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 :مقدمة 

واتب تعتبر من أهم العوامل التي تساعد على إيجاد عالقة طيبة بين العاملين واالدارة ، إذ أن درجة ر إن االجور وال
لذلك فإن العناية بتحديد االجر . دا أو عينا رضا الفرد عن عمله تتوقف الى حد كبير على قيمة ما يحصل عليه نق

العادل او االهتمام بوضع سياسة رشيدة لألجور وملحقاتها يعتبر من عوامل نجاح برامج إدارة االفراد في المنشآت ، 
إذ أن كثيرا من االحصائيات تشير الى أن معظم الخالفات العمالية مع االدارة سببها االجر ، على إعتبار أن االجر 

 .و الراتب يتوقف عليه المستوى االقتصادي واالجتماعي للعاملينا

قد يتساءل البعض عن الفرق في المدلول بين مصطلح الراتب ومصطلح االجر ، ولتوضيح ذلك يمكن القول أنه من 
ن أما م. حيث المضمون فكالهما تعويض نقدي مباشر يتقاضاه الفرد من المنشأة لقاء مساهماته التي يقدمها لها 

حيث الشكل فقد جرى العرف عل أن مصطلح الراتب يطلق على التعويض النقدي الذي يدفع لشاغلي االعمال 
االدارية والمكتبية والذين يطلق عليهم أصحاب الياقات البيضاء ، حيث تدفع تعويضاتهم  عادة على أساس الزمن ، 

الذي يدفع لشاغلي األعمال المصنعية ونسميهم بالموظفين أما مصطلح االجر فيطلق على التعويض النقدي 
واالنتاجية ، والذين يطلق عليهم أصحاي الياقات الزرقاء ونسميهم بالعمال ، حيث تدفع تعويضاتهم عادة على اساس 

إذن الفرق بين مصطلحي الراتب واألجر هو .  كمية االنتاج أو على اساس الزمن أو اإلثنين معا في بعض الحاالت 
 .س في المضمون فرق في الشكل ولي
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 (العالقات/ األهداف/ األهمية/ التعريف)مفهوم نظام األجور 

 :نظام األجور واألسس التي يبني عليها/ تعريف
يشير مصطلح األجور بصفة عامة إلي جميع أشكال العوائد المالية والعينية والخدمات والفوائد الملموسةة التةي  

 (.الوظيفة)بالعمل يتلقاها الموظفون كجزء من عالقاتهم 

مجموعةةةة العوائةةةد التةةةي يمكةةةن أن يحصةةةل عليهةةةا األفةةةراد مةةةن العمةةةل والتةةةي يمكةةةن ( 9/1)ويبةةةين الشةةةكل التةةةالي  
تصنيفها باألجور الكلية واألجور المتصلة ويشير إلي العوائد النفسية التي يعتقد األفراد أنهم يحصلون عليها مةن مكةان 

أمةا األجةور األساسةية فتتضةمن كةل مةن األجةور المباشةرة التةي ( االنتمةاء،ال فةرص النمةو، المكانةة، فةرص )العمل مثل 
المرتةب األساسةي، الحةوافز، االسةتقحقاقات، تحسةين الظةروف )يحصل عليه الموظف مةن العمةل فةي صةورة نقديةة مثةل 

( ت الحيةاة، الة المعةا،، التةأمين الصةحي، بةرامج الموازنةة بةين العمةل ومتطلبةا)واألجةور غيةر المباشةرة مثةل ( المعيشية
وتتخةةذ بةةرامج تقةةديم هةةذه األجةةور أشةةكاالي عديةةدة حيةةث يسةةتطيع الموظةةف الواحةةد أن يسةةتخدم أكثةةر مةةن طريقةةة، وتجةةدر 
اإلشةةةارة هنةةةا إلةةةي أن األجةةةور الكليةةةة المتصةةةل يمكةةةن أن تسةةةاعد علةةةي نجةةةاح المنظمةةةة، ويجةةةب علةةةي المنظمةةةة أن تحةةةدد 

، حيةث أن  The Bases for Compensationوالمرتبةات  األجةور( التعويضةات)األسةس التةي يبنةي عليهةا نظةام 
، يةتم تصةنيفهم علةي أنهةم مةوظفين بالسةاعة hourly workالموظفين الذين يتم تعويضهم علةي أسةاس نظةام السةاعات 

والتي  Piece Work، وهو علي النقيض من نظام العمل بالقطعة Wage earnersأو أنهم موظفون يتقاضون أجر 
أمةا الموظفةون الةذين يتقاضةون تعويضةاتهم علةي أسةاس . ن علي أساس عدد الوحدات التةي ينتجونهةايعمل فيه الموظفي

 .أسبوعي أو نصف شهري أو شهري
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 (9/1)الشكل رقم 

 مجموعة العوائد التي يحصل عليها األفراد من العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عةةدد ، ومةةوظفي السةةاعات يتقاضةةون تعةةويض فقةةط علةةي Salaried employedيصةةنفون علةةي أنهةةم مةةوظفي رواتةةب 
ن عملةةوا فةةي بعةةض  السةاعات التةةي عملوهةةا، أمةةا مةةوظفي الرواتةةب علةةي النقةةيض، يعوضةةون عةةن كةةل فتةةرة عمةةل حتةةي وا 
األحيان عدد ساعات أقل من العدد الطبيعي لعدد السةاعات المكونةة الفتةرة الزمنيةة التةي يتقاضةون عليهةا أجةرا، كمةا أن 

غيةر أنةه فةي الفتةرة األخيةرة حصةل مةوظفي . ت المعتمةدةيتلقون بعةض المميةزات التةي ال يحصةل عليهةا مةوظفي السةاعا
الساعات علي مميزات أخري مثل اإلجازات المدفوعة، واإلجازات المرضية وقد أدي ذلك إلي التصةنيف بةين المةوظفين 

 .حسب ساعات العمل وحسب الراتب قد قل بشكل كبير

ذهبةت أبعةد مةن  IBM,Hewlett-Packard and polaroidولةذلك نجةد كثيةر مةن الشةركات العالميةة مثةل، 
ذلك في وضع نظام الدفعة الواحةدة، والةذي يتقاضةي جميةع المةوظفين بموجبةه راتةب وهةذا الراتةب ثابةت ومضةمون حتةي 
فةةةي حالةةةة إذا لةةةم يسةةةتطع الموظةةةف أن يحضةةةر إلةةةي العمةةةل فةةةي يةةةوم مةةةا نتيجةةةة لظةةةروف طارئةةةة وهةةةذا البرنةةةامج يةةةري أن 

 .عاملتهم علي هذا األساسالموظفون أساسا ناضجون ومسئولون ويجب م

  

 العوائد الكلية للعمل

 األجور األساسية

النقديةاألجور  المزايا والفوائد  

فرص 
 التعلم

أمان 
 الموظف

التقدير 
 والمكانة

حماية 
 الدخل

 

 البدالت
التركيز علي 

الحياة/العمل -األساسي 
......الحوافز  

 العوائد المتصلة
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 :أهمية نظام األجور

 :تبدو أهمية نظام األجور علي النحو التالي

 :أهمية نظام األجور لألفراد

تمثةةل األجةةور المصةةدر الرئيسةةي لةةدخل معظةةم األفةةراد العةةاملين إذ أنهةةا المصةةدر األساسةةي لمعيشةةتهم والمحةةدد  
شةةباج حاجةةاتهم وحاجةةات أسةةرهم، هةةذا ويحةةدد ا لةةي لرفةةاهيتم وا  ألجةةر التقةةدير العةةام لمهةةارات وقةةدرات ومةةؤهالت األفةةراد، وا 

جانةةب ذلةةك فةةإن األجةةور تةةؤثر أيضةةا علةةي مكانةةة الفةةرد االجتماعيةةة حيةةث تقةةاس منزلةةة الفةةرد فةةي بعةةض المجتمعةةات بمةةا 
تحسةين كما تدفع األجور األفراد أيضا للترقي الوظيفي والعلمي عن طريق زيادة كفةاءة الفةرد ل. يحققه من مكاسب مالية

 .إنتاجيته ومؤهالته لالستفادة من المزايا المتاحة في األجور والمكافآت

 :أهمية نظام األجور للمنظمة
ن اختلفةةت تلةةك النسةةبة مةةن منظمةةة ألخةةري حسةةب طبيعةةة   تمثةةل األجةةور عنصةةراي مهمةةا مةةن عناصةةر اإلنتةةاج، وا 

مةن % 6تكرير البتروبل ال تتعدي تلك النسةبة نشاطها ومدي اعتمادها علي رأس المال البشري والفكري، ففي صناعة 
مةن التكلفةة، ولةذلك يجةب أن يتوافةق األجةر مةةع % 55تكلفةة اإلنتةاج، بينمةا فةي صةناعة المنسةوجات تصةل إلةي حةوالي 

 .عدة عوامل مؤثر منها

 إنتاجية الموظف ومهاراته ومستوي المسئولية. 

 أن ال يشكل عبئاي علي أصحاب المصلحة ومالكي المنظمة. 

 ال يتعارض مع المنظمة والقوانين الحكومية أن. 
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 :أهمية نظم األجور بالنسبة للمجتمع

تمثل األجور المصدر الجةوهري للقةوة الشةرائية المحركةة لالقتصةاد القةومي وكلمةا تحسةنت األجةور يميةل السةوق  
باإلنتاجيةةة ممةةا يسةةهم فةةي مةةع مالحظةةة أن يةةرتبط ارتفةةاج األجةةور . إلةةي االنتعةةا، لكةةل القطاعةةات االقتصةةادية بةةالمجتمع

ال فةةإذا زادت األجةةور وتسةةببت فةةي ارتفةةاج األسةةعار فيحةةدث التصةةخم أو الركةةود أو  تحقيةةق النمةةو االقتصةةادي للدولةةة، وا 
ينخفض الطلب علي بعض المنتجات التي ينتجها العاملون مما قد يسبب انخفاضا في عدد الوظائف المطلوبة إلنتةاج 

كمةا أن األجةةر بالنسةبة للمجتمةةع . ي تكلفةةة فةرص العمةل وهةةو مةا يعنةي زيةةادة البطالةةهةذه المنتجةات وبالتةةالي تخفةيض فة
يمثةةةل واجهةةةة المنظمةةةة وسةةةمعتها وهةةةو وسةةةيلة اسةةةتقطاب للكفةةةاءات البشةةةرية النةةةادرة والحةةةرص علةةةي االحتفةةةاظ بهةةةا فةةةي 

 .المنظمة

 :أهداف وسياسات األجور

اإلدارة الفعالةة للمةةوارد البشةةرية للمنظمةةة، كةةذلك يجةب علةةي أهةةداف برنةةامج األجةور أن تسةةهل عمليةةة االسةةتفادة و  
يجب أن تسهم هذه األهداف مع األحداف الكلية للمنظمة، لذلك يجب أن يةتم تفصةيل برنةامج األجةور ليلبةي احتياجةات 

 :المنظمة وموظفيها، وفيما يلي نعرض لبعض األهداف النمطية لبرنامج األجور

 .المطلوبين لتشغيل المنظمة المساعدة علي جذب إعداد ونوعية الموظفين -1

يجةةب أن يسةةاعد علةةي تسةةهيل تحقيةةق مكانةةة تنافسةةية فةةي تسةةويق المنتجةةات والخةةدمات، خاصةةة فةةي المنظمةةات  -2
 .الربحية

 .ربط برنامج األجور بالوقت والتكلفة، وكذلك بموارد المنظمة وأولوياتها الخاصة بالعاملين -3

 .الموظفينيجب أن يكون البرنامج مقبوالي، ويحصل على موافقة  -4

وتحسةةين مهةةةاراتهم . يجةةب أن يلعةةةب البرنةةامج دورا إيجابيةةةا فةةي تحفيةةةز المةةوظفين علةةةى األداء بأفضةةل طاقةةةاتهم -5
 .وقدراتهم

يجب أن يحصل البرنامج في القطاج الخاص على موافقة الجمهور ومن بينهم المساهمين والعمةالء والحكومةة  -6
 .والعامة

 .حقيق طموحات معقولة داخل إطار من المساواة والعدالةيجب أن يمد البرنامج الموظفين بالفرصة لت -7

ولتحقيةةق تلةةك األهةةداف يجةةب وضةةع السياسةةات إلرشةةاد اإلدارة فةةي اتخةةاذ القةةرارات، وتتضةةمن سياسةةات األجةةور  
 :النقاط التالية

 .معدالت الدفع داخل المنظمة وما إذا كانت أعلى أو أقل أو في نفس المعدل السائد في المجتمع -1

ع الذي يعين عليه الموظفين الجدد ومعدل تفاوت الدفع الذي يجةب الحفةاظ عليةه بةين المةوظفين معدل الدف -2
 .الجدد والقدامى
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التي يجب عنةدها ضةمان زيةادة فةي معةدل الةدفع ودرجةة تةأثير الجةدارة أو ( الترقية والتقدم)الفترات الفاضلة  -3
 .االستحقاق واألقدمية في هذه الزيادات

 :ائف األفراد األخرىعالقة إدارة األجور بوظ

أن هناك ارتباطةا قويةا بةين هيكةل األجةور وبةين العوامةل األخةرى الخاصةة ببرنةامج ( 9/2)كما يبين الشكل رقم  
األفةةةراد، وبسةةةبب أهميةةةة هةةةذا االرتبةةةاط والتةةةداخل فةةةي إدارة المةةةوارد البشةةةرية، يجةةةب تطةةةوير برنةةةامج إلدارة هيكةةةل أجةةةور 

 .ف المراد تحقيقها وكذلك السياسات الخاصة بتحديد وتوزيع األجور والمكافأتالموظفين يمكن من خالله تحديد األهدا
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 (9/2)شكل 

