتم فى هذه المرحلة إختيار كال من وحدة العمل و : إختيار وحدات قياس العمل  - ت
 ( إسبوع  –يوم  –ساعة  –دقيقة ) فى القياس ووحدة الزمن الالزمة ألداء كل وحدة عمل 

بعد إتمام الخطوات السابقة يصبح من الممكن وضع معدالت األداء الالزمة ألى : وضع معدالت األداء  - ث
 .عمل 
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 . معدالت األداء  طرق وضع

 ( : التقديرية ) الطريقة الشخصية : أواًل 

تعتمد هذه الطريقة على التقدير الشخصى الذاتى وتستند إلى الخيرة والمعرفة الشخصية وتستخدم فى حالة عدم وجود 
حصائيات كافية أو عدم كفاية المدة المأخوذه عنها البيانات   . بيانات وا 

هذه الطريقة بسؤال العاملين فى نوعيات األعمال المختلفة عن الوقت الذى يستغرقة كال  ويتم تحديد معدل األداء فى
 . منهم فى أداء وحدة العمل من كل نوعية ثم عرض هذه التقديرات على رؤسائهم المباشرين ثم تجريبها عمليًا 

 . يانات رسمية مسجلة وثابتة ويعتبر معدل األداء الذى يستخرج بهذه الطريقة معدل غير رسمى لعدم تاسيسة على ب
 ( : التاريخية ) الطريقة اإلحصائية : ثانياً 

 : تتلخص الخطوات الالزمة إلستخراج معدل األداء لهذه الطريقة فيما يلى 

تحديد حجم العمل المراد إستخراج معدل أدائة من واقع البيانات اإلحصائية المستخرجة من السجالت والدفاتر  -4
 . تكون سنة ميالدية  فى مدة معينة عادتا

 . حصر العاملين المختصين بأداء هذا العمل خالل تنلك الفترة  -2
تحديد عدد ساعات العمل الفعلية لهؤالء العاملين خالل تلك الفترة ألتى إتفق على أن تكون سنة ميالدية وذلك  -3

 : على النحو التالى 

 عدد أيام السنة   395

 أيام الجمع 52     

 أيام األعياد الرسمية  48                :     يخصم منها 

 يوم إجازة دورية 30                                   

 أيام عارضة  7                                     

 يوم إجازة مرضية فى المتوسط  8

 يوم  445   : جملة الخصم 

يومًا ولما كان عدد ساعات العمل الرسمية فى اليوم ( 250 )فيكون عدد أيام العمل الفعلية للعامل الواحد خالل السنة 
.... ساعات يستخرج منها مدة ساعة مقابل إنقطاع العامل عن العمل للراحة أو قضاء حاجة شخصية (  9) الواحد 
 . إلخ 

 . ساعات يوميًا (  5) فيكون عدد ساعات العمل الفعلية 

 : ل الواحد خالل السنة وعلى ذلك يكون عدد ساعات العمل الفعلية للعام

 ساعة  4250= 5×250
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 . وبضرب هذا الرقم فى عدد العاملين السابق تحديدهم يتم تحديد عدد ساعات العمل بالنسبة لهم خالل السنة 

 : يتم إستخراج معدل أداء هذا العمل بعد ذلك بموجب المعادلة األتية  -1
 : العمل خالل تلك الفترة  عدد ساعات العمل الفعلية للعاملين المختصين باداء هذا

 عدد ساعات العمل الفعلية للعاملين المختصين باداء هذا العمل خالل الفترة الزمنية المعنية 

 معدل االداء الزمنى= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حجم العمل فى تلك الفترة                                       

ويالحظ على هذه الطريقة انه وان كانت عملية وعلى شىء من الدقة العتمادها على بيانات واردة من السجالت 
 . على انها غير عملية 

 : طريقــة المشاهــدة المستمرة : ثالثًا 

الطريقة هو فصل الوقت المنتج وهو الوقت الذى يلزم فعاًل الداء العامل من الوقت غير المنتج  الغرض من هذه
 . الذى اليلزم لذلك 

