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داءــــــــاإله  
 

 

 .تكمن الجنة قدميهامن تحت  ، إلى أمي الحنون

 .مشواري العلمي ممكنامن جعل ،  إلى أبي الرحيم

 .ني في دربيو ني وآزر و من ساند،  اخوتي األعزاءإلى 

 . إلى أصدقاء الروح في الوطن و الدراسة

بيدي حرفاً ، وأخذولو إلى كل من علمني   

. في سبيل تحصيل العلم ، والمعرفة    
 إليهم جميعا أهدي جهدي المتواضع هذا راجيا اهلل 

 والتوفيق في كل أمور حياتهم اإلطالة بأعمارهم 

 .والخاتمة بالخير في أخراهم

 

 

 



 شكر وتقديركلمة 

، وقول النبي صلى اهلل (1)﴿لَِئن َشَكْرُتْم أَلزِيَدنَُّكْم﴾: انطالقًا من قول الحق تبارك وتعالى
أشكر اهلل وأحمده تعالى حمدًا كثيرًا طيباً  (3)(من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل: )عليه وسلم

مباركًا فيه ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق 
 .ما قال العبد وكلنا لك عبد

فله الشكر سبحانه على نعمه التي ال تحصى ومن أعظمها نعمة اإلسالم ونعمة طلب العلم 
 . الشرعي في منهله الصافي

ين في جامعة موالنا مالك إبراهيم وعرفانًا بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل للمسئول
موجيا راهارجو حفظه : اإلسالمية الحكومية ، وعلى رأسهم رئيس الجامعة األستاذ البروفيسور 

اهلل ورعاه الذي سهل لنا بفضل اهلل عز وجل التدارس في هذه الجامعة المباركة فجزاه اهلل 
 . خيراً 

مهيمن وإلى األساتذة : البروفيسوركما أتقدم بجزيل الشكر إلى مدير الدراسات العليا 
 .األفاضل في جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

المشرف األول على هذا البحث الذي مد  منير العابدينوأدين بالفضل والتقدير للدكتور 
لي يد العون في إخراجه إلى حيز الوجود ، فبذل جهده بكل إخالص وشجعني على متابعة 

جد ونشاط ولم يأل جهدًا في التوجيه والنصح فقد كان لي نعم المعلم ونعم البحث بكل 
 .في الدارين المرشد فبارك اهلل فيه وفي ذريته ونفعه اهلل بعلمه

                                                           

  . 7سورة إبراهيم ، اآلية (  )

-92 /4: باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن غليك: كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: رواه الرتمذي عن أيب هريرة ( )
 (. 006)، رقم احلديث      / : حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع: ، وقال عنه ( 994 )رقم احلديث  99 



، المشرف الثاني على البحث، ولدانا وركاديناتاكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدكتور 
 . عنا خير الجزاء ووفقه اهلل في دينه ودنياه يد العون في هذه الرسالة، فجزاه اهلل لي فقد مد

على جميع المساعدات العريقة وأشكر أيضا جميع الموظفين والعاملين في هذه الجامعة 
يرضاه، وصلى اهلل على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى  وأسأل اهلل أن يوفقنا لما يحبه و،

 .آله وصحبه أجمعين

  



 ا إندونيسيجمهورية                   

 وزارة الشؤون الدينية                 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية        

 اإلسالمية اإلدارة قسم -كلية الدراسات العليا          

 تقرير المشرفين         

بسم اهلل الرحمن الرحيم ، الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على    
 .األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين  أشرف

 .الطالب  هر بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حض  

 12111731 :رقم التسجيل   مؤمن الحميد عبد علي الحميد عبد: االســـــــــــم

 بجامعة) البشرية الموارد إدارة في العاملة القوى تخطيط واقع :موضوع البحث
 وصفية دراسة (ماالنج إندونيسيا الحكومية اإلسالمية ابراهيم مالك موالنا
 .المشرفان على هذا البحث لتقديمه إلى مجلس الجامعة وافق، قد  تحليلية

 

 المشرف الثاني                              ل المشرف األو
 ولدانا وركاديناتا: الدكتور الفاضل              العابدين منير :الفاضل  الدكتور

  ..........................                             .......................... 

 اإلسالمية اإلدارةاعتماد رئيس قسم 

 بحر الدين : الدكتور االستاذ 

................... 



 اجمهورية إندونيسي                    

 الدينيةوزارة الشؤون                   

 الحكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية

 اإلسالمية اإلدارة قسم -كلية الدراسات العليا        

إقرار الطالب                 

 -:أنا الموقع أدناه ، وبياناتي كاآلتي 

    مؤمن الحميد عبد علي الحميد عبد: االسم بالكامل 

 12111731:  رقم التسجيل 

 اإلدارةبأن هذه الرسالة التي حضرتها لتوفير شرط درجة الماجستير في أقر     
ة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكوميكلية الدراسات العليا بجامعة  - اإلسالمية

 بجامعة) البشرية الموارد إدارة في العاملة القوى تخطيط واقع :، تحت عنوان
 .تحليلية وصفية دراسة( إندونيسيا ماالنج الحكومية اإلسالمية ابراهيم مالك موالنا

ذا قد      حض رتها وكتبتها بنفسي وما زّورتها من ابداع غيري أو تأليف اآلخر وا 
أدعي أحد مستقباًل أنها من تأليفه وتبين أنها فعاًل ليست من بحثي ،فأنا أتحمل 

الدراسات المسؤولية على ذلك، ولن تكون المسؤولية على المشرف أو على كلية 
 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية العليا بجامعة

 .هذا وحررت هذا االقرار بناًء على رغبتي الخاصة وال يجبرني أحد على ذلك
 

 م11/71/3712ماالنج                                                      

      

 



 الدينيةوزارة الشؤون  -جمهورية إندونيسيا       

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية      

 اإلدارة اإلسالميةقسم  -كلية الدراسات العليا       

 اعتماد لجنة المناقشة

 بجامعة) البشرية الموارد إدارة في العاملة القوى تخطيط واقع :البحث عنوان
 .تحليلية وصفية دراسة( إندونيسياماالنج  الحكومية اإلسالمية ابراهيم مالك موالنا

 .اإلدارة اإلسالميةبحت تكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم 

 12111731 : القيد رقم   مؤمن الحميد عبد علي الحميد عبد :إعداد الطالب

لنيل درجة  قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام لجنة المناقشة وتقرر قبوله شرطاً 
 .م71/3712 /31الموافق الجمعة وذلك بتاريخ يوم -اإلسالميةة ر الماجستير في اإلدا

- :وتتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة 
 .............. رئيس اللجنة ومناقشا   مــعبدالمالك عبدالكريـــ: الدكتور

 .............. أساسيـــا   مناقشـــــــا        ــدــــمحمد عبد الحميـــ :الدكتور

 ............. ا  ــــــــمشرفا  ومناقش      ــــــنــــــنير العابديـــم: الدكتور

 .............. ا  ــــــــمشرفا  ومناقش      اـــــــــــوركادينات ولدانا: الدكتور

 

 يعتمد عميد كلية الدراسات العليا

 مهمين: االستاذ الدكتور 
  611160666111916991 رقم التوظيف

................................. 