 عالقة إدارة األجور ووظائف األفراد األخري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :األجورالتخطيط االستراتيجي لنظام 

يشير التخطيط اإلستراتيجي لألجور إلى ذلك التصور العام لنظةام األجةور بالمنظمةة علةى المةدى البعيةد، أخةذا  
فةةةي االعتبةةةار رؤيةةةة المنظمةةةة ورسةةةالتها وغاياتهةةةا الرئيسةةةية، ولةةةذا فإنةةةه يهةةةتم التخطةةةيط االسةةةتراتيجي لألجةةةور بتعةةةويض 

فةةةي نفةةةس الوقةةةت، يةةةؤدي إلةةةى اتسةةةاق جهةةةودهم مةةةع األهةةةداف المةةةوظفين بطةةةرق تةةةؤدي إلةةةى تعزيةةةز الدافعيةةةة والنمةةةو، و 
إن التخطةةيط االسةةتراتيجي لألجةةور والمرتبةةات يةةذهب إلةةى أبعةةد مةةن مجةةرد تحديةةد معةةدالت . والسياسةةات وثقافةةة المنظمةةة

السوق لتعويض الموظفين؟ وعلى الرغم من أن معدالت السوق تعتبةر أحةد العوامةل الهامةة فةي تخطةيط األجةور، حيةث 
ان التخطةةيط االسةةتراتيجي لألجةةور، عةةالوة إلةةى ذلةةك، . ربةةط األجةةور برسةةالة المنظمةةة واألهةةداف العامةةة لهةةايهةةدف إلةةى 

يعمةةل علةةى التوفيةةق بةةين االعتمةةادات الماليةةة المخصصةةة للمةةوظفين واألهةةداف الخاصةةة لبرنةةامج المةةوارد البشةةرية، علةةى 
يمكنةةةه أن يزيةةةد أو يقلةةةل مةةةن عةةةدد ( راتةةةبال)سةةةبيل المثةةةال، عنةةةد تعيةةةين مجموعةةةة مةةةن المةةةوظفين، فةةةإن معةةةدل األجةةةور

 .المتقدمين

 

 التوظيف
أن يساعد أو يضعف التوظيف( األجور)يمكن لمعدل الدفع   

ض
عوي

 الت
دارة

 إ
 معدل المتقدمين للوظائف ربما يؤثر علي معدل األجور

 

 االختيار
يؤثر في درجة االختيار الممكنةمعدل الدفع ربما   

 معايير االختيار تؤثر في معدل الدفع المطلوب

التدريب 
 والتنمية

 فرص زيادة الدفع يمكن أن تدفع جهود التدريب

 التدريب والتنمية يمكن أن يؤدوا إلي أجور أعلي 

 

 تقييم األداء
األداءيمكن أن يؤثر علي مستوي األجور في تقييم   

 يؤثر تقييم األداء في تحديد معدل األجور

عالقات 
 العمل

 األجر المنخفض يمكن أن يشجع علي التعاون والترابط من أجله

 معدل األجور يمكن تحديده من خالل المفاوضات



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

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

وهو أحد المتخصصين في مجةال األجةور والمرتبةات، أن الةرابط  Haward W. Risherوفي هذا الصدد يرى 
أو الصةةلة بةةين مسةةتويات األجةةور وأسةةواق العمةةل هةةي قضةةية اسةةتراتيجية ألنهةةا تةةؤثر فةةي فريةةق العمةةل والتكلفةةة النسةةبية 

، فقةةد اتجهةةت بعةةض المطةةاعم التةةي تقةةدم الوجبةةات السةةريعة إلةةى رفةةع أجةةور العةةاملين بهةةا لجةةذب لألجةةور داخةةل المنظمةةة
أعداد كافية من المتقةدمين للحصةول علةى وظةائف بهةا وذلةك لسةد العجةز فةي فريةق العمةل لةديها، حيةث أنةه كلمةا كانةت 

ومن ثم يمكن للمنظمةة أن ترفةع  معدالت األجور عالية، كلما أدى ذلك إلى جذب أعداد كبيرة من المتقدمين للوظائف،
 .معايير االختيار وتستعين بموظفين مؤهلون بصورة أفضل، وهذا بدوره يقلل من تكلفة التدريب

 :خصائص التخطيط االستراتيجي لألجور  
ولهةةةذه األسةةةباب السةةةابقة  وغيرهةةةا، يجةةةب علةةةى المنظمةةةة أن تطةةةور برنامجةةةا رسةةةميا للمةةةوارد البشةةةرية إلدارة هيكةةةل أجةةةور 

ربةةةط األجةةةور : وسةةةوف ننةةةاق، عةةةدة خصةةةائص مهمةةةة مةةةن خصةةةائص التخطةةةيط االسةةةتراتيجي لألجةةةور وهةةةي. المةةةوظفين
باألهةةةةداف االسةةةةتراتيجية، األجةةةةور مقابةةةةل األداء، والقيمةةةةة التحفيزيةةةةة لألجةةةةور، مسةةةةاواة وعدالةةةةة األجةةةةور، نظريةةةةة التوقةةةةع 

 وعالقتها بالجور، سرية نظام األجور
 :االستراتيجية للمنظمةربط األجور باألهداف : أوال

عنةدما تقةوم المنظمةات بتقلةةيص حجةم اإلنتةاج والعمالةةة أو إعةادة التنظةيم أو إعةادة الهيكلةةة، فإنهةا تميةل إلةةى أن  
يكةةون الهيكةةل التنظيمةةي أقةةل هرميةةة وتتقةةارب مسةةتوياته بشةةكل كبيةةر، وذلةةك الكتسةةاب المرونةةة والقةةدرة علةةى االسةةتجابة 

بصورة دائمة، وفي ظةل وجةود أعةداد قليلةة مةن المةوظفين، فةإن هةذه المنظمةات ينبغةي بسرعة لحاجات العمالء المتغيرة 
عليها أن تدير برامج األجور بطرق يمكن من خاللها تحفيز الموظفين البةاقين للقيةام بإسةهامات فعالةة مةع خلةق تصةور 

شعارهم بإمتالك وظائفهم  .لديهم بالتمكين من وظائفهم وا 

ميكية لألعمال اليوم هو رغبةة وحاجةة المةديرين إلةى تغييةر فلسةفة األجةور لةديهم، مةن إن أحد نتائج البيئة الدينا 
األجور على وظيفةة معينةة أو علةى لقةب معةين إلةى مكافةأة األفةراد علةى أسةاس إسةهامات المةوظفين الفرديةة فةي تحقيةق 

 .يهالذلك، ينبغي أن يتم صياغة برنامج األجور وفق احتياجات المنظمة وموظف. نجاح المنظمة

 : Value-added Compensationالقيمة المضافة للتعويض 

إن برنامج القيمة المضافة لألجور . بدأ المتخصصون في األونة األخيرة يتحدثون عن القيمة المضافة لألجور 
واء سة( الة ...المكافةأت -الحوافز -الراتب األساسي -المزايا)تمثل ذلك البرنامج الذي تؤدي فيه عناصر مزيج األجور 

كيةةف تفيةةد الممارسةةة التعويضةةية " منفصةةلة أو مجتمعةةة إلةةى خلةةق قيمةةة للمنظمةةة وموظفيهةةا، يسةةأل المةةديرين أسةةئلة مثةةل 
إن التعويضات التي تفشل في تحسين الموظفين أو " وهل هذه الفائدة تعادل أو تساوي التكلفة اإلدارية؟"" هذه المنظمة؟

 .المنظمة يتم إلغاؤها من برنامج األجور

ن الشائع أن تقوم المنظمات بتحديد أهداف خاصة جدا لربط األهةداف التنظيميةة ببرنةامج األجةور، وأهةداف وم 
األجور التي يتم صياغتها تعمةل كخطةوط عريضةة بالنسةبة للمةدراء لضةمان أن سياسةات األجةور والفوائةد تحقةق الهةدف 

 :المرجو، ومن بين األهداف االستراتيجية لسياسات األجور ما يلي
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 .افأة الموظفين على أدائهم الماضيمك -1

 .الحفاظ على مكانة تنافسية في سوق العمل -2

 .المحافظة على المساواة في الرواتب بين الموظفين -3

 .توافق أداء الموظفين المستقبلي مع األهداف التنظيمية -4

 .التحكم في ميزانية األجور -5

 .جذب موظفين جدد -6

رشادها في اتخاذ القرارات، أن البنود الرسمية لألجةور  ولتحقيق هذه األهداف، يجب تحديد السياسات لمساعدة اإلدارة وا 
 :تتضمن ما يلي

دراسةةةة معةةةدل األجةةةور داخةةةل المؤسسةةةة ومةةةا إذا كةةةان أعلةةةى أو أقةةةل أو نفةةةس مسةةةتوى المعةةةدل السةةةائد فةةةي  -1
 .المجتمع

 .م على بذل أقصى ما لديهم من قدراتقدرة برنامج األجور على اكتساب موافقة الموظفين لثناء تحفيزيه -2

 .مستوى األجور الذي يمكن عنده تعيين موظفين واختالف األجور بين الموظفين الجدد والقدامى -3

الفترات التي يزايد فيها الجر يجب أن تكون محددة كذلك الدرجة التي يمكن أن تةؤثر بهةا األقدميةةفي هةذه  -4
 .الزيادة

 .حقيق مكانة مالية سليمة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمةمستويات األجور المطلوبة لتسهيل ت -5

 :األجور مقابل األداء: ثانيا
 -Pay-forتقوم معظم المؤسسات وبصورة متزايدة بوضةع أهةداف محةددة لألجةور قائمةة علةى معيةار تعةويض األداء 

Performance Standard   البيئة االقتصادية التنافسية اليوموذلك لزيادة اإلنتاجية وتقليل تكاليف العمل في. 

ومن المسلم به أن المديرين يجب أن يربطةوا بعةض المكافةأت بجهةد الموظةف وأداتةه، وبةدون هةذا المعيةار فةإن الدافعيةة 
 .لألداء بأقصى جهد ستكون منخفضة أو قليلة، مما يؤدي إلى تكاليف أعلى لألجور في هذه المنظمات

اء يشير إلى دراسة مجموعة كبيرة من خيارات األجور من بينها مزايا الراتةب األساسةي، أن مصطلح األجور مقابل األد
 العالوات، العمموالت، والحوافز، وبرامج عديدة خاصة بمشاركة األرباح، وأثرها على تحقيق أعلى معدالت لألداء

وتسعى كل أنظمة التعويض إلى التفرقة بين التعويض الخاص بالموظف الذي يؤدي أةداء عاديا والموظف الذي يؤدي 
أداء بارزا وفعاال، وفي هذا الصةدد أظهةرت دراسةات أجريةت فةي مجةال اإلنتاجيةة أن المةوظفين ترتفةع وتزيةد مجهةوداتهم 

 Pay-for-Performanceيض قةةائم علةةى األداء عنةةدما تقةةوم المنظمةةات بتطبيةةق برنةةامج تعةةو % 35إلةةى  15مةةن 
Program. 



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

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

ولكةةن لسةةوء الحةةظ، فةةإن تصةةميم برنةةامج جيةةد للتعةةويض القةةائم علةةى األداء لةةيس بةةاألمر السةةهل، حيةةث يوحةةد كثيةةر مةةن 
االعتبارات التي يجب وضعها في الحسبان عند تصةميم هةذه البةرامج مثةل كيفيةة قيةاس أداء األفةراد مةثال واألمةوال التةي 

أن تخصةةص لزيةةةادات األجةةور والمةةوظفين الةةةذين سةةيطبق علةةيهم هةةةذا البرنةةامج والفتةةرات التةةةي سةةيطبق فيهةةا هةةةذا  يجةةب
زكةةذلك مةةن بةةين القضةةايا المهمةةة األخةةرى الخةةاص بتلةةك البةةرامج حجةةم الزيةةادة الماليةةة ومةةا تمثلةةة هةةذه الزيةةادة . البرنةةامج

 .بالنسبة للموظفين
 :القيمة التحفيزية لألجور: ثالثا

األجر قياسا كميا للقيمة النسبية للموظف، فبالنسبة لمعظم الموظفين يؤثر األجر تاثيرا مباشرا ليس فقط يشكل  
وألن أجر أو راتب الموظف يمثل . على مستوى معيشتهم ولكن أيضا على تقدير مكانتهم سواء داخل أو خارج الوظيقة

 .ة المساواة والعدالةمكافآة يتلقاها مقابل إسهاماته فهو يعتبر جوهريا وفقا لنظري

حيةةث أن األجةةر أو الراتةةب يجةةب أن يكةةون مسةةاو ل سةةهامات التةةي يؤديهةةا الموظةةف، كةةذلك مةةن الجةةوهري أن  
يكون راتب الموظف مساو لما يتلقاه الموظفين اآلخرين على إسهاماتهم يمكن أن يكون له تأثير قويا علةى أداء األفةراد 

 .ورضاهم الوظيفي

 :األجورمساواة وعدالة : رابعا
. على أنهةا أى شةل لةه قيمةة تكتسةب مةن خةالل االسةتثمار فةي شةل مةا ذا قيمةة  equityيمكن تعريف المساواة 

 Motivationهةي نظريةة دافعيةة Pay Equityوالتي يشتق منهةا مسةاواة األجةر  Equity Theoryإن نظرية المساواة
Theory  أو أقل ممةا يسةتحقون/ ون أنهم أعطوا أكثر منتوضح وتشرح كيفية استجابة الموظفين للمواقف التي يشعر .