 : وتتلخص خطوات استخراج معدل االداء فى هذه الطريقة فيما يلى 

a)  اعداد نموذج للتسجيل يتضمن البيانات االتية : 
عملية موضوع الدراسة والعامل الذى ستجرى عليه بيانات عن الجهة التى تجرى فيها الدراسة وال  (4)

 . واالخصائى الذى سيقوم بها وتاريخها 
جدول يوضح جميع التصرفات واالجراءات التى يقوم بها العامل الذى ستجرى عليه الدراسة ووقت  (2)

 . البدء والوقت المستغرق فى كل منها ونوع كل تصرف 
b)  .الحظته طول الوقت الذى تؤدى فيه العملية موضوع الدراسة مالزمة العامل الذى تجرى عليه الدراسة وم

 . وتسجيل جميع تصرفاته ووقت بدء كل تصرف وذلك باستعمال ساعة 
c)  تحديد الوقت الذى استغرقه كل تصرف وذلك بطرح كل قراءة من القراءة التالية لها . 
d) نتج منها تحديد ما هو منتج من تصرفات العامل اثناء ادائه العملية وما هو غير م. 
e)  استبعاد االوقات الذتى استغرقت فى تادية التصرفات الغير منتجه وجميع االوقات التى استغرقها تادية

 .التصرفات المنتجة فيكون المجموع هو الوقت الفعلى الذى يلزم الداء هذه العملية 

سية غير عادية تنعكس على طريقة ويؤخذ على هذه الطريقة ان المالحظة المستمرة للعامل عادة ما تجعله فى حالة نف
 .. ادائه مما يترتب عليه مخالفة النتائج للواقع 

 : طريقــة دراســـة الوقت : رابعًا 

 . تستخدم هذه الطريقة الستخراج معدالت االداء لالعمال المتكررة وتعتمد هذه الطريقة على استخدام الساعة الميقاتية 
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 : هذه الطريقة فيما يلى  وتتلخص خطوات تحديد معدل االداء فى

 .جمع الحقائق والبيانات والمعلومات عن العامل والعمل والظروف المحيطة بالعمل  .4
 . تسجيل خطوات هذا العمل وتقسيمة الى عناصر  .2
 .قياس وتسجيل وقت اداء كل عنصر بالساعة الميقاتية  .3
 . ديدها تقدير سرعة اداء العامل لكل عنصر بالنسبة للسرعة العادية السابق تح .1
 : الداء كل عنصر الى وقت عادى باستخدام المعادلة االتية ( الفعلى ) تحويل الوقت المشاهد  .5

 

 معدل اداء المشاهد                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×      الوقت المشاهد = الوقت العادى                          

 معدل االداء العادى                                                           

 .التى تضاف الى الوقت العادى لكل عنصر ( االضافات ) تحديد المسموحات  .9
 : استخراج الوقت النمطى الداء كل عنصر باستخدام المعادلة االتية  .7

 مجموع االضافات او المسموحات + الوقت العادى = نمطى الوقت ال

) جميع االوقات النمطية لجميع العناصر التى يتكون منها العمل فيكون حاصل الجمع هو الوقت النمطى  .8
 . للعمل موضوع الدراسة ( معدل االداء 

 : ونوضح فيما يلى المصطلحات المستخدمة فى هذا المجال 

 الذى يستغرقه العامل موضوع الدراسة فى اداء العمل ويتم تحديده بالقياس المباشر هو الوقت  الوقت المشاهد 

 هو الوقت الذى يستغرقه العامل فى اداء هذا العمل  الوقت العادى 

 عادة  400هو معدل اداء العامل العادى لهذا العمل وهو معدل متصور يعبر عنه بالرقم  معدل االداء العادى 

هو معدل اداء العامل موضوع الدراسة بالنسبة لمعدل اداء العامل العادى ويعبر عنه برقم يزيد  اهد معدل االداء الش
 حسب سرعة االداء  400او ينقص عن 

يعبر عنه باالضافات وهى اوقات تضاف الى الوقت العادى بغرض السماح للعامل بالراحة  المسموحات 
لى او الذهنى المبذول فى اداء العمل حتى وقضاء حاجته الشخصية والتغلب على الجهد العض