 مستخلص البحث
 اإلسالمية ابراهيم مالك موالنا جبامعة) البشرية املوارد إدارة يف العاملة القوى ختطيط واقع

 عبد علي احلميد عبد/ إعداد الطالب .    حتليلية وصفية دراسة( ماالنج إندونيسيا احلكومية
 اإلدارةرسالة ماجستري مقدمة لكلية الدراسات العليا قسم   م9 6    مؤمن احلميد

  .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج - اإلسالمية
 ولدانا وركاديناتاالدكتور  :املشرف الثاين –منري العابدينالدكتور : املشرف األول

 مالك موالنا جبامعة العاملة القوى لتخطيط املطبقة اخلطط معرفةإىل  هدفت الدراسة     
 العاملة القوى ختطيط تواجهه اليت الصعوبات ماهية على احلكومية، والتعرف اإلسالمية إبراهيم
 اليت الصعوبات على التغلب وسائل وحتديد احلكومية، اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة
رتحة لتطوير برامج ختطيط التعرف على اخلطط املق، و باجلامعة العاملة القوى ختطيط تعيق

 . باجلامعةالقوى العاملة 
 أو أحداث أو ظواهر وصف إىل هو املنهج الوصفي الذي يهدف :ومنهج هذا البحث     
املقابلة : ، وأدوات مجع البيانات هي  عنها واملالحظات واملعلومات احلقائق ومجع معينة أشياء

، مث بتصنيف البيانات  وتنظيم الباحث بعرضقام ،  البيانات ولتحليلواملالحظة والوثائق ، 
بالتحقق مبناقشة البيانات ،مث بتحديد االنساق واألمناط، مث  املالحظات البيانات ، مث تسجيل

 .من النتائج
 العاملة للقوى التخطيط من نوعان هناك أن الباحث فقد وجد: أما عن نتائج البحث        
 هذه تتبعها اليت الوزارات به تقوم الذي التخطيط وهو احلكومي التخطيط األول هو باجلامعة
 هو الثاين والنوعاحلكومي،  التوظيف وزارة ،مث الدينية الشؤون وزارة رأسها وعلى اجلامعة

 والذي احلكومي غري بالتخطيط عليه يطلق الذي للجامعة الداخلي املستوى على التخطيط
 ووجد الباحث عدة صعوبات تواجهه البشرية، املوارد إدارة طريق عن بنفسها امعةاجل به تقوم

 وصعوبة ندرةاحلكومية منها  اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة العاملة القوى ختطيط
 وغريها ، ووجد باجلامعة الوظائف بعض لشغل املطلوبة التخصصات بعض على احلصول
 يف النقص منها عند الصعوباتتلك  ملواجهة عدة باخلطوات تقوم اجلامعة بأن الباحث
الداخلي، وأخريًا وجد الباحث  التوظيف لغرض التخطيط على االقتصار يتم البشرية العناصر



 اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة العاملة القوى ختطيط برامج لتطوير املقرتحة خلططابأن 
 على االقتصار وعدم األجل الطويل التخطيط اعتماداحلكومية تتمثل يف خطوات منها 

 مع العامة للقوى التخطيط برامج بني التنسيقب تتعلق مقرتحات ومنها، األجل قصري التخطيط
البشرية الذي حيتوي عدة مقرتحات السرتاتيجيات فرعية  للموارد االسرتاتيجي التخطيط برامج

 اجلامعات من وغريها باجلامعة والكليات اإلقسام مع ، وأوصى الباحث بأمهية التنسيق
 املطلوبة العناصر بعض توفر لغرض اخلرجيني من خمرجاهتا بعض من االستفادة لغرض األخرى
 . باجلامعة للعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRAK 

Abdul Hamid Ali Abdul Hamid Mu`min. 2015. Tesis. Realitas Perencanaan 

Tenaga Kerja dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Analisis Deskriptif). Program 

Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag. 

Pembimbing II: Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc.,M.Ag 

 

Kata kunci: Perencanaan tenaga kerja, Manajemen SDM 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan yang diterapkan 

dalam perencanaan tenaga kerja di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam 

perencanaan tenaga kerja di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, penentuan media untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang menghalangi 

proses perencanaan tenaga kerja di kampus, dan mengidentifikasi rencana yang 

diusulkan untuk mengembangkan program perencanaan tenaga kerja di kampus. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, 

dan hal-hal tertentu, serta pengumpulan fakta-fakta, informasi, dan catatan-catatan 

tentang hal tersebut. Adapun instrumen pengumpulan data adalah interview, 

observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara pemaparan dan penyusunan data, kemudian klasifikasi data, pembuatan 

catatan, lalu penentuan pola, kemudian mendiskusikan data dengan cara 

memverifikasinya dari hasilnya. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Peneliti menemukan dua macam 

perencanaan tenaga kerja di kampus, pertama: perencanaan pemerintah; yaitu 

perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kedua: perencanaan internal kampus, yaitu perencanaan non 

pemerintahan yang dilakukan oleh kampus sendiri dengan cara manajemen 

sumber daya manusia. 2). Peneliti menemukan beberapa kesulitan yang dihadapi 

dalam perencanaan tenaga kerja di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, di antaranya adalah kesulitan untuk mendapatkan kualifikasi 

yang dibutuhkan untuk mengemban tugas tertentu di kampus. 3). Peneliti 

menemukan bahwa kampus melakukan beberapa langkah untuk menghadapi 

kesulitan-kesulitan tersebut di antaranya adalah ketika terdapat kekurangan dalam 

unsur personil maka perencanaan hanya sebatas untuk tujuan penugasan internal. 

4). Peneliti menemukan bahwa perencanaan yang diusulkan untuk pengembangan 

program perencanaan tenaga kerja di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang berupa perencanaan jangka panjang dan tidak sebatas 

perencanaan jangka pendek, di antaranya usulan berkaitan dengan adanya 

koordinasi antara program perencanaan tenaga kerja dengan program perencanaan 

strategis sumber daya manusia yang mencakup beberapa usulan strategis. Peneliti 

menyarankan akan pentingnya koordinasi dengan Jurusan, Fakultas di kampus, 

serta dengan kampus-kampus yang lain terkait dengan lulusannya dengan tujuan 

untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja di kampus. 



ABSTRACT 

 

Abdul Hamid Ali Abdul Hamid Mu`min. 2015. Thesis. Reality of Workforce 

Planning in Human Resource Management at the State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang (Study Descriptive Analysis). Islamic 

Education Management Studies Program, Graduate, State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag. 

Supervisor II: Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag 

Keywords: Workforce planning, Human Resource Management 

This study aims to determine the applicable planning in manpower 

planning at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 

identifying difficulties encountered in manpower planning at the University  

،media determination to overcome difficulties that hinder the process of 

workforce planning on campus, and identify the proposed plan to develop a 

workforce planning program on campus. 

The method used in this research is descriptive method that aims to 

describe the phenomena, events, and certain things, and the collection of facts, 

information, and records about it. The data collection instruments are interview, 

observation, and documentation. The data analysis was conducted by means of 

exposure and preparation of the data, then data classification, note taking, and 

determination of the pattern, then discuss the data in a way to verify it from the 

results.   

Results from this study are: 1). Researcher found two kinds of workforce 

planning in the campus, first: government planning; namely the planning done by 

the Ministry of Religious Affairs and the Ministry of Labour, Second: campus 

internal planning, it is non governmental planning conducted by the campus itself 

by means of human resource management. 2). Researcher found some of the 

difficulties encountered in manpower planning at the State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang, among which is the difficulty to obtain the 

necessary qualifications to carry out specific tasks on campus. 3). Researcher 

found that the college take several steps to deal with these difficulties among 

some of them are when there is a shortage of personnel in the elements of the plan 

merely for the purpose of internal assignment. 4). Researcher found that the 

proposed plan for the development of workforce planning program in the State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang form of long-term planning 

and not limited to short-term planning, including proposals related to the 

coordination between workforce planning program by program strategic planning 

of human resources which includes some strategic proposals. Researchers suggest 

the importance of coordination with the Department, Faculty at the campus, as 

well as with other campuses associated with the graduates with the aim to meet 

the qualifications required to work on campus. 
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 : الفصل األول 
 المقدمـة

  خلفية البحث – أ
ملعلومات واملعارف بتسارع مذهل ومبصاحبة مظاهر يف عامل سريع التغيري تتدفق فيه ا 

مادية متثلها التكنولوجيا، تنشأ احلاجة بنفس سرعة التدفق ملعرفة كيفية إدارة وتنمية 
وحسبنا فيما تقدم، أن اإلدارات ستكون أمام حتدي . وختطيط وتطوير املوارد البشرية

من إدارة وتنمية وختطيط  دائم أال وهو مواكبة كل جديد يف منظومة املوارد البشرية
وتطوير ونظم مالية هلذه املنظومة؛ حيث تظهر البيئة الدولية تطورات دراماتيكية متسارعة 

 . وحاجات اجتاهاتسواء يف متغرياهتا أو متطلبات التعامل مع ما أفرزته من 
تطورت النظرة للموارد البشرية تطورا كبريا يف السنوات العشرين املاضية  فبعد أن لقد   

كان دور إدارة املوارد البشرية تنفيذيا تقليديا يرتكز يف استصدار قرارات التعيني والرتقية 
ففي إطار الدور املعاصر إلدارة  كثريا،تطور الدور   االجتماعية،والنقل واألجور والتأمينات 

د البشرية أخذت هذه اإلدارة دورها كمستشار لإلدارة العليا يف جمال املوارد البشرية املوار 
 البشرية وأصبحتوشريك هلا يف تصميم اسرتاتيجيات املنظمة شاملة اسرتاتيجيات املوارد 