عةةن األفةةراد يقومةةون بعمةةل مقارنةةات باإلضةةافة للةةدور الةةذي يلعبةةه تصةةورهم، حيةةث تةةرى هةةذه النظريةةة أن األفةةراد يشةةكلون 
فةي هةذا ( الفوائةد -المرتةب)في موقف معةين مقابةل المخرجةات( خبرات -مهارات -قدرات)قيمة نسبية خاصة بمدخالتهم

يقةةارنون هةةذه القيمةةة النسةةبية بالقيمةةة النسةةبية لمةةدخالت ومخرجةةات أفةةراد بخةةرين فةةي وظةةائف مشةةابهة سةةواء  الموقةةف، ثةةم
داخةةل أو خةةارج المنظمةةة فةةإذا كانةةت القيمةةة النسةةبية لفخةةرين فةةإنهم يتفهمةةون الموقةةف علةةى أنةةه مسةةاو وعنةةدها ال يوجةةد 

دخالتهم ومخرجةاتهم غيةر متكافئةة مةع القيمةة النسةبية توتر، وعلى النقيض من ذلةك إذا اعتبةر األفةراد القيمةة النسةبية لمة
لفخرين، فإن ذلك يؤدي إلي وجود تةوتر ويةدفعهم إلةي القضةاء علةي أو تقليةل عةدم المسةاواة هةذه، وغالبةاي مةا تكةون قةوة 

 مسةاواة األجةر والشةعور بةاألجر المتسةاوي( 9/3)الدافعية لةديهم متناسةبة مةع عظةم عةدم المسةاواة، ويوضةح الشةكل رقةم 
عنةةدما يكةةون التعةةويض المقةةدم مسةةاو لقيمةةة العمةةل المنجةةز،  Pay equityوبالنسةةبة للمةةوظفين، تتحقةةق مسةةاواة األجةةر 

وتوضح نتائج األبحاث العلمية أن مفهوم الموظفين عن مساواة األجةر يكةون لهةا نتةائج مهمةة جةداي علةي دافعيةتهم تجةاه 
. ممارسات اإلستراتيجية لألجور لتكون متسةاوية داخليةاي وخارجيةاي العمل واإلنتاج، ولذلك يجب علي المديرين أن يطورا ال

عندما يعتقةد الموظفةون أن معةدالت األجةور الخاصةة بوظةائفهم  Internallyوسياسات التعويض تكون متساوية داخلياي 
تحقةةق فت Externalتتناسةةب مةةع قيمةةة الوظفيةةة بالنسةةبة للمنظمةةة، أمةةا مفهةةوم الموظفةةون عةةن مسةةاواة األجةةر الخةةارجي 

       . عندما تقدم المنظمة أجوراي متساوية نسبياي لتلك التي يتلقاها الموظفون في أنماط مشابهة من الموظف
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إن االتصال الفعال لمعلومات األجور، باإلضافة إلي البيئةة التنظيميةة واللةذان يولةدان ثقةة الموظةف فةي اإلدارة  
يخةةتص بةةاألجور، كمةةا أن الخصةةائص الشخصةةية للمةةوظفين يمكةةن يمكةةن أن يسةةهما فةةي إدراك أكثةةر دقةةة للموظةةف فيمةةا 

وقةةد أوضةةحت أحةةد الدراسةةات علةةي سةةبيل المثةةال، أن المةةوظفين الةةذين . أيضةةا أن تةةؤثر فةةي مفةةاهيمهم الخاصةةة بةةاألجور
يتمتعةةون بةةاألداء العةةالي واألقةةل مسةةتوي تعليمةةي وذوي مسةةتويات عليةةا مةةن األجةةور واألكبةةر سةةناي، يةةروا أن األجةةر الةةذي 

مثةةل أولئةةك الموظفةةون يعتقةةدون أكثةةر مةةن غيةةرهم أن المنظمةةة تقةةوم بةةدور جيةةد فةةي تحديةةد . لقةةوه متسةةاويا لمسةةاهماتهميت
 .المعايير الخاصة باألجور
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 (9/3)الشكل 

 العالقة بين مساواة األجر والدافعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :نظرية التوقع واألجر: خامسا  

تبنةةي نظريةةة التوقةةع فةةي الدافعيةةة علةةي أسةةاس أن مسةةتوي الدافعيةةة الفةةرد يعتمةةد علةةي مةةدي جةةذب المكافةةآت أو  
وقد تطورت هذه النظرية نتيجة لعمل علماء النفس الذين . تحقيق هذه العوائدالعوائد التي يسعي إلي تحقيقها واحتمالية 

ينظرون إلي اإلنسان علي أنه شخص مفكر لديه براء وتوقعات تتعلق بأحداث الحياة المستقبلية لذلك فإن هذه النظرية 
ولةذلك يجةب أن . لةه قيمةة تري أن الموظف يبذل جهدا أكبر إذا وجد سبباي يجعله يتوقع بأن هةذا سةوف ينةتج عنةه عائةد

تكةةون قيمةةة العائةةد المةةادي جذابةةة لتحفيةةز هةةذا الجهةةد، كةةذلك يجةةب أن يةةدرك الموظفةةون أن المنظمةةة تقةةدر أداءهةةم ممةةا 
 .سيترتب عليه تلقيهم العائد المتوقع

تري نظرية التوقةع أن المةوظفين سةوف يبةذلون جهةد أكبةر إذا كةان هنةاك توقعةاي بةأن النتيجةة سةتتمثل فةي أجةور  
ومكافآت مالئمة، ولتحفيةز هةذا الجهةد فةإن وسةائل الجةذب فةي المكافةآت الماليةة يجةب أن تكةون عاليةة، كةذلك يجةب أن 

لةذلك فةإن . يعتقد الموظفون أن األداء الجيد يتم تقديره من قبل صاحب العمل وسوف يؤدي إلي تلقي المكافأة المتوقعة
 .مهماي في تحديد القيمة الدافعية لألجور والحوافز مفهوم الموظف لألجور والمكافآت يمكن أن يشكل عامالي 

  

  

 

 القيمة النسبية لمدخالتي ومخرجاتي

مقارنة القيمة النسبية 
 لمدخالتي ومخرجاتي

 

 القيمة النسبية لمدخالتي ومخرجاتي

مقارنة القيمة النسبية لمدخالتي 
 ومخرجاتي

القيمة النسبية لمدخالتي 
 ومخرجاتي

مقارنة القيمة النسبية لمدخالتي 
 ومخرجاتي

 عدم المساواة
 (

شعور بعدم التساوي
 عمل كثير وعائد قليل( 

 المساواة
 (

شعور بالمساواة في 
األجر

 )
س 

نف
س العائد العمل 

 ونف

 عدم المساواة
 (

شعور باألجر الزائد
 عمل قليل وعائد أكبر( 



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

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

 .العالقة بين األجر مقابل األداء ونظرية التوقع في الدافعية( 9/4)ويوضح الشكل رقم 
 (9/4)الشكل رقم 

 العالقة بين األجر مقابل األداء ونظرية التوقع في الدافعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، علي سبيل المثال، إذا اعتقد (توقع)الجهد العالي سوف يؤدي إلي أداء أعلي : وطبقاي لهذا الشكل نجد، أوالي  
ذا عمل بجد  سيكون عالياي أو سوف ، من ثم فإن إدائه (جهد)الموظف أن لديه المهارات والقدرات ألداء وظيفته، وا 

وألننا ذكرنا من قبل أن األجر مقابل (. ذو قيمة)ثانياي، األداء العالي يجب أن يؤدي إلي عائد يقدره الموظف . يتحسن
 .األداء يؤدي إلي شعور بالرضا عن األجر، فإن هذا الشعور يجب أن يعزز من مستوي جهد الشخص العالي

يمكن أن تكون عامالي هاماي في تحديد لقيمة التحفيزية لألجور، واألهةم مةن ولذلك، فإن نظرة الموظفين لألجور  
ذلةةك، أن التواصةةل الفعةةال لمعلومةةات األجةةور جنبةةاي إلةةي جنةةب مةةع البيئةةة التنظيميةةة التةةي ترسةة  ثقةةة الموظةةف فةةي اإلدارة 

يكونهةةا الموظفةون عةةن يمكةن أن تسةةهم فةي تكةةوين مفةاهيم دقيقةةة عنةد المةةوظفين بشةأن أجةةورهم، حيةث أن المفةةاهيم التةي 
 .أجورهم تتأثر بدقة معلوماتهم وفهمهم لألهداف اإلستراتيجية لبرنامج التعويضات واألجور

 :سرية األجور: سادسا  

إن سوء فهم الموظفين فيما يتعلق بالمساواة في األجور وعالقة ذلك بةاألداء يمكةن أن ينةتج عةن سةرية األجةور  
األسباب لالعتقاد أن السرية يمكن أن تؤدي إلةي عةدم الثقةة فةي نظةام األجةور، يوجد بعض  Edward lawerووفقاي لةةة 

حيث يقلل ذلك من دافعية الموظف ويعوق فعالية المنتظمة، إال أن سرية األجور تبةدوا كممارسةة مقبولةة فةي كثيةر مةن 
ه متنةةامي نحةةو المنظمةةات فةةي كةةل مةةن القطةةاعين العةةام والخةةاص، ومةةع ذلةةك أوضةةحت دراسةةة مسةةحية حديثةةة وجةةود اتجةةا

مزيد من السرية علي معلومات األجور، وربما يبرر المديرين تلةك السةرية علةي أسةاس أن المةوظفين يفضةلون أن تظةل 
أجورهم ومرتباتهم سرية، عالوة علي أنه حينما تسود السرية، ال يوجد حاجة كبيرة إلعالن معدالت األجةور أو الكشةف 

ن الموظفةةون يميلةةون إلةةي تفضةةيل هةةذه الممارسةةة، ومةةن المحتمةةل أن أحةةد عنهةةا ولكةةن عنةةدما يصةةبح األجةةر علنيةةاي، فةةإ

 ربط التوقع  ربط القيمة 

الرضا عن 
 األجر

عوائد 
 مالية قيمة

 

 أداء عالي
 

 جهد عالي
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األسباب لسرية األجور والتي قد يكةون المةديرين غيةر راغبةين فةي قبولهةا هةو أةةنها تمةدهم بحريةة أكبةر فةي إدارة األجةور 
لمفتةةرض أن ألن قةةرارات األجةةور تكةةون غيةةر سةةرية ويوجةةد حاجةةة أقةةل لتبريةةر أو الةةدفاج عةةنهم عنةةدما ال ي كةةون مةةن ا
 .يعرض ما يدفع لفخرين فإن هذا الموظف يكون من الصعب أن يكون لديه سبب للحزن فيما يتعلق براتبه

كمةةا أن السةةةرية يمكةةةن أن تسةةةتخدم للتغطيةةةة علةةةي عةةةدم المسةةةاواة الموجةةةودة داخةةةل هيكةةةل األجةةةور، وقبةةةل كشةةةف  
وا تجةاه تكةوين وتشةكيل أو بنةاء هيكةل مرتبةات الحجاب عن السرية في هذه المواقف يجب علي المديرين أوالي أن يتحركة

ال سوف يؤدي الكشف عن معدالت األجةور إلةي نتةائج غيةر مرغوبةة فيمةا يتعلةق بةأداء  موضوعي يمكن الدفاج عنه، وا 
 .الموظفون وأخالقياتهم

 :العوامل المؤثرة في معدالت األجور

بشةةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر فةةي معةةدالت  يوجةةد العديةةد مةةن العوامةةل الخارجيةةة والداخليةةة التةةي يمكةةن أن تةةؤثر 
 Wageاألجور التي يتقاضها الموظفين، وتشكل هذه العوامل من خالل تفاعلهةا مةع بعضةها مةا يعةرف بمةزيج األجةر 

Mix  (.9/5)كما هو مبين في الشكل 

 (9/5)الشكل 

 العوامل التي تؤثر في مزيج األجر

 

 

 

 

 

 

 
  

 العوامل الخارجية

 .ظروف العمل -
 .األجورمعدالت  -
 .تكلفة المعيشة -
 .المساومة الكلية -
 .المتطلبات القانونية -

 العوامل الداخلية

.سياسة األجور بالمنظمة -  
.قيمة الوظيفة -  

.قيمة الموظف النسبية -  
قةةةةةةةةةةةةدرة صةةةةةةةةةةةةاحب العمةةةةةةةةةةةةل  -

مكانات المنظمة .وا   

W
ag

e M
ix

 



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

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

العوامل الداخلية : أوال   Internal Factors: 

تتضةةمن العوامةةل الداخليةةة التةةي تةةؤثر علةةي معةةدالت األجةةور سياسةةة األجةةور الخاصةةة بصةةاحب العمةةل، قيمةةة  
إمكانيةةات )الوظيفةةة، القيمةةة النسةةبية للموظةةف فةةي تلبيةةة أو سةةد احتياجةةات الوظيفةةة، وقةةدرة صةةاحب العمةةل علةةي السةةداد 

 (.المنظمة المالية
 :Employer’s Compensation Policyسياسة األجور بالمنظمة  -1

تضع العديد من الشركات أهدافاي لسياسات األجور بهةا، والتةي تةؤثر علةي العائةد الةذي يتلقةاه الموظفةون، وكحةد  
 :أدني فكل من الشركات الكبيرة والصغيرة يجب أن تضع سياسات أجور تعكس

 .العالقة الداخلية لألجور بين الوظائف ومستويات المهارات -1

 .مكافة ما تدفعه الشركة للموظفين بالقياس مع ما تدفعه الشركات األخري المناسبةالمنافسة الخارجية أو  -2

 .سياسة تعويض الموظف علي األداء -3

القةةرارات اإلداريةةة المتعلقةةة بعناصةةر نظةةام التعةةويض مثةةل مكافةةآت الوقةةت اإلضةةافي والحةةوافز القصةةيرة والبعيةةدة  -4
 .المدي الفردية والجماعية