يستطيع االستمرار فى االداء طوال مدة العمل بنفس المستوى ويعبر عن المسموحات بنسبة 
 . مئوية من الوقت العادى 
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 ( 14) جدول رقم                 :                     اسم الجهة 

 جدول تحديد معدل األداء الزمني

 معدل األداء  وحدة األداء  بيان نوعيات األعمال  مسمى الوظيفة  يالتقسيم التنظيم

     

 :س عملى در   

ل ث ما هى الخطوات  600بطاقة إنتاجية قدرها ( أ) طلب منك وضع مقرر وظيفى لمحطة إنتاج مياه  -4
 لتحقيق ذلك ؟ 
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 تحليل الوظائف
 : مفاهيم أساسية فى تحليل وتوصيف وترتيب الوظائف 

 : طرق إلى نظام تحليل الوظائف يجب تعريف بعض المصطلحات التى تستخدم فى هذا المجال قبل أن نت

 : مصطلحات أساسية 

وظيفة أو مجموعة من الوظائف عادتأ تنظمها قواعد ونظم عامة ويكن لها تنظيم يشرف  Occupationالمهنة  -4
 . على تطبيق تلك القواعد النقابات 

بات والمسئوليات تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها هى مجموعة من الواج jopالوظيفة  -2
شتراطات معينة   .مؤهالت وا 

هى مجموعة من العناصر التى تؤدى بتقارب زمنى بحيث يكون لها نتيجة يمككن تحديدها  Taskالمهمه  -3
 .ككتابة تقرير عن موضوع معين 

عوامل التقييم الداخلة فى تكوينها ويبرز مدى هو البيان الذى يعرف الوظيفة والذى يظهر  : وصف الوظيفة  -1
 . صعوبة واجبتها ومسئوليتها والحد األدنى من مطالب التأهيل الالزمة لشغلها 

 . ويتضمن بصفة أساسية األتى 

المختصر الدال على نوع ومستوى األعمال التى تؤدى ويستخدم هذا األسم فى جميع شئون الخدمة  : إسم الوظيفة 
 . يف وتقييم الوظائف والموازنة التخطيطة للشركة فى جداول توص

ختصاصها العام : الوصف العام   . يحدد موقع الوظيفة من البناء التنظيمى وا 
 : الواجبات والمسئوليات 

وتوضح المهام التفصيلية التى يؤديها العامل وتبرز مدى صعوبة العمل وتنوعه فى ضوء عوامل التقييم الداخلة فى 
 . ة تقييم الوظيف

 : فيمن يشغل الوظيفة وتتضمن بصفة أساسية : الشروط الواجب توافرها 

ن إختلفت فى مستويات الصعوبة والمسئولية وتعتبر كل مجموعة  جميع الوظائف التى تتشابة فى طبيعة األعمال وا 
 . وحده متميزة فى مجال التعيين والنقل والندب واألعارة والترقية 

 : ة فى وتستخدم المجموعات النوعي

 . تحديد مجاالت الخبرة النوعية المختلفة  -
 .الحاق الوظائف بالمجموعة النوعية التى تنتمى إليها  -
هى مجموعة من الوظائف المتماثلة أو المتشابهه يمكن جمعها فى إطار  Jop family مجموعة وظيفية  -5

 –المالية  –الفنية  –مكتبية ال –مثل مجموعة الوظائف التخصصية ) واحد ألغارض إدارة الموارد البشرية 
 ( الخ ....خدمات معاونة 
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وهو أصغر جزء يمكن أداءة فى عمل ما دون حاجة إلى تحليل العمليات اليدوية أو  Element العنصر  -9
 . الذهنية التى يقوم بها مؤدى العمل مثل كتابة عنوان التقرير لباحث إدارى 

 .شترك هو مجموعة من المهام لها هدف م Duty الواجب  -7
 . مجموعة من المهام والواجبات تستند إلى شخص واحد كمنصب مدير المشتريات  Position المركز  -8
ر لها ربط مالى طبقًا لجدول المرتبات المعمول به وتضم الدرجة جميع الوظائف >هى شريحة من األ الدرجة  -6