مصممة وليس جمرد منفذة لسياسات املوارد البشرية وتطورت هذه السياسات لتشمل 
 .تكن موجودة من قبلاجتاهات جديدة معاصرة مل 

وحتتاج أي منظمة إىل موارد بشرية تؤدي من خالهلا النشاط الذي تقوم به، وعليه   
 .جيب أن تقوم املنظمة بتجديد احتياجاهتا من أعداد ونوعيات خمتلفة من املوارد البشرية

وحسن حتديد النوعيات واألعداد املناسبة من العمالة يكفل القيام باألنشطة على خري 
أما سوء هذا التحديد فيعين وجود عمالة غري مناسبة يف األعمال . جه، وبأقل تكلفةو 

                                                           

، اكتوبر تكنولوجيا املوارد البشرية الثالث العريباملؤمتر ، ورقة حبثية ضمن خيارات االنتقاء والتوظيف:تكنولوجيا املوارد البشرية، محدي السراج -  
 .0م، ص2 02
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والوظائف، ووجود أعداد غري مناسبة منها أيضاً، مما يؤدي يف النهاية إىل اضطراب 
 ..0العمل، وزيادة تكلفة العمالة عما جيب أن تكون

بسيطة بني ما هو ويعتمد ختطيط االحتياجات من املوارد البشرية على مقارنة    
فإذا كانت نتيجة املقارنة  .مطلوب من العمالة وبني ما هو معروض منها داخل املنظمة

، أما إذا كانت (التخلص منهم)هو وجود فائض يف عمالة املنظمة وجب التصرف فيهم 
ويعد التخطيط بصفة عامة عنصرا أساسيا من . النتيجة هي وجود عجز، فإنه جيب توفريه

ية اإلدارية إذ أن اإلدارة الفاعلة لألجهزة العامة تتطلب ختطيطا لكل املوارد عناصر العمل
اليت حتتاج إليها لتحقيق أهدافها ، وتعد املوارد البشرية من املوارد األساسية اليت تتطلب 

 .ختطيطا شامال على املدى القريب والبعيد وفقا ألسس علمية منتظمة 
ا وتعقد مهامها من جهة ، وزيادة التغيريات وبتغري حجم املنظمات وتنوع نشاطه  

البيئية من جهة أخرى فرض على املنظمات أن تويل التخطيط الوظيفي نفس الدرجة من 
االمهية اليت توليها للتخطيط العام ختطيط االعمال ، انعكس ذلك بزيادة االهتمام 

ض حجز الزاوية بنشاط احلاسم يف زيادة فاعلية إدارة املوارد البشرية الذي عده البع
فعن طريقة حتدد املنظمة  ،والنشاط احلاسم فيفي زيادة مسامهتها يف أداء وفاعلية املنظمة 

حاجاهتا من املوارد البشرية من أحكام السيطرة األفضل على نشاطاهتا االخرى  
وعن طريق هذه السيطرة تتمكن املنظمة . كالتوظيف والتدريب وصيانة املورد البشري 

 .اليف نشاطاهتا واستخدام مواردها البشرية كمصدر ملزاياها التنافسية من تقليل تك
وعلى هذا فقد وصفه بعض الكّتاب بالنشاط التخطيطي االسرتاتيجي للموارد    

البشرية ، وذهب هؤالء الكتاب اىل أبعد من ذلك أهم عنصر يف إدارة املوارد البشرية 
إدارة املوارد البشرية الكم والنوع الناجحة ، وذلك لكونه عملية تؤمن من خالهلا 

وأصبحت مسألة الربط بني . املطلوبني من املوارد البشرية يف املكان والزمان املناسبني 
ختطيط املوارد البشرية والتخطيط االسرتاتيجي على املستويني العام واالعمال يف املنظمة 

                                                           

 .0م ، ص 2 02، أهم وظائف إدارة املوارد البشرية يف منظمات األعمال العصرية ،مصر ،أمحد السيد كردى  - 0
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رية وأهداف اسرتاتيجية مسألة ضرورية وملحة لتحقيق االنسجام بني أهداف املوارد البش
االعمال والعامة للمنظمة ، فعن طريق هذا الربط تتمكن املنظمة من التخلص من 

 .الفائض أو العجز يف املوارد البشرية  مشكليت
بل تتغري باستمرار، وقد ،أن األشياء ال تبقى أبدا على حاهلا ساكنة  ،ولكن املهم  

دم التوازن يف القوى العاملة واليت يؤدي هذا التغيري إىل ظهور مشكالت حاالت ع
وهنا جند  ة،يواجهها كل األفراد القائمني بعملية ختطيط القوة العاملة على مستوى املؤسس

أن املخطط الناجح يتعامل مع مشكالت منظورة، بينما يناضل املخطط غري الناجح مع 
مشكالت غري منظورة، والفرق بني املوقفني يرجع بال شك إىل نوعية البيانات املعتمدة 

جمموعة الوسائل الفنية ، نقصد هبذه األساليب، و  واألساليب املستعملة وخربة املخطط
دامها يف حتديد احتياجات املؤسسة من القوى العاملة املستقبلة يف اليت ميكن استخ

خمتلف املهن ودرجات املهارة بكل منها، إلجناز حجم النشاط املخطط ومواجهة بعض 
 . اخل...التغريات اليت حتدث كإعادة التنظيم أو إدخال تكنولوجية جديدة

ف أنواع القوى العاملة غري سواء كان نقصا أو فائضا يف خمتل ،فإن اختالل التوازن   
مرغوب فيه من وجهة نظر الفرد وكذلك املؤسسة، فاألفراد يعانون اخلسائر ليس فقط يف 
اإليرادات بل أيضًا يف معنوياهتم ووضعهم، يتعثر منو املؤسسة واستمرارها بسبب نقصان 

اج، وحيث بعض املؤهالت اخلاصة يف القوى العاملة واليت ال يستغىن عنها يف عملية اإلنت
أن إعدادها وتدريبها يتطلب وقتا طويال، فإن النقص يف مثل هؤالء األفراد ميكن أن يعيق 

يف التوازن عن طريق  االختالالتوعلى هذا فإن حماولة إزالة مثل هذه . منو املؤسسة
 . ختطيط القوى العاملة ميكن أن تساهم يف زيادة إنتاجية الفرد واملؤسسة على حد سواء

دارة املوارد البشرية يف املؤسسات اإلدارية عموما ويف املؤسسات التعليمية تواجهه إ
خصوصا حتديات يف جمال ختطيط القوى العاملة اليت تطلبها العملية الوظيفية من حيث 

                                                           
 -حبث مقدم إىل كلية احلقوق والعلوم التجارية ( األساليب واملشاكل) -ختطيط القوى العاملة على مستوى املؤسسةنصر الدين عشوي،  -  

 .0،ص اجلمهورية اجلزائرية –جامعة مستغامن  -قسم العلوم التجارية
 . ، املرجع السابق، ص  نصر الدين عشوي، ختطيط القوى العاملة على مستوى املؤسسة -  
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دراسة واقع القوى العاملة احلالية يف تلك املؤسسات وكذلك بالنظر اىل العناصر املطلوب 
ذ أن طبيعة اخلدمة املقدمة يف بيئة العمل تتطلب االستعداد تشغيلها وكيفية استقطاهبا إ

والتنبؤ لتوفري القوى العاملة املاهرة واملناسبة لشغل الوظائف هبذه املؤسسات التعليمية 
 .وهو ما يعرف بتحديد االحتجاجات من القوى العاملة

جيب أن تتوفر إنه البد من توفر عنصر التنبؤ العلمي بالعناصر البشرية املؤهلة اليت   
ودراسة السوق  من تلك القوى مقابل االعداد اليت تفقدها املؤسسة نتيجة دوران العمالة،

كما البد من توفري برامج دائمة وفعالة يف تنمية   واستقطاب العمالة املناسبة ألداء العمل
القوى العاملة املتوفرة ، كل هذه احملددات تشكل هاجس دائم حيتم على املؤسسة 

ن تقوم بالتخطيط الفعال للقوى العاملة املطلوبة للقيام بالوظائف اإلدارية أرية اإلدا
، إن   املختلفة هبا وهو هدف يقع على إدارة املوارد البشرية بالتحديد وعليها عبأ تنفيذه

كل هذه الدوافع دفعت الباحث للوقوف على مقاربة تلك األسس واألفكار والبحث 
اره مليدان البحث وهو جامعة موالنا مالك إبراهيم فيها ودراستها عن قرب باختي