 :Worth of a Jobقيمة الوظيفة  -2

عةةادة مةةا تبنةةي المنظمةةات التةةي لةةيس لةةديعها برنةةامج أجةةور رسةةمي قيمةةة الوظيفةةة علةةي أسةةاس اآلراء الشخصةةية  
لألفراد الذين هم علي عالقة بتلك الوظائف علي سبيل المثال، معدالت األجةور ربمةا تتةأثر بشةكل كبيةر بسةوق العمةل، 

المنظمات التي لها برامج أجور رسمية فإنها تعتمةد بصةورة  وفي حالة الشركات المتحدة تتأثر بالصفقات الجماعية، أما
للمسةاعدة فةي تحديةد معةدالت األجةور، وحتةي عنةدما تكةون  Job evaluationأكثر احتماالي علي نظةام تقيةيم الوظيفةة 

 األجور عرضه للصفقات الجماعية فإن تقييم الوظيفة يمكن أن يساعد المنظمة في الحفاظ علي درجة ما مةن السةيطرة
 .علي هيكل األجور لديها

ويستخدم تقييم الوظيفةة علةي نطةاق واسةع فةي كةل مةن القطةاج العةام والخةاص وتشةمل الوظةائف األكثةر تغطيةة  
مةةن نظةةام تقيةةيم الوظيفةةة فةةي تحديةةد األجةةور علةةي وظةةائف مثةةل الوظةةائف المكتبيةةة والفنيةةة بينمةةا الوظةةائف األقةةل تغطيةةة 

 .ارة العلياتشتمل علي الوظائف إدارية ووظائف اإلد
 :Employer’s Relative Worth القيمة النسبية للموظف  -3

في الوظائف التي تعتمد علي الساعات أو الرواتب يمكن تقدير أداء الموظف ومكافآته عليه من خالل الترقية  
ات في األجور، ومن خالل العديد من أنظمة الحوافز، كما أن األداء المتميز يمكن أيضا مكافآته عن طريق تقديم زياد

ذا كان من المخطط أن تكون لهذه الزيادات قيمة، فيجب أن تصمم عن طريق نظةام تقيةيم أداء فعةال يمكةن أن يفةرق  وا 
بةةين المةةوظفين الةةذين يسةةةتحقون الزيةةادة وأولئةةك الةةذين ال يسةةةتحقون، كمةةا أن هةةذا النظةةام يجةةةب أن يقةةدم عالقةةة مقبولةةةة 

 .ت في األجوروواضحة بين األداء وأي عالوات أو زيادا



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

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

مكانات المنظمة  -4  :Employer’s Ability to payقدرة صاحب العمل وا 

مكاناتهةا المتاحةة دوراي كبيةراي فةي تحديةد مسةتويات األجةور، فالمنظمةة ذات المركةز الريةادي  تلعب قةدرة المنظمةة الماليةة وا 
معةدالت أجةور عاليةة مقارنةة بمثيالتهةا  في السوق والذي تحقق نسبة عالية من المبيعات واألرباح تكون أقدر علي دفع

التي ترتفع فيها التكاليف وتنخفض إنتاجيتها فيتأثر ربحهةا ممةا يفقةدها القةدرة علةي إشةباج حاجةات موظفيهةا مةن المةزيج 
 .المتكامل لألجور

 :External Factorsالعوامل الخارجية : ثانيا  

د مةن العوامةل مةن بينهةا ظةروف سةوق العمةل، المعةدالت تتضمن العوامل الخارجي المؤثرة علةي معةدالت األجةور العدية
 .السائدة لألجور، مستوي المعيشة، القدرات التفاوضية للمنظمة مع النقابات واالتحادات، وأخيراي المتطلبات القانونية

 :Labor Market Conditionsظروف سوق العمل  -1

الكاملةةة فةةي تحديةةد أجةةر العمةةل، حيةةث يتناسةةب  تةةؤثر عوامةةل العةةرض والطلةةب علةةي الوظيفةةة فةةي ظةةل عوامةةل المنافسةةة
 .األجر تناسباي طردياي مع الطلب عليه، بينما يتناسب عكسياي مع العرض منه

 :Area Wage Ratesالمعدالت السائدة لألجور  -2

يتةةأثر هيكةةل األجةةور بمعةةدالت األجةةور السةةائدة فةةي السةةوق بالنسةةبة لمختلةةف الوظةةائف بصةةفة عامةةة، كمةةا يتةةةأثر بشةةكل 
خاص بظروف عرض وطلب الوظائف في كل تخصص، فعندما يتميز تخصص معةين بالنةدرة، فةإن معةدالت األجةور 

 .الخاصة به تميل إلي االرتفاج وعكس ذلك صحيح عند زيادة المعروض منه
 :Cost of Livingمستوي المعيشة  -3

غةةي أن يؤخةةذ فةةي االعتبةةار تكةةاليف يجةب أن يغطةةي األجةةر الحةةد األدنةةي لمسةةتوي المعيشةةة للموظةةف وأسةرته ومةةن ثةةم ينب
المعيشة، ليضمن للموظف وأسةرته مسةتوي مناسةب مةن العةي،، وهةذا يقتضةي دراسةة معةدالت األجةور مةن فتةرة ألخةري 

 .ومن مكان آلخر وفقاي للتغيرات التي تحدث في األسعار والقوة الشرائية لدخل الموظف
 :القدرات التفاوضية للمنظمة مع النقابات واالتحادات -4

فةةي معظةةم المجتمعةةات اليةةوم تقةةوم النقابةةات واتحةةادات العمةةل بالتةةدخل للحفةةاظ علةةي حقةةوق العمةةال والمةةوظفين، ومةةن ثةةم 
نصافها لحقوق العاملين، ويتطلةب ذلةك دراسةة  فأمامها المجال لتحسين مستوي األجور والمناداة بمراعاة مدي عدالتها وا 

ا فةي مسةاومة وتفةاوض حةةول األجةر المناسةب للوظيفةة بمراعةةاة متطلبةات تلةك الجهةات وقةةد يقتضةي األمةر الةدخول معهةة
 .مختلف ظروفها والمناخ الذي تمارسه فيه

 :Legal Requirementsالمتطلبات القانونية  -5

توجةد العديةةد مةةن القةةوانين واللةوائح الحكوميةةة التةةي تةةنظم األجةور فةةي كةةل مجتمةةع مةن المجتمعةةات، وهةةذا يلةةزم المنظمةةات 
كومية أو عامة أو خاصة أن تقوم بدراسة قةوانين العمةل واللةوائح المنظمةة لهةا ومةا يةدخل عليهةا سواء كانت منظمات ح
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مةةن تعةةديالت، فالقطةةاج الخةةاص فةةي مصةةر ملتةةزم بالحةةد األدنةةي لألجةةور المنصةةوص عليةةه فةةي قةةانون العمةةل، والقطةةاج 
 .وما يدخل عليه من تعديالت 1974لسنة  44العام مقيد بنصوص القانون 

 :د هيكل األجورخطوات تحدي

تةةتمكن المنظمةةات مةةن وضةةع هيكةةل لألجةةور بهةةا فإنهةةا تقةةوم بدراسةةة مجموعةةة مةةن العوامةةل وتمةةر بعةةدة مراحةةل تبةةدأ  حتةةي
بتحليةةل الوظةةائف وتقييمهةةا، ثةةم تتةةدرج فةةي دراسةةاتها باالستقصةةاءات والمسةةوح الميدانيةةة الخارجيةةة والداخليةةة ويقودهةةا ذلةةك 

 .هذه الخطوات( 9/6)ا الهيكل ويوضح الشكل رقم لوضع هيكل األجور مع القواعد واألسس الالزمة إلدارة هذ

 (9/6)الشكل رقم 

عالنه  خطوات تحديد هيكل األجور وا 
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 :تحليل الوظائف وتوصيفها -1

يتم تحليل الوظيفة من أجل تحديد أبعادها وخصائصها األساسية وكل ما يتعلق بكيفية ممارستها وأداء مختلف جوانبها 
االختيةار والتعيةين ويترجم ذلك بشكل محدد فيما يسمي ببطاقة توصيف الوظيفة التي تظهر في شكل مكتةوب يفيةد فةي 

دارة األجور وغيرها من سياسات الموارد البشرية  .والتدريب وا 
 :تقييم الوظائف -2

يشير تقييم الوظائف إلي الدراسات التي تسعي إلي تحديد القيمة النسبية للوظائف المختلفة داخل التنظيم وذلك للوقوف 
لتنظةيم، وهنةاك العديةد مةن الطةرق الكميةة وغيةر الكميةة التةي علي القيمة النسبية للوظيفة مقارنة بباقي الوظةائف داخةل ا

 .تسهم في تقييم الوظائف لكل منها مزاياه وعيوبه، وسنتناول ذلك تفصيالي في جزء تال أن شاء اهلل
 :المسح الميداني لألجور -3

مسةةةتويات األجةةةور يعةةةد المسةةةح الميةةةداني أحةةةد العوامةةةل األساسةةةية فةةةي اتخةةةاذ القةةةرارات المتعلقةةةة بةةةاألجور، حيةةةث تةةةؤثر 
والمرتبةةةات السةةةائدة فةةةي سةةةوق الصةةةناعة فةةةي عمليةةةات االسةةةتقطاب واالختيةةةار والتعيةةةين بواسةةةطة المنظمةةةة أو مةةةن خةةةالل 

 :الجهات البحثية والمهنية المتخصصة في هذا الغرض وعند إجراء المسح الميداني يجب مراعاة بعض النقاط منها

  مختلف المنظمات متشابهةأن تكون الوظائف التي تجري عليها الدراسة في. 

 أن تكون الوظائف التي محل الدراسة مهمة وثابتة في مكوناتها. 

  وظيفة 31إلي  11أن تكون العينات من. 

 أن يكون هناك عدد من الشركات يسمح بتطبيق الدراسات. 

 ساسةةي يجةةب تشةةجيع الشةةركات محةةل الدراسةةة لتقةةدم البيانةةات المطلوبةةة وعةةادة مةةا تجمةةع البيانةةات عةةن األجةةر األ
والحد األدني واألقصي والعالوات والمكافآت والوقت اإلضافي والمزايا التي يحصل عليها شاغل الوظيفة وعدد 

 ......ساعات العمل وفترات الراحة واإلجازات
 :الدراسات واالستقصاءات التنظيمية -4

ل األجةةور المنشةةود ومةةن أمثلةةة تلةةك فةةي هةةذه الخطةةوة يةةتم دراسةةة جميةةع العوامةةل والمتغيةةرات التنظيميةةة المةةؤثرة علةةي هيكةة
 :العوامل والمتغيرات

 الهيكل التنظيمي ومدي قدرته علي استيعاب العاملين الجدد. 

 المهارات الفريدة والمتميزة من الموارد البشرية بالمنظمة. 

 اإلجراءات المتبعة تنظيمياي لحساب األجور. 

 السياسات المتعلقة باألجور ومدي وضوحها للعاملين. 

 يط اإلستراتيجي لألجور بالمنظمةالتخط. 
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 البرامج المتعلقة بالحاسب اآللي والتي تهتم بكيفية تنفيذ خطط وبرامج األجور بالمنظمة. 

 العالقة بين هيكل األجور وهيكل الخدمات األخري. 

 :تحديد هيكل األجور وقواعد إدارته -5

 :اتخاذ عدة قرارات تتعلق بةةةةبعد إجراء الدراسات السابقة سواء داخل المنظمة أو خارجها يتم 

 مدي قدرة ورغبة المنظمة علي دفع أجور أعلي أو أقل من تلك السائدة في السوق والصناعة. 

  تحديةد معةةدل الوظيفةةة، هةةل سةةيكون معةةدالي واحةةداي لكةل الوظةةائف داخةةل الفئةةة الوظيفيةةة، أن سةةيكون هنةةاك معةةدل
 .يحققها شاغل الوظيفة علي مر الزمنيحتوي علي حد أدني وبخر أعلي لمواجهة المزايا التي 

 تحديد عدد ونطاق الدرجات من األجور. 

 تحديد نوعية الوظائف التي يجب أن تتضمنها كل درجة من درجات اآلخر. 

 بيان المبالغ النقدية التي تخصص لكل الدرجات. 

  درجةات وثالثةين درجةة دراسة ا لعناصر التي تسهم في تحديد عدد الدرجات خاصة وأنها قد تتراوح بةين خمةس
ومةةن بةةين هةةذه العناصةةر، حجةةم المنظمةةة، عةةدد الوظةةائف، سياسةةة الترقيةةة، الفةةرق بةةين أعلةةي أجةةر وأدنةةي أجةةر، 

 .العرف السائد في المنظمة وفي الصناعة

 وفي هذه الخطوة يجب أيضا اتخاذ القرارات الخاصة بالقواعد الحاكمة إلدارة هيكل األجور بالدقة والموضوعية والعدالة
 :التي يستشعرها العاملين بالمنظمة ومن بين تلك القواعد

 معالجة األجور التي تتعدي الحد المطلوب سواء بالزيادة أو النقص ألي سبب من األسباب. 

 أسس ترقية العاملين وأسس منح العالوات. 

 قواعد الرقابة علي األجور والمرتبات. 

 أخري مبادئ وأسس نقل العاملين من درجة وظيفية إلي درجة. 

 تعديالت األجور حسب نفقات المعيشة. 

 قواعد سرية أو عالنية األجور. 