ن إختلفت فى نوع عملها   . التى تتفق فى درجة صعوبة واجبتها وا 
 . مدى إلمام الفرد باألداء الالزم للوظيفة والذى يتطلب إستخدام أدوات أوأجهزة أو ماكينات  Skill  المهارة -40
تشير إلى مدى إلمام طالب الوظيفة أو شاغر الوظيفة بالمعلومات والمعارف  Knowledgeالمعرفة  -44

 .والجوانب الفنية الخاصة بها 
ة والعقلية المطلوبة إلداء الوظيفة التى ال تتطلب وتشير إلى الطاقات الجسماني   Abilities القدرات -42

 . إستخدام أدوات أو أجهزة أو األت 

 : مفهوم وتعريف تحليل الوظائف 
يتمثل الهدف الرئيسى إلدارة الموارد البشرية فى وضع كل فرد فى المكان الذى يالئمة وشغل كل وظيفة بالعامل الذى 

 : الموارد البشرية أن تقوم بعمل  يصلح لها وحتى يمكن تحقيق ذلك يتحتم على

 . دراسة تفصيلية للمواصفات الخاصة المتعلقة بكل وظيفة على حدي داخل المنظمة  -

فضاًل عن دراسة مستفيضة مناظرة للموارد البشرية بالمواصفات الواجب توافرها فيها إلحداث التوازن والموائمة 
 .أخرى  المنشودة بين الوظائف من ناحية وشاغليها من ناحية

بمعنى أخر أن هناك ضرورة ملحة في القيام بعمل حصر كامل وشامل لكل الوظائف بإجراء تمهيدى لتوصيفها 
 .وتحليلها ومن ثم وضع مدخل علمى سليم لتقييم دقيق لتلك الوظائف 

 :وفى النهاية يمكن القول 

دارة لجمع المعلومات عن الوظائف المختلفة إن نظام تحليل الوظائف يشمل كافة األنشطة والعمليات التى تقوم بها اإل
 . بالمنظمة أو المشروع 

ويتم تنظبم المعلومات التى يتم جمعها فى بطاقات تسمى بطاقات وصف الوظائف ومواصفات الوظيفة ويجب أن 
 : تتضمن بطاقة وصف الوظائف على البيانات والمعلومات الخاصة بالوظيفة من حيث 

المجموعة النوعية  التى تنتمى إليها اإلدارة التابعة لها ثم الوصف العام لها فى أى  –الية الدرجة الم –إسم الوظيفة 
قطاع وأى إدارة عامة ثم اإلدارة التى تنتمى لها ثم الوجبات والمسئوليات والفترات الزمنية الالزمة إلنجازها واإلتصاالت 

 . ها فى من يشغلها والمهارات المطلوبة ألداءها التى تتطلبها الوظيفة ثم مواصفات والمتطلبات الواجب توافر 

 . ثم شروط الشغل من حيث المؤهل المطلوب ومدد الخبرة المطلوبة 

 . والتدريب المؤهل لهم 
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 صورة لبطاقة الوصف 

 ............شركة مياه 

 ( -4-4-) بطاقة وصف رقم 

 أخصائى تعيينات / إسم الوظيفة  المجموعة النوعية التخصصية 

 الثانية / الدرجة  عو وظائف التنمية اإلدارية مجمو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلدارة العامة للموارد البشرية بقطاع الموارد البشرية والتدريب تقع هذه الوظيفة بإدارة التعيينات التابعة ل: الوصف العام 
. 

 ...........................يختص شاغل الوظيفة 

 : الواجبات والمسئوليات 

 يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير إدارة التعيينات  -
 ...............................يؤدى عملة وفقًا  -
- ................................................. 