واقع )مبدينة ماالنج جبمهورية اندونيسيا وكان عنوان هذه الدراسة  اإلسالمية احلكومية
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ختطيط القوى العاملة يف إدارة املوارد البشرية جبامعة 

 .(ماالنج إندونيسيا احلكومية
 أسئلة البحـث - ب
ما هي اخلطط املطبقة لتخطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  -1

 ؟ ماالنج إندونيسيا احلكومية
ما هي الصعوبات اليت تواجهه ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم  -2

 ؟ ماالنج إندونيسيا اإلسالمية احلكومية
يط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك كيف ميكن مواجهة الصعوبات اليت تعيق ختط -3

 ؟ ماالنج إندونيسيا إبراهيم اإلسالمية احلكومية
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برامج ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك  رما هي اخلطط املقرتحة لتطوي -4
 ؟ ماالنج إندونيسيا إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 أهداف البحـث - ج
العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية معرفة اخلطط املطبقة لتخطيط القوى  - 

 .ماالنج إندونيسيا احلكومية
التعرف على ماهية الصعوبات اليت تواجهه ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك  -0

 .ماالنج إندونيسيا إبراهيم اإلسالمية احلكومية
جبامعة موالنا ديد وسائل التغلب على الصعوبات اليت تعيق ختطيط القوى العاملة حت - 

 .ماالنج إندونيسيا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
التعرف على اخلطط املقرتحة لتطوير برامج ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك  - 

 .ماالنج إندونيسيا إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 أهمية البحث  -د
اإلدارية وهي وظيفة متثل أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تدرس أحد أهم الوظائف  - 

التخطيط باعتبارها أول مهام اإلدارة يف املؤسسات على اختالفها وأن جناح املؤسسة 
 .يف التخطيط ينعكس بالتايل على جناح بقية الوظائف اإلدارية األخرى

تعترب هذه الدراسة مهمة ألهنا تتناول العنصر األبرز واألهم يف العملية اإلدارية وهو  -0
وكيفية التخطيط الفّعال لتحديد االحتياجات منه ( القوى العاملة)العنصر البشري 

 .بشكل علمي واسرتاتيجي مبا خيدم املؤسسة اليت يتبعها 
تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا تتناول أحدى املؤسسات التعليمية اهلامة ذات  - 

ختطيط الطابع التعليمي الديين يف مجهورية اندونيسيا وكيفية توصيف واقع وصعوبات 
 .شراف ادارة املوارد البشرية لدى هذه املؤسسة التعليميةإالقوى العاملة ب
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 حدود البحـث - ه
واقع ختطيط القوى العاملة من احلد املوضوعي هلذه الدراسة هو  :الحد الموضوعي
البشرية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  املواردإدارة  وموظفي وجهة نظر مديري

 .ماالنج إندونيسيا احلكومية
 .مباالنج هو جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية :الحد المؤسسي 
املقر االداري جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبدينة  :الحد المكاني 

 .مجهورية اندونيسيا -ماالنج 
 .م   02طبقت هذه الدراسة يف سنة  :الحد الزمني 

 الدراسات السابقة -و 

 –بمدينة بنغازي  التعليمية العملية ومخرجات العاملة القوى تخطيط واقع - 
، وهي دراسة من إعداد أمحد علي بالتمر وهو أستاذ مشارك بأكادميية الدراسات ليبيا

العليا مبدينة بنغازي ليبيا ، وقد عرض الباحث رؤيته يف هذا اجملال مدعومة بالبيانات 
واجلداول املوثقة لربامج التخطيط وقد كانت دراسته وافية يف جماهلا ، وقد  واالحصائيات

من تلك  حدد الباحث مجلة من األهداف والسياسات واإلجراءات والقواعد العامة ولعل
 -:األهداف ما يلي 

 تعمل الليبية ةلالعام القوى وتنمية لتخطيط وكفؤة فعالة ختطيطية منظومة إجياد -
 . ةلالعام القوى من بلوالط العرض بني املوائمة قلخ ىلع
 .بنغازي مدينة صعيد ىلع وامليين الفين والتعميم التدريب نظام توحيد -
ورغم تشابه .باملدينة الفين والتدريب يملالتع لدور والفعالية لكفاءةاو  املرونة حتقيق -

تلك الدراسة من حيث املوضوع والبحث إال أن هذه الدراسة ختتلف عنها من حيث 
الدراسة احلالية تركز على دراسة واقع ختطيط القوى العاملة يف جامعة إسالمية أن 

 .حكومية وهي جامعة موالنا مالك إبراهيم مباالنج
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دراسة من إعداد الباحث  ،(المفاهيم ،األسس، األساليب)تخطيط القوى العاملة -2
تنظيم حممد كمال مصطفى من مجهورية مصر العربية مقدمة إىل مركز االهرام لل

يف ( كتاب االقتصادي)وتكنولوجيا املعلومات صدرت ضمن دورية املركز اليت حتمل اسم 
م، وتناول فيه باستفاضة موضوع ختطيط القوى العاملة 111 أول اكتوبر     عدد 

من حيث املرتكزات الثالث، املفاهيم ،األسس، األساليب ،وتعترب الدراسة مرجع قيم 
ث، وختتلف الدراسة السابقة عن هذه الدراسة من حيث أن ملثل هذه الدراسات واالحبا

الدراسة احلالية دراسة وصفية من الواقع وهو جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
 .احلكومية ماالنج 

،وهي دراسة االساليب العليمة لتخطيط القوى العاملة على مستوى المؤسسة -3
باجلزائر، وقد سعى الباحث إىل الوقوف  مقدمة من عشوي نصر الدين ، جبامعة مستغامن

والتعرف على األساليب الكمية التقليدية واملستحدثة اليت ميكن هبا حتديد االحتياجات 
من القوى العاملة والعرض املتوفر منها باملؤسسة وخلصت الدراسة إىل أن تطبيق أساليب 

فن أكثر )يتصف بأنه معينة لتحديد االحتياجات من القوى العاملة يندرج يف كونه دور 
وأنه جيب التمحيص يف الوقت نفسه يف ذلك وأن ال تطول فرتة التنبؤ ( من كونه علم

ملدد طويلة حىت ال يقع اخلطأ يف التقدير، وهذه الدراسة مشاهبة للدراسة احلالية إال أن 
 .الدراسة احلالية أوسع منها من حيث تناول املوضوع والبحث

واقع تخطيط القوى العاملة في مستشفيات القطاع الصحي غير الحكومي في -4
وهي دراسة من إعداد مجال خليل عدوان مقدمة لنيل درجة م، 2002محافظات غزة 

املاجستري باجلامعة اإلسالمية، كلية التجارة ،بقطاع غزة فلسطني، وقد أراد الباحث من 
ملة باملستشفيات احملددة بالدراسة من أجل دراسته التعرف على واقع ختطيط القوى العا

توفري الكوادر املطلوبة واستخدم الباحث األسلوب املسحي وأظهرت الدراسة وجود 
عالقة بني ختطيط القوى العاملة وأهداف املؤسسات االسرتاتيجية وخططها وكشفت أن 

الدراسة ، وهي دراسة متكاملة إال أن هناك فروق تعزى ملتغري مكان العمل بالتحديد
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 اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعةاحلالية تركز على ختطيط القوى العاملة يف 
وكذلك اختالف  ماالنج وليس كما يف الدراسة السابقة يف قطاع غري حكومي احلكومية

 .منهج البحث الكمي عن هذه الدراسة

وهي ،  واقع تخطيط القوى العاملة في جامعة الملك سعود دراسة ميدانية -5
ه لنيل درجة املاجستري يف االدارة العامة  01  دراسة مقدمة من فهد حممد دحيم سنة 

كلية إدارة االعمال جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية ، وقد هدف الباحث 
للتعرف على واقع ختطيط القوى العاملة باجلامعة املذكورة واستخدم الباحث منهجني مها 

سحي  م التحليلي الوثائقي والذي يشمل االحصائيات والبيانات املنهج الوصفي امل
 فيها تحدداجلامعة تب العاملة قوىال لتخطيطا عمليةإن : وخلص إىل نتائج أمهها

 املقابالت نتائج اتفقتوقد  اإلداري والتسلسل الرمسية االتصال قنوات بالضرورة
هذا البحث  وختتلفالتخطيط ، عملية تعيق معوقات وجود يف االستبانة مع الشخصية