 :إعالن هيكل األجور وتوضيحه للموظفين -6

يجةةب أن يعةةي الموظفةةون تمامةةاي كةةل مةةا يتعلةةق بةةأجورهم وقواعةةد إدارتهةةا، وتتوقةةف كميةةة المعلومةةات التفصةةيلية الواجةةب 
 .يفة والمنظمة وطبيعة برنامج األجورتوفيرها للموظفين عن برامج األجور علي نوج الوظ

 :خصائص نظام األجور الفعال
أن يكون نظام األجور واضحاي للعاملين، وهذا يقتضي أن يتسم بالبساطة وسهولة الفهم لمن يديره ولمن يطبقةه  -1

 .ويستفيد منه



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

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

 .تائج التي تحققهاأن يرتبط نظام األجور بشكل مباشر باإلنتاجية ومدي التقدم والنمو في أعمال المنظمة والن -2

أن يكون نظام األجور تنافسياي، وهذا بدوره يتطلب دراسة نظم األجور السائدة في السوق والصناعة والمنظمات  -3
 .األخري المنافسة

فيةةةتم دفةةةع األجةةةور والمكافةةةآت بالسةةةرعة المناسةةةبة لتحقيةةةق األعمةةةال، أو مةةةع الفتةةةرة الزمنيةةةة : أن يتسةةةم بالسةةةرعة -4
 .المحددة والمتفق عليها

ن يستند إلي مجموعة من المعايير العادلةة والمحفةزة علةي العمةل وااللتةزام واإلنتةاج وأن تتضةمن هةذه المعةايير أ -5
 .االستقرار والحماية من التغيرات المستمرة

أن تكةةةون هنةةةاك متابعةةةة ومراجعةةةة دقيقةةةة لاللتةةةزام بالنظةةةام الموضةةةوج لألجةةةور بحيةةةث تراعةةةي االنحرافةةةات ويتخةةةذ  -6
 .الصحيحة أوالي بأول بالنسبة لها اإلجراءات
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 تقييم الوظائف

تضةةةم المنظمةةةة مجموعةةةات مختلفةةةة مةةةن الوظةةةائف تتةةةراوح فةةةي درجةةةات األهميةةةة والمسةةةاهمة فةةةي تحقيةةةق أهةةةداف  
العمل، ولذا وجب تحديد قيمةة كةل وظيفةة أو مجموعةة مةن الوظةائف بالنسةبة للوظةائف والمجموعةات األخةري، وبالتةالي 

حسب ترتيبها في درجات األهمية، ومن هناك كان تقيةيم الوظةائف مةن أهةم سياسةات تعطي األجور المناسبة للوظائف 
 .الموارد البشرية

 :مفهوم وأهمية تقييم الوظائف

تشير عملية تقييم الوظائف إلي تحديد األهمية النسبية للوظائف المختلفة، ووضةع هيكةل لهةذه الوظةائف حسةب ترتيبهةا 
 .وقيمتها

 :علي جانب كبير من األهمية لألسباب اآلتيةوتعتبر عملية تقييم الوظائف 

 .أنه من المنطقي أن تدفع أجور عالية للوظائف التي تسهم في تحقيق أهداف المنظمة -1

 .العدالة في تحديد األجور وفي أألسس حساباتها -2

 .المساعدة في بناء هيكل وظيفي متكامل -3

 .المساهمة في الوصول إلي أهداف المنظمة -4

 :طرق تقييم الوظائف

 :كن تقييم الوظائف غالباي بواحد أو أكثر من أربعة أساليب أو طرق للتقييم تعتبر هي أكثر الطرق شيوعاي، وهي يم

 .طريقة الترتيب البسيط: أوالي 

 .طريقة التدرج: ثانياي 

 .طريقة التقييم بالنقط: ثالثاي 

 .طريقة العوامل المقارنة: رابعاي 
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 :طريقة الترتيب البسيط: أوال  
بمعنةي وضةح الوظيفةة األكثةر . الطريقةة علةي أسةاس ترتيةب الوظةائف فةي المنشةأة مةن حيةث األهميةة تقوم هذه 

وفي هذا الصةدد قةد يةتم البةدء بتحديةد . وهكذا حتي أدني الوظائف في المنشأة... أهمية أوالي، يليها الوظيفة األقل أهمية
د وظيفةةة المةةةدير العةةام أو رئةةةيس اللمنشةةأة كةةةأول أكثةةر الوظةةةائف أهميةةة، وأقةةةل الوظةةائف فةةةي المنشةةةأة أهميةةةة فمةةثالي تحةةةد

ثةةم يةةتم ترتيةةب الوظةةائف بةةين هةةاتين الةةوظيفتين وفقةةاي ألهميةةة كةةل . وتحةةدد وظيفةةة معةةاون خدمةةة كةةأدني وظيفةةة. وظيفةةة
نمةا علةي أسةاس النظةر إلةي الوظيفةة كوحةدة . وظيفة وال يتم الترتيب للوظائف علي أساس تحليل مكونات كل وظيفة، وا 

لةةة، وكةةذلك تجةةري المقارنةةة بةةين الوظةةائف علةةي أسةةاس أنهةةا وحةةدات متكاملةةة، وال يعنةةي ذلةةك إغفةةال عوامةةل واحةةدة متكام
ولكن علي أساس أن يأخذ القائم بالتقييم هذه العوامل في اعتباره دون أن يفتت الوظيفة ويقيم . ومكونات الوظيفة نهائيا
األولةةي والوظيفةةة ويقةةيم عواملهةةا كةةل علةةي حةةدة، فالقةةائم  فالقةةائم بةةالتقييم عنةةدما يحةةدد الوظيفةةة. عواملهةةا كةةل علةةي حةةدة

بةةالتقييم عنةةدما يحةةدد الوظيفةةة األولةةي والوظيفةةة األخيةةرة، فيكةةون أسةةاس تحديةةده مجموعةةة مةةن العوامةةل المتعةةارف عليهةةا 
شةمول كأساس للتقييم، مثل المهارة، والمعرفة، والمسئولية، والمجهود العقلةي، والمجهةود البةدني، وظةروف العمةل ومةدي 

 .الوظيفة األولي لهذه العوامل بثقل كبير، ومدي افتقار الوظيفة األخيرة لهذه العوامل

وتستخدم هذه الطريقة عادة في المنشآت الصغيرة التي يعمل بها عدد قليل من األفةراد ويكةون بهةا عةدد قليةل نسةبياي مةن 
ث طبيعتها وخصائصةها واضةحة بالنسةبة لمةن الوظائف، حيث تكون الصورة الكلية للوظائف الموجودة بالمنشأة من حي

 .يقوم بالتقييم

ويتوقف نجاح هذه الطريقة علي وجود بطاقات لكل وظيفة مكتوب عليها توصيف مختصر بمهامهةا وواجباتهةا، بحيةث 
يسةةاعد هةةذا الوصةةف علةةي التعةةرف علةةي األهميةةة النسةةبية للوظيفةةة، ومةةن ثةةم تسةةهل عمليةةة الترتيةةب، ومةةن خةةالل هةةذه 

تم تحديد الوظيفة األعلي والوظيفة األدني، يفضةل أيضةا أن يحةدد الوظيفةة الوسةط بةين األعلةي واألدنةي، ثةم البطاقات ي
 :يقوم بالترتيب بعد ذلك، ويكون الترتيب بإعطاء الوظيفة رقم يدل علي أهميتها أو ترتيبها علي النحو التالي

 األهمية المرتبة اسم الوظيفة
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 الوظيفة األعلي
 
 
 

 الوظيفة الوسط
 
 
 
 

 الوظيفة األدني
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يكةةون تحديةةد ترتيةةب الوظةةائف علةةي درجةةة أعلةةي مةةن الدقةةة، قةةد يكةةون مةةن األفضةةل تكليةةف أكثةةر مةةن متخصةةص  وحتةةي
بعملية التقييم علي أساس عدم االعتماد علي رؤية واحدة، خاصة وأن هذه الطريقة مةن التةرقيم تعتبةر مةن الطةرق غيةر 

ييم، ثةةم يةةتم أخةةذ متوسةةط ترتيةةب مجموعةةة الخبةةراء الكميةةة والتةةي تتسةةم بالذاتيةةة، بمعنةةي اعتمادهةةا علةةي خبةةرة القةةائم بةةالتق
 :القائمين بالتقييم علي النحو التالي

المتوسط بعد  المتوسط 4ترتيب 3ترتيب 2ترتيب 1ترتيب م الوظيفة
 التقريب
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ويتضةةح ممةةةا سةةةبق أن األسةةةاس الحةةةاكم فةةي نجةةةاح هةةةذه الطريقةةةة هةةةو مةةةدي تةةوفر بطاقةةةات التوصةةةيف التةةةي تحةةةدد مهةةةام 
وواجبات الوظيفة حتي تسهل عملية المقارنة والترتيب بين الوظةائف المختلفةة التقيةيم والترتيةب فةي هةذه الطريقةة مسةتمد 

 :مدي قدرة القائمين بالتقييم للعوامل الحاكمة في الوظيفة وتتميز هذه الطريقة بما يلي من

 .السهولة والبساطة والسرعة النسبية في تطبيقها -1

 .قلة التكاليف واألعمال التي تتحملها المنظمة -2

 .تالئم المنظمات الصغيرة التي يوجد بها عدد قليل من الوظائف -3
 :ولكن يعاب عليها

الموضةةوعية، ألنهةةا تخضةةع للحكةةم الةةذاتي الشخصةةي، األمةةر يفسةةح المجةةال لعناصةةر التحيةةز واالنطباعةةات والتةةأثر قلةةة 
 .بمركز الوظيفة أو مركز شاغلها

 :طريقة التدرج: ثانيا  
تختلف طريقة  التدرج عن طريقة الترتيةب فةي أنهةا تحةدد مقيةاس لتةدرج أو ترتيةب الوظةائف، وغالبةاي مةا يةتم تصةنيف أو 

الوظةةةائف إلةةةي مجموعةةةات وظيفيةةةة كةةةل مجموعةةةة وظيفيةةةة تكةةةون مماثلةةةة أو قريبةةةة مةةةن التماثةةةل مةةةن حيةةةث طبيعةةةة  تقيةةةيم
الواجبةات والمهةام، وبالتةةالي مةن حيةث مطالةةب شةغل الوظيفةةة، ويةتم وضةع تعريةةف دقيةق لكةل مجموعةةة وظيفيةة، ويكةةون 
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متوسطة، وأعمال ال تحتاج إلي مهارات، أساس التعريف هو المهارة بمعني مجموعات تحتاج إلي مهارة عالية، ومهارة 
وقد يتم االستعانة بعوامل أخري بخالف المهارة، كالمعرفة والمسئولية، فةي إطةار تحديةد المجموعةات التةي غالبةاي مةا يةتم 

 :تقسيمها إلي

 .مجموعة الوظائف اإلدارية واإلشرافية العليا والمتوسطة -

 .مجموعة الوظائف الحرف المهنية التخصصية -

 .الوظائف اإلشرافية مجموعة -

 .مجموعة الوظائف الكتابية -

 .مجموعة المهن الحرفية -

 .مجموعة الوظائف العادية -

ويةةتم فةةي إطةةار المجموعةةات السةةابقة ترتيةةب الوظةةائف وفقةةاي ألهميتهةةا النسةةبية علةةي أسةةاس مهامهةةا وواجباتهةةا فةةي ضةةوء 
تحديةد عةدد الةدرجات فةي كةل مجموعةة عوامل التقييم المحددة، حيث تحةدد خصةائص ومواصةفات كةل درجةة، ذلةك بعةد 
 .وظيفية، ومن ثم يتم وضع التدرج النهائي لكل الوظائف واألعمال في المنشأة

ومن الواضح أن طريقة التدرج تعتمد في التمييز بين المجموعات الوظيفية علي أساس تلك الفروق الواضةحة والظةاهرة 
معةةارف والمسةةةئوليات والمجهةةةود العقلةةي والبةةةدني وطبيعةةةة فةةي العوامةةةل المكونةةة للوظةةةائف داخةةةل المجموعةةة مةةةن حيةةةث ال

وكذلك فإن االختالفات بةين الوظةائف واألعمةال داخةل المجموعةة الواحةدة أيضةا وفقةاي الخةتالف درجةة الصةعوبة . العمل
بةةين الوظةةائف المختلفةةة داخةةل المجموعةةة الواحةةدة وفقةةاي لتحليةةل دقيةةق بةةين العوامةةل السةةابقة، لةةذلك فةةإن األسةةس السةةابق 
عرضها كمتطلبات وأسس لتقييم الوظائف تساعد كثيراي في استخدام طريقة التدرج لسبب بسةيط هةو أن دقةة تعريةف كةل 

 .درجة متوقف علي مدي تفهم هذه العوامل

وتتميةةز هةةذه الطريقةةة بةةنفس مزايةةا الطريقةةة السةةابقة مةةن حيةةث السةةهولة والبسةةاطة والسةةرعة النسةةبية فةةي إجراءهةةا، ولكةةن 
 :الصعوبات، منهايكتنفها عدد من 

صعوبة وضع تعريف دقيق أو محدد للدرجات الموجودة، وخاصة إذا كانةت هةذه الةدرجات تتضةمن عةدداي كبيةراي  -1
 .من الوظائف في المجاالت المختلفة

صةةعوبة صةةياغة المصةةطلحات اللغويةةة التةةي تعبةةر عةةن العوامةةل المختلفةةة الموجةةودة فةةي كةةل درجةةة مثةةل عوامةةل  -2
 .ال .... ةالمهارة واإلشراف والمعرف

صةةعوبة تجنيةةد عةةدد كبيةةر مةةن األشةةخاص للقيةةام بعمليةةة التقيةةيم والةةذين يشةةترط فةةيهم اإلحاطةةة بمختلةةف وظةةائف  -3
 .المنظمة

 .إن أخطاء التحيز الشخصي والحكم الذاتي ال تزال موجودة مع هذه الطريقة كسابقاتها -4

  



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

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

 :طريقة التقييم بالنقط: ثالثا  
لسةابقتين فةي أنهةا طريقةة كميةة، حيةث تعتمةد علةي تحليةل الوظيفةة وتقةدير العوامةل تختلف هذه الطريقة عةن الطةريقتين ا