 أو مطالب التأهيل : شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عالى مناسب لنوع العمل  -
 .......................قضاء مدة بينية قدرها  -
 إجتياز التدريب المتاح له فى مجال العمل  -

 يعتمد ,,,             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رئيس قطاع الموارد البشرية
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- :ولعمل بطاقات وصف الوظائف وتحديد مواصفات الوظيفة فان هذا يتطلب المرور بعديد من المراحل وهي 

 

 

 
 

 .ئف تحديد الهدف من تحليل الوظا -1
 

 
 .تحديد الوظائف المراد تحليلها  -2

 

 

 .إعداد باحثين مدربين للقيام بالمهمة  -3

 
 

 .تحديد الطريقة المثلي لجمع البيانات  -8
  

 

 .جمع المعلومات المطلوبة  -8

 

 
 .مراجعة وتحديث البيانات بصفة مستمرة  -6

 

 مراحل تحليل الوظائف
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 :طرق تحليل الوظائف 
 لمثال وليس الحصر ما يلى تتنوع وتتعدد طرق تحليل الوظائف ونذكر منها على سبيل ا

 طريقة اإلستقصاء  -4
 إستخدام المالحظة  -2
 طريقة المقابلة الشخصية  -3

 : اإلستقصاء : أواًل 

 عبارة عن نموذج أو قائمة تتضمن عدة تساؤالت عن الوظيفة بمختلف نواحيها 

ت الوظيفية مع الرؤساء وهذه التساؤالت تجمع بكافة معلوماتها من العاملين أنفسهم ويتم المراجعة لهذه المعلوما
 . المباشرين وعادة ما يتم هذا اإلستقصاء بمقابلة شخصية 

 .فى حالة الرغبة فى إستقصاء شريحة كبيرة من العاملين : وتستخدم هذه الطريقة 
 وتستخدم هذه الطريقة لبعض المميزات منها 

 . منخفضة التكاليف  -4
 .تتميز بالسرعة فى جمع البيانات  -2
مكانية تعديلها حسب حاجة وطبيعة كل شركة سكثرة نماذج اإل -3  تقصاء وتنوعها لعدد من المهن والوظائف وا 

 : أو مؤسسة ومنها 
 Jop Element Methodقائمة عناصر الوظيفة  - أ
 Position Analysisquestionnaireإستقصاء تحليل الوظائف  - ب
 Magement Position Desertion Questionnaireإستقصاء وصف وظائف المديرين  - ج

وهى أحد الوسائل التى تستخدم فى عملية تحليل الوظائف وتقوم على مجموعة من : إستخدام المالحظة : ثانيًا 
الباحثين بزيارة مواقع العمل التى يتم إختيارها لمالحظة العاملين أثناء أدائهم أعمالهم دون تدخل فى إسلوب أداء 

من حيث االعمال واألنشطة التى تؤدى وكيفية أدائها سواء العمل ويتم تسجيل مالحظاتة بشأن كل وظيفة على حدى 
 ألخ .......... ودرجتة والوقت المستغرق ( يدوى  –عقلى ) كان ذلك يدويًا أو بأستخدام أجهزة معينه والجهد المبذول 

 : هناك بعض المالحظات التى تؤخد إستخدام المالحظة فى تحيل الوظائف تتمثل :  عيوب هذه الطريقة 

 . تساعد بوضوح على األمداد بالمعلومات التى توضح مدى أهمية أو صعوبة الوظيفة ال  -4
األعمال التى تتطلب مجهود ذهنى أو إبتكارى مثل المهندس أو المحاسب يصعب مالحظتها أما األعمال  -2

 . التى تحتج إلى مجهود عضلى يسهل مالحظتها 
البيانات والمالحظات ويجب أن يدر أيضًا على  يجب تدريب من يقوم بإستخدام المالحظة على كيفية جمع -3

 . إستخدام الوسائل األخرى مثل اإلستقصاء 
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تستخدم المقابلة لجمع المعلومات من الوظائف التى يتم تحليلها وقد تستخدم : طريقة المقابلة الشخصية : ثالثًا 
يضاح بعض األمور كوسيلة مكملة إلستخدام المالحظة وقائمة اإلستقصاء وذلك لإلجابة على بعض  التساؤالت وا 

التى لم تعرف عن طريق الوسيلتين السابقتين ويتطلب إستخدام طريقة المقابلة تدريب الباحثين القائمين بجمع 
 .البيانات على اإلسلوب السليم للمقابلة للحصول على تعاون األفراد وجمع المعلومات الصحيحة 

 ة نموذج تحليل الوظائف بإستخدام المقابل     

 / .......................مدة الخدمة  / ........... العمر  / ............................اإلسم 

 /...............المجموعة النوعية  / ......... الدرجة   / ..................الوظيفة 