 مديريواقع ختطيط القوى العاملة من وجهة نظر  يدرس فهو عن الدراسة السابقة
مبدينة  سالمية احلكوميةامعة موالنا مالك إبراهيم اإلجبالبشرية  املواردإدارة  وموظفي
يف  البحث هبامجهورية إندونيسيا، وعلى هذا فسيأيت بنتائج جديدة ، مل يتم –ماالنج 

 .أي حبث سابق 

 يوضح أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة (1)جدول رقم 

 منها وجه االستفادةأ الكاتب السابقــة ةـالدراس ت
 العاملة القوى ختطيط واقع  

 التعليمية العملية وخمرجات
 ليبيا –مبدينة بنغازي 

وانب من حيث فهم وتكوين تصور جل أمحد علي بالتمر
املراد البحث فيه خصوصاً املوضوع 

 أهنا تدرس مؤسسة جامعية تعليمية
املفاهيم )ختطيط القوى العاملة  0

 (،األسس، األساليب
حممد كمال 

 مصطفى
من حيث تكوين تصور عن مفهوم 
القوى العاملة خصوصًا يف اجلانب 

 النظري من البحث
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االساليب العليمة لتخطيط   
القوى العاملة على مستوى 

 املؤسسة

عشوي نصر 
 الدين

من حيث فهم أساليب وطرق ختطيط 
القوى العاملة وحتديد االحتياجات 

 منها
واقع ختطيط القوى العاملة يف   

مستشفيات القطاع الصحي 
 غري احلكومي يف حمافظات غزة 

مجال خليل 
 عدوان

من حيث تقريب املوضوع وحتديد 
جوانب ختطيط القوى العاملة وأهم 

 لتخطيط هباامشاكل 
 يف العاملة القوى ختطيط واقع 5

 دراسة سعود امللك جامعة
 ميدانية

من حيث بلورة أهم املعوقات املتوقعة  دحيم حممد فهد
لتخطيط القوى العاملة يف املؤسسة 
وكذلك يف اجلوانب النظرية من 

 .البحث
 مصطلحات تحديد ال – ز

 تعريف القوى العاملة  -1
 أو يزاولون أم يصرحون الذين العمل سن يف السكانهي فئة :العاملة بأهنا  القوى     

 يف النشطني السكان من العاطلون السكان لقاء أجر ويعترب مهين نشاط عن يبحثون
 وهلذا جيدوه ومل العمل عن يبحثون ألهنم أية وظيفة يزاولون ال أهنم رغم العمل سوق
 . 5يعملون  ال نشطني فهم

الّسّكان القادرين والرّاغبني يف العمل مع استبعاد عدد : وعرفت القوى العاملة بأهنا 
 .  والعجزة وكبار الّسن( دون الثّامنة عشرة)األطفال 

 دارة الموارد البشرية إتعريف -2
 ودافعية، وتنمية، واستقدام، تكوين، إىل املفضية اإلدارية الفعاليات إمجايلهي  -

 .  البشرية املوارد ومستقبل وتقومي، وصيانة،
                                                           

 مشال حبث منشور يف جملة اقتصاديات، العمل  سوق فعالية تفسري يف ومصداقيتهما والعمالة البطالة معدل دالالتعبد الكرمي ، البشري  - 5
 .   السادس، ص  العدد - إفريقيا

 م0 02، جامعة باتنة، اجلزائر،   زهية عباز ومسرية العابد، ظاهرة البطالة يف اجلزائر بني الواقع والطموحات، جملة الباحث، عدد  -  
 .19 ، ص 0222سنة  األردن، :عمان والتوزيع ، للنشر صفاء دار ،1 ط البشرية، املوارد شيخة ، إدارة نادر أبو -  
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 املوارد، هذه ختطيط من بدءا اجلزئية، العمليات من جمموعة عن عبارة هي -
 والتعيني، االختيار نظم وإعداد الوظيفي والوصف التحليل نظم ومرورا بإعداد

 ونظم التأديب نظم بوضع وانتهاء احلوافز، ونظم أداء العاملني، تقومي ونظم
 .1"أهداف املنظمة حيقق مبا املهنية، السالمة

 وتوفريها العاملة، القوى من املشروع احتياجات بتحديد املتعلق اإلداري النشاط -
 بأعلى البشرية الثروة هذه من االستفادة وتنسيق احملددة والكفاءات باألعداد
 .1ممكنة  كفاءة

   تخطيط القوى العاملةتعريف -3
وجهٌد  البشرية، املوارد على احلصول لضمان وسيلة أنهقوى العاملة ال ختطيط يعّرف -

 واحمليطية العمالنية، االحتياجات مبستقبل التنبؤ ويتناول املؤسسات يواجه حثيث
 على وباالعتماد ممكنة، تكلفة بأقل البشرية، املوارد جهاز ونشاط تواجه عمل اليت
 .2  املتوافرة الرقابة والتقييم طرق شىت

اليت هتدف  اإلجراءات من سلسلة" بأنه قوى العاملةال ختطيط تعريف ميكن كما -
 من املؤسسة احتياجات وحتديد للمؤسسة، الوظيفية املوازنة وتنظيم إىل ضبط

 .  واملواصفات  العدد"  للفرتة القادمة البشرية املوارد

                                                           

 .1 املرجع السابق ، ص - 1
 .27 ص م ،0222األردن، سنة  :عمان والتوزيع، للنشر الشروق دار ،3 ط البشرية، املوارد جنيب شاويش، إدارة مصطفى - 1
 .123 ، ص2002 لبنان ، سنة  :بريوت :العربية النهضة دار ،1 ط اسرتاتيجي، منظور من البشرية املوارد إدارة حسن بلوط ، - 2 
 .91 ، ص 2006سنة  والتوزيع، والنشر للرتمجة القرى أم مؤسسة البشرية ، املوارد إدارة الديب ، دليل إبراهيم -   



 :الفصل الثالث   
 منهجية البحث

 :البحث  نوع: أواًل 
مبكانة خاصة يف جمال الذي اعتمده الباحث يف هذ الدراسة حيظى املنهج الوصفي   

البحوث الرتبوية، حيث أن نسبة كبرية من الدراسات الرتبوية املنشورة هي وصفية يف 
. طبيعتها، وان املنهج الوصفي يالئم العديد من املشكالت الرتبوية اكثر من غريه

فالدراسات اليت تعىن بتقييم االجتاهات، أو تسعى للوقوف على وجهات النظر، أو 
ع البيانات الدميغرافية عن األفراد، أو ترمي إىل التعرف على ظروف العمل هتدف إىل مج

واملنهج الوصفي ليس . ووسائله، كلها أمور حيسن معاجلتها من خالل املنهج الوصفي
. سهالً، كما قد يبدو، فهو يتطلب أكثر من جمرد عملية وصف الوضع القائم لألشياء

ار أدوات البحث املناسبة والتأكد من إنه ككل مناهج البحث األخرى يتطلب اختي
صالحيتها، وكذلك احلرص يف اختيار العينة والدقة يف حتليل البيانات واخلروج منها 

ومع ذلك فإن للمنهج الوصفي عددًا من املشكالت اخلاصة به . باالستنتاجات املناسبة
االستبيانات أو املقابالت   استخدامفدراسات تقرير احلالة اليت تلجأ إىل . دون سواه

فالكثري من االستبيانات . كوسائل جلمع البيانات تعاين من نقص يف االستجابة هلا
كما أن األشخاص الذين يطلبون للمقابلة . املرسلة لألفراد قد ال تعود لسبب أو ألخر

 قد ال يفون بالتزاماهتم، وبذلك يفقد الباحث الكثري من البيانات اليت ميكن أن تأيت
 .   منهم، األمر الذي حيتمل أن يؤثر على مصداقية النتائج

البحوث الوصفية هتدف إىل وصف ظواهر أو أحداث أو أشياء معينة ومجع ف   
احلقائق واملعلومات واملالحظات عنها ووصف الظروف اخلاصة هبا وتقرير حالتها كما 

متعددة تشمل الدراسات وتشمل البحوث الوصفية أنواعًا فرعية . توجد عليه يف الواقع
ويف كثري من احلاالت . املسحية ودراسات احلالة ودراسات النمو أو الدراسات التطويرية

                                                           
 . 0 م، ص 999 عمان ، سنة : عبدالرمحن عدس ، أساسيات البحث الرتبوي، الطبعة الثالثة ، دار الفرقان -  