 .المكونة لها وفقاي ألسس رقمية
 :ويتطلب تطبيق هذه الطريقة إتباع الخطوات التالية

 .تحديد الوظائف المطلوب تقييمها - أ

 .تحديد العوامل التي تستخدمها في التقييم وتعريف كل عامل بالتفصيل - ب

 .عامل وتعريف كل بند وعنصر يدخل في إطاره تفصيالي  تحليل كل -ج

 .تحديد ما يخص كل عامل من نقط معينة، وكذلك تحديد ما يخص كل عنصر -د

 .اختيار عينة من الوظائف الرئيسية وتقييم كل منها -هة
 :ونتناول بالتفصيل هذه الخطوات

 :تحديد الوظائف المطلوب تقييمها -أ

نةوج وطبيعةة نشةاطها تسةعي إلةي تحقيةق هةدف معةين يتمثةل فةي إشةباج رغبةات العمةالء حيث أن كل منظمة مهما كةان 
عن طريق تقديم منتجات معينة، ولكي يتم الوصول إلةي هةذا الهةدف فةإن األمةر يتطلةب القيةام بأعمةال وأنشةطة رئيسةية 

وظةائف معينةة مثةل مهنةدس وهذه بالتةالي يتطلةب القيةام بهةا وجةود . تحتاج بدورها إلي أعمال أو أنشطة فرعية إلتمامها
 .ال ...-عامل -محاسب -مهندس عادي -من الدرجة األولي

علةةي أن يعةةرض هةةذا . ومةةن ثةةم يةةتم حصةةر وتحديةةد كافةةة هةةذه الوظةةائف عةةن طريةةق مةةدير لكةةل إدارة أو رئةةيس لكةةل قسةةم
 .التحديد علي اإلدارة العامة لمرجعته تمهيداي للوصول إلي قراراتها

ي تحديةةد معالمهةةا واألعبةةاء الملقةةاه علةةي عةةاتق كةةل منهةةا ويةةتم ذلةةك عةةن طريةةق وصةةف ومتةةي حةةددنا الوظةةائف نبةةدأ فةة
 .الوظائف بقصد الوصول إلي مختلف الحقائق الكاملة عن الوظيفة والظروف التي تؤدي فيها

 :تحديد عوامل التقييم -ب

، وهةةذه العوامةةل غالبةةاي مةةا إن أول متطلبةةات عمليةةة تقيةةيم الوظةةائف هةةو تحديةةد العوامةةل التةةي سةةيتم علةةي أساسةةها التقيةةيم
 :تستمد من تحليل الوظائف، والذي تشتمل عناصره علي

 .اسم وعنوان الوظيفة -1

 .رقم الوظيفة -2

 .مكان أو موقع الوظيفة -3

 .عدد العاملين في هذه الوظيفة -4

 .معدل دوران العمل أو الوظيفة خالل فترة محددة -5
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 (.المهام والواجبات)كيف تؤدي هذه الوظيفة  -6

 .افي أو تنفيذيهل هو عمل إشر  -7

 :مستوي الصعوبة، ويتضمن -4
 المسئولية: 

o المسئولية عن أعمال اآلخرين. 

o المسئولية عن العدد واألدوات. 

o المسئولية عن اآلالت والمعدات. 

o المسئولية عن الخامات. 

o المسئولية عن األمر والسالمة. 

o المسئولية عن التفتي، بين األعمال اآلخرين. 

o المسئولية عن األموال. 

o المسئولية عن التخطيط والسياسات. 

 المعرفة. 

 المهارة. 

 المبادأة. 

  (.التركيز)العقل الواعي 

 التوافق الحركي. 

 الدقة. 

 التعليم. 

 الخبرة. 

 .األجر أو الراتب الحالي -9

 .عدد ساعات العمل -11

 .المعايير التي تحكم علي األداء -11

 .درجة تجانس مكونات الوظيفة -12

 .عالقة الوظيفة بالوظائف األخري -13
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 .الماكينات والعدد واآلالت والخامات المستخدمة -14

 (.ظروف العمل)بيئة العمل المادية  -15

 .بيئة العمل االجتماعية -16

 (.المجهود البدني)المتطلبات أو القدرات البدنية  -17

 .القدرات الخاصة -14

 .الخبرة السابقة -19

 .التدريب الالزم لممارسة العمل -21

 .طرق االختيار والتعيين -21

 .المجهود العقلي -22

لعناصةةر السةةابقة اإلطةةار الختيةةار عوامةةل الوظةةائف بصةةفة عامةةة، ومةةع ذلةةك يمكةةن اختصةةار هةةذه العوامةةل إلةةي وتمثةةل ا
 :عوامل أقل عدداي يمكن التركيز عليها، وهي

   المعرفة. 

 المهارات المطلوبة. 

 المسئولية. 

 المجهود العقلي. 

 المجهود البدني. 

 ظروف العمل. 

 :تحليل عوامل التقييم -ج

الخطوة تقسيم كل عامل من عوامل التقييم السابقة إلي بنود أو عناصةر فرعيةة تةدخل فةي إطةار كةل عامةل يتم في هذه 
 .علي حدة

 :ونتناول فيما يلي تحليل كل عامل

  المعرفة، وتتضمن: 

 .المعرفة التخصصية -1

 .المعرفة بالعوامل البيئية والمحيطة -2

 المهارات المطلوبة، وتتضمن: 

 .الخبرات والمهارات الفكرية -1
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 .الحكم والتقدير -2

 .االتصاالت -3

 .الدقة -4

 .المهارات اليدوية -5

 المسئولية وتتضمن: 

 .اإلشراف -1

 .صياغة السياسات -2

 .تفسير السياسات -3

 .المسئولية عن األموال -4

 المجهود ، ويتضمن: 

 .المجهود البدني -1

 .التركيز -2

 .المجهود العقلي -3

 ظروف العمل، وتتضمن: 

 ...(.إضاءة -حرارة)البيئة المادية  -1

 .األخطار -2

ويمكن االعتماد علي مدخل بخر لتحديد عناصر التقيةيم، وهةو اسةتنباط هةذه العناصةر علةي أسةاس أهةداف الوظيفةة أو 
 :مخرجاتها، حيث تتعدد األهداف في الوظيفة، علي النحو التالي

 :مجموعة األهداف الروتينية -1

تةةاج إلةةي حةةد أدنةةي مةةن المهةةارة والخبةةرة وهةةي تلةةك األهةةداف التةةي تتسةةم بةةالتكرار، ولهةةا حلةةول متفةةق عليهةةا، ومعروفةةة وتح
 .ويؤديها معظم األفراد بنفس الدرجة من النجاح

 :مجموعة األهداف المتعلقة بحل المشكالت -2

وهي تلك األهداف التي تتطلب قدرات ومهارات أعلي البلورة المشكالت التي يواجهها الفرد أثناء تأديةة عملةه، ومحاولةة 
وتتسةم تلةك األهةداف بأنهةا غيةر متكةررة، وتحتةاج لةبعض الوقةت والمزيةد مةن الجهةد والخبةرة إيجاد الحلول المناسةبة لهةا، 

دارتها  .العملية والبحث والدراسة وليس لها حلول نمطية ويختلف األفراد في التخصص الواحد حول كيفية مواجهتها وا 
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 :مجموعة األهداف الخالقة -3

الخلق واالبتكار، مثل صنع منتجات جديدة، حةل المشةكالت البالغةة  وهي تلك األهداف التي ترتبط بالكثير من مظاهر
التعقيةةد، وتتسةةم هةةذه األهةةداف بأنهةةا تحتةةاج للحةةد األقصةةي مةةن الوقةةت والجهةةد وتتطلةةب مهةةارة فائقةةة ومعرفةةة كاملةةة وقةةدرة 

رة وتكةةةرار بحثيةةةة كبيةةةرة، وال يسةةةتطيع كةةةل فةةةرد إنجةةةاز هةةةذه األهةةةداف بنجةةةاح، حيةةةث تحتةةةاج إلةةةي قةةةدرة عاليةةةة علةةةي المثةةةاب
 .المحاولة دون شعور باإلحباط

 :تحديد ما يخص كل عامل من نقط معينة -د

بعد أن يتم تحديةد العوامةل التةي سةيتم اختيارهةا كأسةاس للتقيةيم، يةتم تحديةد الةوزن النسةبي لكةل عامةل مةن هةذه العوامةل، 
المهةارة، والمعرفةة، : ي سةبيل المثةال هةيوذلك كنسبة مئوية إلي إجمالي العوامل، فلو كانت العوامل المختارة للتقيةيم علة

والمجهةةود العقلةةي، والمسةةئولية، وظةةروف العمةةل، والمجهةةود البةةدني، فإنةةه يةةتم إعطةةاء نسةةبة مئويةةة لكةةل عامةةل مةةن هةةذه 
واألسةةاس % 111العوامةةل وفقةةاي لألهميةةة بالنسةةبة لبةةاقي العوامةةل، وذلةةك علةةي أسةةاس أن مجمةةوج هةةذه العوامةةل يسةةاوي 

األهمية بالنسبة لكل عامل من العوامل السابقة هو تةأثير العامةل فةي إحةداث مخرجةات العمةل أو  الحاكم في تقدير هذه
الوظيفةة، وكةذلك قيمةة هةذه المخرجةات علةي أسةاس هةل هةي مرتبطةة بتحقيةق أهةداف روتينيةة، أو أهةداف مرتبطةة بحةل 

 :لتوزيع اآلتيمشكالت معينة، أو أهداف خالفة كما سبق شرحه، هذا من ناحية، وبالتالي نفترض ا

  35المهارات المطلوبة.% 

  15المعرفة.% 

 31المسئولية.% 

  11المجهود العقلي.% 

  5المجهود البدني.% 

  5ظروف العمل.% 

وبعد أن يتم تحديد الرقم اإلجمالي للنقاط، يتم توزيع النقاط علةي عوامةل التقيةيم علةي أسةاس أن نصةيب كةل عامةل مةن 
فلو كان إجمةالي النقةاط علةي سةبيل المثةال ألةف نقطةة، فةإن التوزيةع وفقةاي . العامل المئويةالنقاط سيكون وفقاي لنسبة هذا 

 :للمثال السابق سيكون

 351 نقطة للمهارات المطلوبة. 

 351 نقطة للمسئولية. 

 151 نقطة للمعرفة. 

 111 نقطة للمجهود العقلي. 

 51 نقطة للمجهود البدني. 

 51 نقطة لظروف العمل. 
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ن أهم مراحل وأسةس إعةداد التقيةيم، حيةث يتوقةف عليهةا نجةاح التقيةيم، وفةي هةذه المرحلةة يةتم تحليةل تعد هذه المرحلة م
كل عنصر من عناصر التقييم إلي مجموعة من البنود الفرعية المكونة له، ثم يلي ذلك وضع مجموعة من المستويات 

 :داخل كل بند كما يلي

ت المطلوبةةةة فةةةإن البنةةةود التةةةي تكةةةون هةةةذا العامةةةل هةةةي لةةةو أخةةةذنا علةةةي سةةةبيل المثةةةال العامةةةل الخةةةاص بالمهةةةارا -1
المهارات الفكرية ومهارات االتصال والمهارات الفنية اليدوية، أي أنه يتكون من ثالثة بنةود أساسةية، يةتم توزيةع 

نقطةةةة المخصصةةةة ( 351الةةةةةة)النقةةةاط الخاصةةةة بعامةةةل المهةةةارات المطلوبةةةة علةةةي البنةةةود المكونةةةة لةةةه، أي توزيةةةع 
 :المهارات الفكرية ومهارات االتصال، والمهارات الفنية، وقد يكون التوزيع كما يلي للمهارات علي

  نقطة 175بما يعادل % 51المهارات الفكرية. 

  نقطة 115بما يعادل % 31مهارات االتصال. 

  نقطة 71بما يعادل % 21المهارات الفنية اليدوية. 

وتوزيةع إجمةالي النقةاط الخاصةة بكةل بنةد هةذه المسةتويات وفقةاي  ويتم تحديد المستويات داخةل كةل بنةد مةن البنةود السةابقة
 :لألهمية النسبية لكل مستوي، وذلك كما يلي

 :نقطة، فإنه يتم البدء بوضع مستويات لهذا البند فيكون مثالي  175بند المهارات الفكرية والذي خصص له 
 .شأة وفي ظل حدود مفتوحة للتصرفاتخاذ قرارات حاكمة ذات تأثير كبير علي أداء المن :المستوي األول

 .اتخاذ قرارات محدودة التأثير وفي ظل حدود مقيدة للتصرف :المستوي الثاني

إعةةداد تقةةارير تحتةةوي جميةةع معلومةةات وبيانةةات عةةن موضةةوعات مسةةتحدثة ومتشةةعبة، وحةةول مشةةكلة  :المستتتوي الثالتت 
 .معقدة نسبياي ويتطلب األمر تقديم أكثر من بديل

إعداد تقارير عن موضوعات معلوماتها وبياناتها متاحة، ويمكن الحصول عليها، ولكن يتطلب األمر  :المستوي الرابع
 .تحليلها وعرضها بطريقة تساعد علي اختيار القرار المناسب

 .تجميع وتبويب حقائق متاحة وعرضها بصورة نمطية متعارف عليها :المستوي الخامس

ند المهةارات الفكريةة تتةدرج فةي الصةعوبة واألهميةة، وبالتةالي سةيكون واضةحاي ومن الواضح أن المستويات المذكورة في ب
نقطةة ( 171)أن المستويات األعلي ستحصل علي نقةاط أعلةي، وهكةذا، وفةي هةذا المثةال يمكةن توزيةع النقةاط علةي الةةةةة 

 :الخاصة ببند المهارة الفكرية علي المستويات الخمسة علي النحو التالي

 نقطة 75بما يعادل % 45: المستوي األول. 
 نقطة 43بما يعادل % 25: المستوي الثاني. 
 نقطة 26بما يعادل % 15: المستوي الثالث. 
 نقطة 17بما يعادل % 11: المستوي الرابع. 
 نقاط 9بما يعادل % 5: المستوي الخامس. 
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ة، حيةةث يةةتم تحديةةد نقطةةة مةن النقةةاط الخاصةةة بعةةرض المهةار  151، وهةةو البنةةد الةذي خصةةص لةةه بنتتد مهتتارات االتصتتال
 :مستويات لهذا البند وتوزيع النقاط الخاصة به علي المستويات التي تم تحديدها كما يلي

االتصةاالت بالهيئةات أو الجهةةات ذات التةأثير الكبيةر علةي عمةل المنشةةأة وبةاألفراد الحةاكمين فةي هةةذه  :المستتوي األول
ون هةذا االتصةال فةي إطةار حةق تمثيةل المنشةأة أو إنجةاز الجهات سواء كانت هذه الجهةات داخليةة أو خارجيةة، وأن يكة

 .أية مصطلح أو مهام خاصة بها
 .االتصاالت الداخلية أو الخارجية بالمنظمات واألفراد، ولكن في حدود معينة ومقيدة :المستوي الثاني

 .مل ذو أهمية نسبياي االتصاالت الداخلية بين اإلدارات واألقسام المكونة للمنشأة بهدف إنجاز ع :المستوي الثال 

 .االتصاالت بين العاملين أو  الجهود وفقاي لطبيعة العمل ويهدف إنجازه :المستوي الرابع

 :ثم يلي ذلك توزيع النقاط علي المستويات المذكورة وفقا  ألهميتها

 نقطة 52بما يعادل % 51: المستوي األول. 