 ........./ .............القطاع التابع له / ..................   اإلدارة التابع لها 

 / .....................................إسم المدير المباشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / الهدف نمن الوظيفة  -4
 : األنشطة الرئيسية التى تقوم بها صف أهم  -2
 : صف أهم األنشطة أو الواجبات األقل أهمية  -3
 : ما األالت أو األجهزة التى تستخدمها فى أداء وظيفتك  -1

 أحيانا  بصفة متكررة   بصفة مستمرة  االدوات / األجهزة 

   - أ
    - ب
    - ت
 : الوظيفة تشرف على  -5
 : المسئوليات المتعلقة بالوظيفة  -9

 نظام تحليل الوظائف ؟لماذا تستخدم 

نستخدم البيانات والمعلومات الخاصة بتحليل الوظائف كمدخالت إلتخاذ القرارات المهمة الخاصة بالموارد  -
 : البشرية وذلك على النحو التالى 

وال يحدث ذلك إال بمقارنة األداء الفعلى للوظيفة بما يجب أن يكون عليه إذن تحديد : تقييم أداء العاملين  -4
كما أن نظام تحليل  .األداء تمكن المشرف أو المدير من تقييم أداء مرؤوسية بكفاءة وفاعلية  معدالت

الوظائف تمكن األفراد أنفسهم من معرفة مجال الوظيفة والتوقعات المطلوبة منهم وبالتالى يمكن عمل 
وما تقدم يساعد كل . مقارنة بين األداء الفعلى وما يجب أن يكون علية طبقا لمعدالت األداء الموضوعة 

زالة المعوقات  من اإلدارة والعاملين على وضع أيديهم بدقة على مجاالت التنمية والتطوير والتحسين وا 
 .والقلق وعدم الوضوح إتجاه مستويات األداء وقواعد العمل 
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ستقصاء العاملين  -2 عاملين عملية تحليل الوظائف تساعد فى إختيار القرارات الخاصة بإختيار ال: إختيار وا 
حيث أن تحديد متطلبات الوظيفة وكذا الشروط ومطالب التأهيل الواجب توافرها في من يشغلها وكذا 

المهارات وغير ذلك من معلومات خاصة بالوظائف كلما كان ذلك ضرورى فى إتخاذ القرارات الخاصة 
لوظائف وما يستتبع بإختيار العاملين ويؤكد على فاعليتها من حيث تحديد شروط اإلعالنات الخاصة با

وكافة اإلجراءات المتممة لذلك ........... ذلك من إجراء إختبارات أو تصميم لنماذج طلبات اإلستخدام 
 ألخ .......

إن نظام تحليل الوظائف يعطى ملعوامت هامة وضرورية : تحليل الوظائف ودروة فى تقييم الوظائف  -3
إذ يحدد تقييم الوظائف القيمة النسبية لكل . الوظائف تعتبر مدخالت فى غاية األهمية فى عملية تقييم 

وكلما ذادت درجة صعوبة  .وظيفة بالمقارنة بالوظائف األخرى نستطيع تحديد األجر المناسب لها 
وهكذا كلما . الوظيفة من حيث المهام والواجبات والمسئوليات كلما ذادت درجة شريحة األجر المقرر لها 

الوظائف كلما كان ذلك أجدى وأنفع لإلدارة فى عملية تقييمها وصبغها  ذادت وتوافرت بيانات وصف
 . بالكفاءة والفاعلية 

إن نظام تحليل الوظائف يساعد بما يوفرة من معلومات فى : تحليل الوظائف ودورة فى التطوير والتدريب  -1
اإلنحرافات فى األداء  تحديد اإلحتياجات التدريبية لكل إدارة وللعاملين جميعًا حيث أن أوجه القصور أو

وكذلك يمكن لنظام تحليل الوظائف . يمكن معالجتها بالتدريب خصوصًا إذا كان توصيفها محددًا ودقيقًا 
وما يوفرة من معلومات أن تساعد فى تطوير المسار الوظيفى الخاص بكل عامل وربطة بالمسار 

 . شركات مما يساعد فى تحقيق الرضا الوظيفى للعاملين بال.. التدريبى 
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