ال تقف البحوث الوصفية عند حد الوصف أو التشخيص الوصفي، وهتتم أيضًا بتقرير 
ما ينبغي أن تكون عليه األشياء والظواهر اليت يتناوهلا البحث وذلك يف ضوء قيم أو 

ري معينة واقرتاح اخلطوات أو األساليب اليت ميكن أن تتبع للوصول هبا إىل الصورة معاي
وهذه البحوث تسمى بالبحوث . اليت ينبغي أن تكون عليه يف ضوء هذه املعايري أو القيم

الوصفية املعيارية أو التقوميية ، ويستخدم جلميع البيانات واملعلومات يف أنواع البحوث 
سائل متعددة مثل املالحظة، املقابلة، االختبارات، االستفتاءات، الوصفية أساليب وو 

 .املقاييس املتدرجة
ويسهل فهم طبيعة البحوث الوصفية إذا حصل الفرد أواًل على بعض املعلومات عن   

خطوات البحث املختلفة، والطرق املتباينة املستخدمة يف مجع البيانات والتعبري عنها، 
 .كن أن تصنف حتتها الدراساتواألنواع العامة اليت مي

 :البيانات جمع مصادر : ثانياً  
من الباحث جبمع البيانات واملادة العلمية اليت هلا عالقة هبذا البحث  سوف يقوم    

 -:خالل املصادر االتية 

  -: المصادر الرئيسية للبيانات - 
وهي متثل املصادر األساسية جلمع البيانات وتشمل فحوى عملية املقابلة      

واملالحظة وأيضًا بعد االطالع على الوثائق بإدارة املوارد البشرية باجلامعة ، فاملصادر 
األساسية تشمل بالتحديد البيانات اليت ميكن احلصول عليها بعد إجراء عملية 

رد البشرية باجلامعة، وكذلك على جممل املوظفني هبذه املالحظة على مديري إدارة املوا
تص بإجراء املقابلة باملسؤولني يف إدارة املوارد البشرية وعينة خمتارة من  اإلدارة ، بينما ُيخ
املوظفني باإلدارة وأخريًا يعد فحص الباحث واطالعه على مضمون الوثائق املوجودة 

 . ن مصادر البياناتبإدارة املوارد البشرية باجلامعة مصدرًا م
 



 :المصادر الثانوية للبيانات -2
واملنشورات على اختالفها، ذات بعض الكتب العلمية وذلك باالطالع على     

العالقة هبذه الدراسة ، وكذلك الدراسات السابقة والبحوث املختلفة اليت تتناول هذا 
شبكات املوضوع أو أجزاء منه بالبحث والدراسة ، وأخريًا من املعلومات املنشورة يف 

 .اإلنرتنت

 : أداوت جمع البيانات: ثالثاً 

وعلى هذا ، خالل املقابلة، واملالحظة، ودراسة الوثائقسأقوم جبمع بيانات البحث من 
 . الثالثةفسأقوم بتبيان كل نوع من هذه األنواع 

 : المقابلة .أ
فعن طريق . تعترب املقابلة من الطرق الرئيسية جلمع املعلومات يف البحث النوعي

كما . املقابلة يستطيع الباحث أن يتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر اآلخرين
 . متكن هذه الطريقة الباحث من إعادة بناًء األحداث االجتماعية اليت مل تالحظ مباشرة

 أنواع المقابلة
وفيها يتم سؤال املشارك سلسلة من األسئلة املعدة سلفا، واليت  :المنظمةالمقابلة .1

وقد تستخدم هنا . سبق وحددت أمناط إجابتها، فهناك قدر ضئيل من التنوع يف األجوبة
ويف املقابالت املنظمة يتلقى مجيع املشاركني األسئلة نفسها وبنفس . األسئلة املفتوحة
وطبيعة هذا النوع من املقابالت يركز على . باحث حمايداويكون دور ال. الرتتيب والطريقة

 . األجوبة العقالنية وليس على األجوبة العاطفية
يف .  وهي مقابلة غري مقننة، ذات أسئلة مفتوحة وعميقة :المقابلة غير المنظمة.2

 وهذا النوع. املقابلة غري املنظمة، يكون دور الباحث أقرب ملدير احلوار أكثر منه مقابال



ميكن الباحث من فهم تفكري املشارك وسلوكه دون إسقاط فرضيات الباحث السابقة أو 
 . 2تصنيفاته عليه، واليت قد حتد من أقوال املشاركني

هي املقابلة اليت يعمل فيها الباحث مع جمموعة من الناس يف : المقابلة الجماعية.3
وتسهيل جريانه وانسيابيته، يف هذا النوع يكون دور الباحث إدارة احلوار .  وقت واحد

ومهمته تسجيل التفاعل الذي يدور بني املشاركني، وهذا يتطلب مهارات يف إدارة احلوار 
واملقابلة . وقد تكون املقابلة اجلماعية منظمة، أو غري منظمة. وتوجيهه الوجهة املرادة

ابالت األخرى، اجلماعية قد تظهر جوانب من احلالة املدروسة رمبا ال تظهر يف أنواع املق
وذلك نتيجة ملا يعطيه التفاعل بني آراء املشاركني ومشاعرهم وخرباهتم من إثراء للمقابلة 

 .  وقدح ألفكار اآلخرين من املشاركني
التسجيل الصويت من األشياء املهمة يف املقابلة، فال يكفي أن يسجل الباحث 

فالتسجيل (. ناسبا، أحياناوإن كان هذا قد يكون خيارا م)مالحظاته أثناء املقابلة 
وقد يكون . يساعد الباحث على إعادة النظر يف املعلومات اليت قيلت وتأملها مرة أخرى

من املفيد كتابة املالحظات مع التسجيل الصويت لتقييد ما قد يلفت انتباه الباحث أثناء 
 .املقابلة

ليسهل حتليله  بعد انتهاء من تسجيل املقابلة، من الضروري أن يفرغ نصها كتابة،
ويف كثري من األحيان يكون مفيدا أن يعاد نص املقابلة ملن أجريت معه . والتأمل فيه

 . املقابلة ليعيد قراءة النص ويضيف ما يراه مناسبا أو يوضح ما حيتاج إىل توضيح

 : المالحظة . أ
. الطريقة األساسية الثانية جلمع املعلومات يف البحث النوعي هي املالحظة 

وهلا أمهية كبرية يف البحث الرتبوي بشكل . للمالحظة تاريخ عريق يف العلوم االجتماعية
فكثري من املواقف الرتبوية حتتاج إىل أن يقوم الباحث مبالحظتها يف وضعها . خاص
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approaches. Sage: London. 



ففي هذه . جيري فيها يف حياهتا اليومية الطبيعية الطبيعي وتسجيل ما يرى ويسمع مما
الطريقة ال يتدخل الباحث يف شئون الفئة املراد حبثها، كما يف بعض طرق البحث، بل 

 . يالحظ ما يدور فعال يف الوضع الطبيعي
ففي املالحظة . وقد تكون نوعية غري منظمة( منظمة)واملالحظة قد تكون كمية 

غالبا عن طريق ( كمية)حظة ويسعى جلمع معلومات رقمية الكمية يقوم الباحث باملال
فمثال يقوم بتسجيل عدد األسئلة اليت يلقيها املعلم، وعدد الطالب . أداة معدة سلفاً 

. املشاركني يف الفصل، أو حساب الوقت الذي يستغرقه املعلم يف احلديث، وحنو ذلك
 . أعد مناذج لذلكالباحث يهتم غالبا بتسجيل أرقام، وقد سبق و / فاملالحظ

الباحث ال يستخدم -أما املالحظة النوعية فهي أقل تنظيما من ذلك، فاملالحظ
تصنيفات وأمناط حمددة سلفا، بل يسجل مالحظاته بشكل طبيعي ومسرتسل ومفتوح، 

والفكرة األساسية هنا هي أن التصنيف والتوصيف . فيقوم بتسجيل الواقع كما حيدث
الناجتة عن املالحظة ستظهر بعد مجع املعلومات وحتليلها، الذي تتعرض له املعلومات 

 . بدال من أن تفرض تعسفا على املعلومات أثناء عملية املالحظة
وعندما تكون املالحظة غري منظمة فإن عملية املالحظة تنشأ من خالل سلسلة من 

ول إليه مث فتبدأ باختيار الوضع املراد مالحظته وحتديد طريقة الوص. العمليات املختلفة
البحث تتغري طبيعة املالحظة  ومع تقدم الدراسة أو. بدء عملية املالحظة والتسجيل