 نقطة 31بما يعادل % 31: المستوي الثاني. 

 نقطة 16بما يعادل % 15: ثالمستوي الثال. 

 نقطة 16بما يعادل % 5: المستوي الرابع. 

نقطةةة مةةن إجمةةالي النقةةاط الخاصةةة بعامةةل المهةةارة، فإنةةه يةةتم تحديةةد  71بنةةد المهةةارات الفنيةةة اليدويةةة الةةذي خصةةص لةةه 
 :مستويات هذا البند وفقاي ألهميتها كما يلي

قدر كبيةر مةن المهةارات الفنيةة اليدويةة التةي تعتمةد علةي أعلةي درجةة مةن السةرعة والدقةة والسةالمة فةي  :المستوي األول
 .الفك والتركيب واإلصالح لمعدات معقدة نسبياي 

 .قدر كبير من المهارة الفنية اليدوية المرتبطة بتشغيل بلة معينة أو استخدام عدد وأدوات معقدة نسبياي  :المستوي الثاني

 .قدر مناسب من المهارة الفنية اليدوية للمساعدة في التشغيل أو أعمال الفك والتركيب :الثال المستوي 

 :ثم يلي ذلك توزيع النقاط علي هذه المستويات كالتالي

 نقطة 35بما يعادل % 51: المستوي األول. 

 نقطة 21بما يعادل % 31: المستوي الثاني. 

 نقطة 14بما يعادل % 15: المستوي الثالث. 

نقطة المخصصة ( 311الةة)فإنه يمكن تحديد المستويات المكونة لهذا العامل وتوزيع  أما بالنسبة لعامل المسئولية
 :له علي هذه المستويات وفقاي ألهميتها النسبية كما يلي

عداد السياسات األساسية واإلجرائية ألنشطتها :المستوي األول  .المسئولية عن التخطيط العام للمنشأة، وا 

 .المسئولية عن االستثمارات واألموال التي توجه بمبالغ ضخمة نسبياي نحو أنشطة المنشأة :مستوي الثانيال
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 .المسئولية عن أعمال اآلخرين في المستويات العليا :المستوي الثال 

 .المسئولية عن أعمال اآلخرين في المستويات المتوسطة :المستوي الرابع

 .عمال اآلخرين في المستويات الدنياالمسئولية عن أ :المستوي الخامس

 .المسئولية عن اآلالت والمعدات في إطار التشغيل لتنفيذ برامج اإلنتاج أو الصيانة :المستوي السادس

 .المسئولية عن أمن وسالمة اآلخرين في إطار تنفيذ احتياطيات األمن الصناعي :المستوي السابع

 .ستلزماتالمسئولية عن الخامات والم :المستوي الثامن

 .المسئولية عن العدد واألدوات :المستوي التاسع

 :ثم يلي ذلك توزيع نقاط عامل المسئولية علي المستويات السابقة كالتالي

 نقطة 75بما يعادل % 25: المستوي األول. 

 نقطة 61بما يعادل % 21: المستوي الثاني. 

 نقطة 45بما يعادل % 15: المستوي الثالث. 

 نقطة 26بما يعادل % 12: المستوي الرابع. 

 نقطة 21بما يعادل % 12: المستوي الخامس. 

 نقطة 14بما يعادل % 4: المستوي السادس. 

 نقطة 14بما يعادل % 6: المستوي السابع. 

 نقاط 4بما يعادل % 275: المستوي الثامن. 

 نقاط 4بما يعادل % 175: المستوي التاسع. 
نقطة ثم نقوم بتوزيعه علي 151سابق بأن نأخذ النقاط الخاصة به، وهي وفقاي للنحو ال ثم ننتقل إلي عامل المعرفة
 :المستويات المكونة كما يلي

المعرفة الخاصة بكافة الضغوط االقتصادية والسياسية والتكنولوجية واالجتماعية التي تحيط بالمنشأة،  :المستوي األول
 .الواعي بالنظم والقوانين وكيفية تطويعها لصالح المنشأةوكيفية الحد من تأثير هذه الضغوط من خالل اإللمام الكافي و 

من كافة ( التمويل-األفراد -التسويق-اإلنتاج)المعرفة المتخصصة بمجال معين في مجاالت المنشأة  :المستوي الثاني
جوانبه، واإللمام الكافي والواعي بالعوامل التي تؤدي إلي كيفية االستفادة من هذه المعرفة في تنشيط ودعم وتنميةة هةذا 

 .المجال لزيادة اإلنتاجية الكلية للمنشاة

مجموعةة المعةةارف المطلوبةة إلنجةةاز مهةام وواجبةةات محةددة فةةي إطةار وظيفةةة تخصصةية عاليةةة ذات  :المستتوي الثالتت 
 .طابع تنفيذي
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مجموعة المعارف المطلوبة إلنجاز مهام وواجبات محدودة فةي إطةار وظيفةة مهنيةة حرفيةة ذات طةابع  :المستوي الرابع
 .تنفيذي معقد نسبياي 
إلنجةةاز مهةةام وواجبةةات محةةددة فةةي إطةةار وظيفةةة مهنيةةة حرفيةةة ذات  مجموعةةة المعةةارف المطلوبةةة :المستتتوي الختتامس

 .طابع تنفيذي غير معقد نسبياي 

 :ثم يلي ذلك توزيع نقاط عامل المعرفة علي المستويات الخمس السابقة كالتالي

 نقطة 64بما يعادل % 45: المستوي األول. 

 نقطة 37بما يعادل % 25: المستوي الثاني. 

 نقطة 22ما يعادل ب% 15: المستوي الثالث. 

 نقطة 15بما يعادل % 11: المستوي الرابع. 

 نقاط 4بما يعادل % 5: المستوي الخامس. 

نقطة فإنه يمكن تحديد المستويات المكونةة لةه وتوزيةع النقةاط  111والمخصص له  أما بالنسبة لعامل المجهود العقلي
 :ية كما يليالمخصصة لهذا العامل علي هذه المستويات وفقاي ألهميتها النسب

تريكز عقلي كبير يتطلب درجة عالية من التحليةل والةربط بةين العالقةات والتفسةير، وحساسةية التعامةل  :المستوي األول
 .مع المواقف المعقدة

 .تركيز عقلي علي تطبيق إجراءات أو تنفيذ طرق عمل معقدة نسبياي  :المستوي الثاني

 .حيث اإلجراءات وطرق التنفيذ التي تكون أقل تعقيداي  اهتمام ذهني بتنفيذ العمل من :المستوي الثال 

جراءات عمل غير معقدة وبسيطة :المستوي الرابع  .جهد عقلي عادي يتمثل في تذكر التعليمات وطرق وا 

 :ثم يلي توزيع النقاط المخصصة لهذا العامل علي هذه المستويات كما يلي

 نقطة 41بما يعادل % 41: المستوي األول. 

  نقطة 31بما يعادل % 31: الثانيالمستوي. 

 نقطة 21بما يعادل % 21:المستوي الثالث. 

 نقاط 11بما يعادل % 11: المستوي الرابع. 

نقطة فإنه يمكن تحديد المسةتويات المكونةة لةه، ومةن ثةم توزيةع  51والمخصص له  أما بالنسبة لعامل المجهود البدني
 :ة لها علي النحو التاليالنقاط علي هذه المستويات وفقاي لألهمية النسبي

مجهود بدني شاق يتمثل في مناولةة أو حمةل مةواد ثقيلةة نسةبياي أو العمةل لفتةرات طويلةة فةي أداء مهةام  :المستوي األول
 .تحتاج إلي طاقة عضلية كبيرة
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تةرة طويلةة مجهود بدني كبير إلي حد ما، يتمثل في أداء أعمال تحتاج إلي المنازلة والحمل والعمل لف :المستوي الثاني
 .نسبياي ولكنها غير شاقة وال تحتاج إلي طاقة عضلية متميزة

الكتابة )مجهود بدني يتمثل في أداء أعمال ذات جهد محدود، ولكنها تحتاج إلي العمل فترات طويلة  :المستوي الثال 
 (.الجلوس علي ماكينة الخياطة -استخراج فواتير بصفة مستمرة -علي اآللة الكاتبة

 .مجهود بدني خفيف، مثل الجلوس، المشي لمسافات طويلة أو الوقوف لفترات طويلة :لرابعالمستوي ا

 .حد أدني من المجهود، مثل الجلوس والمشي والوقوف لمسافات أو لمدد قصيرة نسبياي  :المستوي الخامس

 :ثم يلي توزيع النقاط المخصصة علي هذه المستويات كالتالي

 نقطة 23بما يعادل % 45: المستوي األول. 

 نقطة12بما يعادل % 25: المستوي الثاني. 

 نقاط 7بما يعادل % 15: المستوي الثالث. 

 نقاط 5بما يعادل % 11: المستوي الرابع. 

 نقاط 3بما يعادل % 5: المستوي الخامس. 

لنقةاط نقطةة فإنةه يمكةن تحديةد المسةتويات المكونةة لةه، ثةم توزيةع ا 51والمخصص لةه  أما بالنسبة لعامل ظروف العمل
 :علي هذه المستويات المكونة له، ثم توزيع النقاط علي هذه المستويات وفقاي لألهمية النسبية لها، كما يلي

يعمل في ظروف عمل غير عادية من حيث الحرارة أو اإلضاءة أو الضوضاء، ويكون هناك احتمال  :المستوي األول
 .كبير للتعرض للمخاطر

 .ل عادية، ولكن احتماالت التعرض للمخاطر كبيرةيعمل في ظروف عم :المستوي الثاني

يعمةةل فةةي ظةةروف عمةةل غيةةر عاديةةة مةةن حيةةث الحةةرارة، أو اإلضةةاءة أو الضوضةةاء، دون احتمةةال  :المستتتوي الثالتت 
 .التعرض للمخاطر

 .يعمل في ظروف عمل عادية ودون احتماالت التعرض للمخاطر :المستوي الرابع

 :ذه المستويات كالتاليثم يلي توزيع النقاط المخصصة علي ه

 نقطة 25بما يعادل % 45: المستوي األول. 

 نقطة 21بما يعادل % 25: المستوي الثاني. 

 نقاط 5بما يعادل % 15: المستوي الثالث. 