حبيث تزداد تركيزا مما يؤدي إىل مزيد من الدقة والوضوح يف أسئلة البحث، وهذا بدوره 
وتستمر املالحظة ومجع املعلومات . يؤدي أيضاً إىل دقة أكثر يف اختيار مواضع املالحظة

النظري، وهي احلالة اليت حيس فيها ( التشبع)للباحث ما يسمى باإلغراق  حىت حيصل
 . الباحث أن املالحظة مل تعد تأيت جبديد، بل تكرار ملا سبق

 : تحليل الوثائق .جـ 
تعترب . الطريقة األساسية الثالثة جلمع املعلومات يف البحث النوعي حتليل الوثائق

فمن خصائص اجملتمع . مهما للبحث الرتبوي النوعي الوثائق التارُيية أو احلديثة مصدرا



فالتقارير اليت يكتبها املشرفون الرتبويون كل عام، والتوجيهات ايل . احلديث التوثيق
يدونوهنا يف سجالت املدارس عند زيارهتا، وما يكتبه املعلمون واخلرباء من تقارير وحبوث 

ما قد يكتبه الطالب يف دروس  بل. ومالحظات، وما يصدر من تقارير وتوجيهات رمسية
كل هذه تعترب وثائق مهمة للباحث ويستطيع من   ،اإلنشاء أو يف رسائلهم للمعلمني

 . خالل دراستها وحتليلها التوصل إىل نتائج مهمة ومفيدة
وقد يدخل يف حتليل الوثائق ـ خاصة يف بعض أنواع البحث النوعي، مثل البحث 

ال احلرفية اليدوية وكل ما يتعلق بالثقافة وأمناط احلياة دراسة الصور واألعم ،اإلثنوجرايف
  .االجتماعية

 :تحليل البياناتأسلوب : رابعاً 
حماوال  املناقشة بطريقة منطقيةوفيه تكون على املنهج التحليلي  سيعتمد الباحث    

مناقشة وتفسري جلزئيات الظاهرة موضع الدراسة على ضوء البيانات املأخوذة واملدونة 
بواسطة وسائل مجع البيانات، وبعد اطالع الباحث على مراحل حتليل البيانات فإنه 
استخلص من ذلك ، املراحل األتية لعملية حتليل البيانات واليت سيقوم باتباعها يف هذه 

 -:الدراسة وهي
 تنظيم البيانات. 1

يف هذه املرحلة يكون لدى الباحث كم كبري من البيانات، أمضى يف مجعها مدة      
زمنية ، ما بني مقابلة ومالحظة ووثائق وغري ذلك، كما أن لديه كما من امللحوظات 
األولية اليت سجلها أثناء مجع املعلومات، هذه املعلومات حتتاج إىل تنظيم وترتيب يساعد 

 .وعلى التعامل معها بشكل ييسر حتليلهاالرجوع هلا بشكل سريع، 
 (coding)تصنيف البيانات . 2

يف القراءة األولية للبيانات يبدأ الباحث يف تسجيل نظام تصنيف يسري عليه أثناء      
التحليل، وهذا النوع من التصنيف هو عبارة عن إعطاء عناوين للمعلومات اليت حتتويها 



قد تكون كلمة أو عبارة أو مجلة أو فقرة كاملة، فهذا  البيانات اجملموعة، وهذه اجلزئيات
 .التصنيف يكون عنوان أو اسم لتلك اجلزئيات اليت يرى الباحث أهنا ذات معىن يف حبثه

 ( (memoingتسجيل المالحظات . 3
بعد هذا التصنيف، جيب على الباحث القراءة ويسجل مالحظاته بعد أن استقر       

ا النظام التصنيفي، أي بعد أن أعطى عنوانا مميزا لكثري من يف ذهنه هيكل مبدئي هلذ
 .جزئيات البيانات اليت لديه، وبدأت تظهر لديه نقاط متثل معامل واضحة

 تحديد االنساق واألنماط . 4
حتديد األنساق واألمناط نوع من التصنيف، لكنه يكون على مستوى أعلى من     

، ألنه axial codingالتصنيف احملوري التجريد، ولذا قد يسميه بعض الباحثني 
 codingجيعل الفئات تدور على حمور واحد، وقد يسميه آخرون أسر التصنيف 

families ألنه جيمع عدد من الفئات يف أسرة واحدة، وقد يسمى التصنيف ،
، فبعد أن يتم التصنيف املفتوح، ويتم وضع (يف مقابل التصنيف الوصفي)االستنتاجي 

يها تعاد قراءة البيانات املصنفة، لتصنف الفئات مرة أخرى على شكل املالحظات عل
أمناط وأنساق يف مستوى جتريدي أعلى من التصنيف املفتوح الذي هو عبارة عن عناوين 

 .جلزيآت املعلومات
 التحقق من النتائج. 5

يف هذه املرحلة سيقوم الباحث بإعادة لقراءة بياناته ورمبا عاد للدراسات السابقة       
وأدبيات موضوع الدراسة، للتحقق من النتائج اليت توصل إليها، ومناقشتها، وتعديل ما 
يرى تعديله أو بيان رأيه فيها، وهو يف هذه املرحلة سيتأكد من أن ما توصل إليه بعد 

املختلفة ال يوجد يف البيانات األساسية ما يناقضه، أو جيعله يعيد عمليات التصنيف 
 .النظر يف االفرتاضات اليت توصل إليها

 



 :الفصل الثاني 

 النظري االطار                                

 القوى العاملة مفهوم: المبحث األول 

 تعريف القوى العاملة ومصادرها ومؤشراتها: المطلب األول 
ال يوجد حىت وقتنا احلاضر يف املراجع االقتصادية رأي واحد متفق عليه حول   

، وكعرض ألبرز تعريفات هذا املفهوم جند بداية أن القوى  مضمون مفهوم القوى العاملة
من الوظائف  معينا" مركبا"جمموعة من فرق األفراد، ميثلون :بأهنا  وظيفياالعاملة تعرف 

واملهن واألعمال، والتخصصات، ينتظمون يف خدمة املؤسسة كشخصية اعتبارية 
 درجة اتصال العمل ماديا   على ، بصرف النظر وفعال   ويرتبطون هبا بعالقة عمل قانونا  

ويتقامسون األعمال اإلدارية والتنفيذية مبقتضى تنظيم ينقسم إىل وحدات  بنشاط اإلنتاج،
 . وظيفية تقع على مستويات إدارية خمتلفة، تبعا حلجم املؤسسة

عدد الّسّكان القادرين والرّاغبني يف العمل  مع : فقد ُعرفت القوى العاملة بأهنا     
 . والعجزة وكبار الّسن( دون الثّامنة عشرة)اد األطفال استبع

املوارد البشرية، القوى : بعض االقتصاديني ال جيدون فرقا بني املصطلحات التالية لكن    
فاملوارد  ،السكان القادرون على العمل، السكان النشيطون القوى العاملة، البشرية،

ويقصد بالعمل املنتج   ،على العمل املنتج البشرية يف بلد ما هي جمموع السكان القادرين
 ،كل جمهود جسمي أو ذهين يؤدي أو يساهم يف خلق سلعة أو تأدية خدمة معينة

ولذلك فإن املوارد البشرية تتألف من جمموع السكان مطروحا منه غري القادرين على 
 : العمل املنتج وهم
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  (.سنة 1 )األطفال حتت سن معينة 
  (سنة  1أو  11) حت سن  ميارسون نشاطا اقتصادياال  ما دامواكبار السن. 
  العاجزون عجزا دائما كليا وكذلك الذين ال ميكن هلم أداء عمل ذو قيمة

 .اقتصادية
 الذين العمل سن يف فئة السكان:  العاملة بأنها ونخلص إلى تعريف القوى

 العاطلون السكان لقاء أجر ويعترب مهين نشاط عن يبحثون أو يزاولون أم يصرحون
 يبحثون ألهنم أية وظيفة يزاولون ال أهنم رغم العمل سوق يف النشطني السكان من
 .3يعملون  ال نشطني فهم وهلذا جيدوه ومل العمل عن

القوى ) تتألف املوارد البشريةحسب هذا الرأي هي  مكونات املوارد البشريةولذا فإن 
 :1من قسمني (العاملة

ال يعملون وال  املنتج، ولكنهميتكون من مجيع القادرين على العمل  :القسم األول
ويدخل يف هذه الطائفة ربات البيوت والطلبة املتفرغون للدراسة  ،يبحثون عن عمل