 بما يعادل صفر نقطة% 11: المستوي الرابع. 
 :إعداد دليل الوزن النسبي لعوامل وعناصر تقييم الوظائف
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التةةةي سةةةيتم التقيةةةيم علةةةي أساسةةها، وبعةةةد أن يةةةتم تحليةةةل هةةةذه العوامةةةل وفقةةةاي لبنودهةةةا بعةةد أن يةةةتم تحديةةةد العوامةةةل  
يةةتم تجميةةع  -وفقةةاي لألهميةةة النسةةبية لكةةل عامةةل وكةةل بنةةد ومسةةتوي -األساسةةية، وكةةذلك تحديةةد المسةةتويات وتوزيةةع النقةةاط

 :لي النحو التاليذلك كله في جدول محدد يسمي دليل الوزن السبي لعوامل وعناصر تقييم الوظائف، وذلك ع

 دليل عوامل تقييم الوظائف
 عدد النقاط عوامل التقييم

 .المهارات المطلوبة -1
 .المسئولية -2
 .المعرفة -3
 .المجهود العقلي -4
 .المجهود البدني -5
 .ظروف العمل -6

351 
311 
151 
111 
51 
51 

 1111 إجمالتتتتي
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 الدليل التفصيلي لعوامل تقييم الوظائف
 النقاطعدد  عوامل التقييم

 
 .المهارة المطلوبة: العامل األول

 :ويتكون من البنود التالية 
 (.71المهارة الفنية اليدوية  -، ج115مهارة االتصال  -، ب175المهارة الفكرية  -أ)
 :مستويات المهارة الفكرية -أ

اتخاذ قرارات حاكمة ذات تأثير حاكم علي األداء الكلي للمنشأة فةي ظةل حةدود مفتوحةة  -1
 .للتصرف

 .اتخاذ قرارات محدودة التأثير في ظل حدود مقيدة للتصرف -2
 .إعداد تقارير ترتبط بإعداد بدائل لمشكلة معقدة -3
 .إعداد تقارير تتطلب معلومات متاحة مع قدر كبير من التحليل والتفسير -4
 .تجميع بيانات ومعلومات وعرضها بصورة نمطية -5

351 
 
 
 
 
175 
79 
44 
26 
17 
9 

 :مهارة االتصالمستويات  -ب
االتصةةاالت الخارجيةةة والداخليةةة مةةع األفةةراد ذوي األهميةةة الكبيةةرة واألعمةةال ذات التةةأثير  -1

 .الحاكم علي المنشأة
االتصةةاالت الخارجيةةة والداخليةةة التةةي تةةتم فةةي حةةدود معينةةة، مةةع أفةةراد أقةةل أهميةةة نسةةبياي  -2

 .لموضوعات أقل أهمية نسبياي 
 .إلنجاز عمل ذو أهمية نسبياي االتصاالت بين اإلدارات واألقسام  -3
 .االتصاالت مع الجمهور إلنجاز عمل محدد -4

115 
52 
 
31 
 
16 
6 

 :مستويات المهارة الفنية اليدوية -ج
صالح اآلالت ومعدات معقدة نسبياي  -1  .مهارات فنية عالية في فك وتركيب وا 
 .مهارة فنية يدوية في تشغيل أو صيانة بالت معقدة نسبياي  -2
 .المساعدة في عمليات الفك والتركيب والتشغيلمهارة يدوية في  -3

71 
35 
32 
14 

 :ومستوياتها كما يلي: المسئولية: العامل الثاني
 .يتطلب العمل المسئولية عن التخطيط العام ووضع سياسات المنشأة -1
 .المسئولية عن االستثمارات واألموال ذات المبالغ الضخمة نسبياي  -2
 .المستويات العلياالمسئولية عن أعمال اآلخرين في  -3
 .المسئولية عن أعمال اآلخرين في المستويات الوسطي -4
 .المسئولية عن أعمال اآلخرين في المستويات الدنيا -5
 .المسئولية عن تشغيل العدد واآلالت في إطار برنامج كامل أو جزئي ل نتاج -6

311 
75 
61 
45 
36 
31 
24 
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 .المسئولية عن أمن وسالمة اآلخرين -7
 .المسئولية عن الخامات والمستلزمات -4
 .ولية عن العدد واألدواتالمسئ -9

14 
4 
4 

 :ومستوياتها كما يلي: المعرفة: العامل الثالث
المعرفة بضغوط البيئة علي المنشأة وبكيفية الحد من تأثيرها من خةالل معرفةة القةوانين  -1

 .واللوائح وتطويعها لخدمة المنشأة
 .المنشأة وكيفية دعمه وتنميتهالمعرفة التخصصية بمجال معين من مجاالت عمل  -2
 .المعارف الخاصة بإنجاز مهام وظيفة تخصصية عالية ذات طابع تنفيذي -3
 .المعارف الخاصة بإنجاز مهام وظيفة مهنية حرفية ذات طابع تنفيذي ومعقدة نسبياي  -4
 .المعارف الخاصة بإنجاز مهام وظيفة مهنية حرفية غير معقدة -5

151 
64 
 
37 
22 
15 
4 

 :ومستوياته كما يلي: المجهود العقلي: الرابعالعامل 
تركيةةةز عقلةةةي كبيةةةر يتطلةةةب درجةةةة عاليةةةة مةةةن التحليةةةل والتفسةةةير وحساسةةةية التعامةةةل مةةةع  -1

 .مواقف معقدة
 .تركيز عقلي مباشر علي تطبيق إجراءات وطرق عمل معقدة -2
 .اهتمام ذهني بتنفيذ إجراءات وطرق عمل أقل تعقيد -3
 .ليماتجهد ذهني عادي يرتبط بتذكر التع -4

111 
41 
 
31 
21 
11 

 :ومستوياته كما يلي: المجهود البدني: العامل الخامس
 .مجهود بدني شاق يتطلب حمل أو مناولة أشياء ثقيلة جداي  -1
 .مجهود بدني كبير يتطلب المناولة والحمل لفترة عمل طويلة -2
 .مجهود بدني متوسط في أداء أعمال ذات جهد محدود لفترات طويلة -3
 .خفيف يتمثل في الجلوس والمشي لمسافات طويلةمجهود بدني  -4
 .حد أدني من المجهود يتمثل في الجلوس والمشي لمسافات ومدد قصيرة نسبياي  -5

51 
23 
12 
7 
5 
3 

 :ومستوياته كما يلي: ظروف العمل: العامل السادس
 .يعمل في ظروف عمل غير عادية من حيث الحرارة واإلضاءة -1
الحةةةرارة واإلضةةةاءة والتهويةةةة ويكةةةون عرضةةةه يعمةةةل فةةةي ظةةةروف عمةةةل عاديةةةة مةةةن حيةةةث  -2

 .للمخاطر
 .يعمل في ظروف عمل عادية، ولكنه عرضه للمخاطر -3
 .يعمل في ظروف عمل غير عادية ولكنه غير معرض للمخاطر -4
 .يعمل في ظروف عمل غير عادية دون تعرضه للمخاطر -5

51 
25 
12 
 
4 
5 
 -
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عطائهةةا نقةةاط نسةةبية، وبعةةد أن يةةتم تقسةةيم تلةةك العناصةةر الرئيسةةية إلةةي عناصةةرها  وبعةةد أن يةةتم تحديةةد عناصةةر التقيةةيم وا 
الفرعيةةة وتحديةةد مسةةتوياتها يكةةون المقيةةاس قةةد اسةةتكمل ويمكةةن االعتمةةاد عليةةه فةةي التقيةةيم الموضةةوعي للوظةةائف وتقةةوم 

تحديةةد عةةدد النقةةاط التةةي تسةةتحقها بالنسةةبة لكةةل عنصةةر ويكةةون اللجنةةة بمقارنةةة كشةةف تحليةةل الوظيفةةة بمعةةايير التقيةةيم و 
 .مجموعة هذه النقط عبارة عن القيمة النسبية للوظيفة

 :اختيار عينة من الوظائف الرئيسية وتقييم كل منها -هتت

ممثلةة ليس من الضروري أن يتم تقييم جميع الوظائف بالمنظمة، بل يكفةي أن تختةار اللجنةة المختصةة بةالتقييم وظيفةة 
لكةةل مجموعةةة وظيفيةةة متماثلةةة ثةةم تعمةةم تلةةك الوظيفةةة علةةي مجموعتهةةا وذلةةك تةةوفيراي للوقةةت والجهةةد ويجةةب التةةزام الدقةةة 

ويمكةن اختيةار عةدة . والموضوعية في اختيار تلك الوظائف الدالة بحيث تمثل جميع الوظائف بالمنظمة تمثةيالي صةادقاي 
 :الجدول التاليوظائف من كل مجموعة وظيفية، كما هو مبين في 

 الوظائف الدالة عدد الوظائف المجموعة الوظيفية
 2 12 اإلدارية العليا والوسطي

 5 31 التخصصية
 4 44 الحرفية
 4 34 الكتابية
 3 14 العادية

 142 22 

التقيةيم عةن طريةق وبحيث يتم تقييم الوظائف الدالة لتتخذ أساساي ومعياراي لتييم بقيةة الوظةائف فةي كةل مجموعةة، ويكةون 
 -المهةارة)تحديد النقاط التي تخص كل وظيفة وفقاي لنصيب كةل عنصةر مةن عناصةرها، والمحةدد ضةمن عوامةل التقيةيم 

وعلةةي النقةةاط المحةةددة للمسةةتويات المختلفةةة ( ظةةروف العمةةل -المجهةةود البةةدني -المجهةةود العقلةةي -المسةةوئلية -المعرفةةة
 .رتيب الوظائف تنازليا علي أساس النقاط التي حصلت عليهاثم ت. لكل عنصر كما ورد في دليل التقييم

 :طريقة مقارنة العوامل: رابعا  
تةةرتبط هةةذه الطريقةةة بطريقةةة الةةنقط، مةةن حيةةث قياسةةها علةةي أسةةاس تحديةةد عوامةةل التقيةةيم التةةي سةةيتم عليهةةا تحديةةد الةةوزن 

وظيفةة، إال أنهةا تختلةف عنهةا فةي أنةه بةدالي  25، 15النسبي للوظائف، وكذلك اختيار عدد من الوظائف الرئيسةية بةين 
مةن إعطةاء نقةةاط لكةل عامةل أو لكةةل مسةتوي داخةةل كةل عامةل مةةن عوامةل التقيةةيم يةتم بطريقةة الترتيةةب، والتقيةيم بطريقةةة 
الةةنقط، فهةةي تأخةةذ بمبةةدأ ترتيةةب الوظةةائف تحةةت كةةل عامةةل مةةن عوامةةل التقيةةيم حسةةب األهميةةة النسةةبية لهةةذا العامةةل فةةي 

طريقةةة الترتيةةب، وفةةي نفةةس الوقةةت تأخةةذ بمبةةدأ تفتيةةت الوظيفةةة إلةةي مكوناتهةةا وعواملهةةا األوليةةة كأسةةاس الوظيفةةة طبقةةا ل
 .للتقييم وتحديد الوزن النسبي لها

وقد يكون أهم أوجه االختالف بةين طريقةة مقارنةة العوامةل وطريقةة الةنقط أن األولةي توجةب تقةدير األهميةة النسةبية عةن 
بغيرها من الوظائف تحت كل عامل من عوامل التقييم علي حدة، ثةم يصةبح مجموعةة طريق مقارنة كل وظيفة مباشرة 

قيمة العوامل في الوظيفة الواحدة ممثالي لقيمتها النسبية، أما في طريقة النقط فإن تحديد األهمية النسةبية للوظيفةة فيهةا، 
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جتمعةةة، كمةةا هةةو واضةةح فةةي دليةةل يةةتم علةةي أسةةاس مقارنةةة الوظيفةةة كوحةةدة واحةةد بمقيةةاس محةةدد يضةةم عوامةةل التقيةةيم م
 .التقييم

وتجدر اإلشارة هنا إلي العوامل المختارة في التقييم في هذه الطريقة ال تخرج عن العوامل الواردة في دليل التقييم، ومن 
ال يصةلح فقةط لالسةتخدام فةي طريقةة الةنقط فقةط، بةل يسترشةد بةه فةي كةل طةرق التقيةيم،  -كما سبق –هناك فإن الدليل 

ذلك أنه إذا كان الشائع عند تحديد العوامل المختارة في هذه الطريقة اختيار خمسة بنود أساسية هةي المسةئولية، ودليل 
والمهارة، والمجهود العقلي، والمجهود البدني، وظروف العمل، فإن هذه العوامل هي نفس العوامل التي تضةمنها الةدليل 

 .ء مقارنة مدي أهمية هذا العامل بالوظائف األخريالسابق، يلي ذلك تحديد قيم كمية لكل وظيفة في ضو 

  



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

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

 :مشاكل وتحديات نظم األجور والتعويضات 

  من المشاكل التي تواجهها نظم األجور والتعويضات في المنشآت المختلفة هو حاجتها للصيانه وليس فقط
بعض واجباتها وذلك  إن الوظائف في المنشأة تتغير نتيجة إضافة واجبات جديدة أو حذف. حاجتها للتطوير 

 .طبقا لحاجة المنشأة نفسها 
  كما أن الوظائف تتغير نتيجة التغيرات التي تحدث في أساليب العمل ومعداته ، ب ضافة الى ما سبق فإن

 .كما إن وظائف أخرى تختفي من المنشأة . وظائف جديدة يتم إستحداثها 
 عاملين ، وبالتالي يتم إحالل غيرهم محلهم ، كما أن إن العاملين أيضا يتغيرون ، حيث يترك المنشأة بعض ال

بعض العاملين يتم نقلهم الى وظائف أو أقسام أخرى في المنشأة ، في حين أن البعض يتم ترقيتهم الى 
وألجل مكافأة العاملين وتحديد رواتبهم وأجورهم فال بد من تقسيمهم الى أقسام حسب وظائف . وظائف مختلفة 

 .معينة 
  التغيير التنظيمي في المنشأة كبيرا مما يتطلب معه إعادة النظر ومراجعة هيكل األجور الداخلي قد يكون

المطبق في المنشأة ، فقد يكون من الضروري وضع وتحديد عوامل جديدة للتعويضات ، أو على األقل تحديد 
 .معايير جديدة لعولمل التعويضات القديمة 

 أة في ضوئها يمكن أن تتغير أيضا ، على سبيل المثال سوق العمل ، إن البيئة الخارجية التي تعمل المنش
 .الصناعة نفسها ، تشكيل نقابة أو إتحادات مما يتطلب تعديالت في هيكل األجور الداخلية 

  مشكلة تحديد أجور االفراد في المنشأة والتأكد ما إذا كان جميع االفراد الذين يشغلوم نفس الوظيفة سيتقاضون
 ام ال ،نفس األجر 

  إن كثيرا من المنشآت تدفع أجورا مختلفة ألفراد يشغلون نفس الوظيفة ، قد يعزى سبب هذا االختالف الى
 .إختالف في الكفاءة أو االنتاجية 

  يضاف الى ما سبق ، مشكلة كيفية إختيار وتحديد طريقة دفع االجور للعاملين ، هل تدفع أجورهم على
نتاج التي يؤدونها ؟قد يظهر للوهلة األولى أن إختيار أسلوب قياس أساس زمني أم على أساس كمية اال

مساهمة العاملين في العمل أمر سهل وبسيط ، لكمه في الواقع غير ذلك ، إذ أن الوقت الذي يصرف على 
 . العمل يمكن أن يقيس الوقت الذي إنقضى وليس الذي ساهم في االنتاج 
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