نزالء السجون  العسكرية،هم بصدد أداء اخلدمة  واألشخاص الذينواملتقاعدون 
لى هؤالء عادة األفراد خارج ويطلق ع. وغريها من املؤسسات املماثلة ،واملستشفيات
 .القوى العاملة

يتألف من مجيع األفراد املتواجدين يف سوق العمل، سواء كانوا يعملون  :القسم الثاني
وتسمى هذه الطائفة بالقوى العاملة أو السكان النشيطني،  ،فعال أم يبحثون عن عمل

لقاء أجر وقطاع وهي تشري إىل قطاعني من السكان، قطاع املشتغلني الذين يعملون 
م ال جيدون املتعطلني القادرين والراغبني واملستعدين للعمل يف احلال لكنه
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فإن مفهوم القوى العاملة يتضمن ثالث مقومات جوهرية  ،تأسيسا على ما تقدمو  ،عمال
: 

 قدرة الفرد على العمل. 
 رغبة الفرد يف العمل. 
  ميكن  ،على ضوء ذلكو  .(وجود الفرد واستعداده للعمل)إتاحة العمل للفرد

 -:يف الصفحة التالية  تصوير مفهوم املوارد البشرية والقوى العاملة على النحو التايل

 يوضح توزيع أفراد اجملتمع حسب مفهوم القوى العاملة(:  )شكل رقم 
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 مكونات القوى العاملة : المطلب الثاني 

 العاملة والقوى نظرية السكان -1

للعمل  السن القانونية بلغت فئة فئتني، من يتكون  (PT)السكان  إن جمموع     
. 1(  PAT) العمل سن يف السكان مصطلح اجملموعة هذه على ونطلق( 9 -1 )

 (سنة 11 من أكثر أو سنة 1  من أقل) جتاوزته أو السن هذا تبلغ مل أخرى وفئة
 القوى خارج وسكان( PA)العاملة  للقوى ينتمون سكان إىل كذلك ويقسم السكان

 وغري النشطني السكان الصنفني هذين على االقتصاديون ويطلق،1 (PNA) العاملة
  .النشطني

 أو يزاولون أهنم يصرحون الذين العمل سن يف السكان العاملة تشمل القوى إن   
رقام البطالة من السكان تعترب من ضمن أوبالتايل فإن ، لقاء أجر نشاط عن يبحثون

 يزاولون ال أهنم رغم العمل سوق يف النشطني السكان ومن رقم القوى العاملة اإلمجايل
 وعليه يعملون، ال نشطني فهم وهلذا جيدوه ومل العمل عن يبحثون ألهنم أية وظيفة

 أما واخلدمات، السلع إلنتاج واملستعدة العاملة القوى كل يشملون فالسكان النشطون
 القانون هلم يسمح ال)سنة  1 عن  يقل سنهم الذين األفراد النشطني يشملون غري

 ينتظرون أو عمل عن يبحثون وال يعملون ال الذين سن العمل يف السكان ،(بالعمل
                                                           

 population of Totalرمز خمتصر لكلميت جمموع السكان  -  
 .املتهيئون للدخول واحلصول على الوظيفية والعملهم عدد السكان يف أي جمتمع  - 1
املقصود بانتمائهم للقوى العاملة إمكانية دخوهلم العمل والتوظيف يف أي حلظة مىت متكنت الدولة من ذلك  - 1

ويشمل ذلك رقم البطالة أيضا ، والسكان خارج القوى العاملة الذين ليسوا جاهزين للعمل أو غري مناسبني 
 .أخل....مر أو احلالة الصحية أو القانونية له من حيث الع



 مهنة بدون والطلبة التالميذ مؤقتة، عنها بصفة إيقافهم مت اليت لوظائفهم العودة
 يهتم العمالة سوق إن .عن العمل والعاجزون واملتقاعدون البيت يف النساء وظيفية،
   (PO)األفراد املشتغلني  من تتكون واليت( النشطون لسكانا) العاملة بالقوى فقط

 أما، 9( STR)العمل  يف يرغبون لكنهم العمل عن العاطلني األفراد إىل باإلضافة
 فعال   العمل أفرادها ميارس اليت هي املستخدمة العاملة القوى أو العاملون السكان

 يف حصة أو ربح أو راتب أو أجر بشكل يكون الذي الكسب للحصول على
 مشاركة يعملون والذين الغري لدى يعملون الذين األفراد أهنا تشمل يعين وهذا اإلنتاج،
 العاطلون أما املستقلة، واملهن احلرف أصحاب وهم حلساهبم اخلاص يعملون والذين
 األجر عند العمل عن يبحثون والذين فيه العمل والراغبون على القادرون األفراد فهم
 .جيدوه ومل لسائدا

 القوى ومكونات السكان بني تربط اليت التالية العالقات نستنتج السابق، التحليل من
 :العاملة

 النشطني غري السكان عدد+  النشطني السكان عدد=  اإلمجايل السكان عدد- 

PT = PA+ PNA .....(1) 
 العاطلني األفراد عدد + املشتغلني األفراد عدد = النشطني السكان عدد- 

PA = PO + STR .....(2)       

سن  يف السكان دائرة حتوي السكان دائرة فإن دوائر، يف السابقة اجملموعات مثلنا لو
 :واملشتغلني العاطلني حتوي بدورها اليت العاملة القوى حتوي األخرية وهذه العمل

                                                           
 .هم األفراد املشتغلون هم الذين ميارسون الوظيفة فعال   -  
 .هم رقم البطالة يف اجملتمع، والراغبون يف التوظيف والعمل - 9



السكان  يف حمتواة العاملة القوى أو النشطني السكان أن توضح أعاله الدائرة إن
 على عملوا الذين واألفراد بأجر العاملني األفراد من وتتكون العمل سن يف هم الذين

املقابلة  أثناء عمل بدون أهنم تصرحيهم رغم املرجعية الفرتة خالل واحدة األقل ساعة
 أي يف بأجر العمل يف يرغبون لكنهم العمل عن العاطلني إىل األفراد ،باإلضافة

 قبل حتدد املرجعية الفرتة إن 1 الوطنية  اخلدمة يف هم األفراد الذين تشمل كما وقت،
 أو بشهر العملية يسبق الذي األسبوع يف ما تكون وعادة التحقيق عملية يف البدء

 .تقدير أكثر على شهرين
املكتب  فإن ألخرى، دولة من هبا املعمول والتشريعات النظم الختالف نظر ا
 طرق بني كما الشغل، بسوق اخلاصة املصطلحات وّحد للعمل   ((BITالعاملي 

 باإلمكان يكون حىت املؤشرات هذه لقياس هتدف اليت( االستطالعات) التحقيقات
  .دولية مقارنات إجراء

 العاملة والقوى السكان مخطط :(2) الشكل
 
 

 

 

 

 
                                                           

10 -(BIT) )Activité, Emploi & Chômage au 3ème trimestre 2004, n°411, ONS, 
Septembre, 2004, p5. 

هو أحد مكاتب منظمة العمل الدولية التابعة ملنظمة االمم املتحدة ومقره الرئيسي مبدينة جنيف السويسرية  -   
 .دولة 11، وله مكاتب جهوية يف

  
 العاملة     القوى

 المشتغلون     العاطلون 

 إجمال السكان  السكان في سن العمل



 

والعاطلون العاملون -العاملة القوى مكونات - 2 

 :العاملون-1
 عدد) املستخدمة املناصب حجم من دائما أكرب العمل على الطلب حجم إن    

على  توزيع العاملني إن .الشاغرة واملناصب اململوءة املناصب يشمل ألنه( العاملني
 فعال يعرب ال الشهادة أو العمر النوع، اجلغرافية، املناطق االقتصادي، النشاط قطاعات

 االحتكاكية البطالة معدل ضعف حالة يف إال العمالة على الطلب عن هيكل
 جانب مكونات معرفة تكتمل فحىت .اهليكل هذا ما حد إىل لكنه يعكس واهليكلية،
  .الشاغرة املناصب أن نعرف خصائص ينبغي الطلب،

 من األفراد جمموع يشمل للعمل العاملي املكتب حسب العاملني السكان إن   
 واحدة ساعة األقل على باملقابل اقتصاديا نشاطا زاولوا مهنأ صرحوا الذين اجلنسني
 البيت يف نساء املسح، فرتة خالل عاطلون مهنأ تصرحيهم رغم املرجعية الفرتة خالل

 النشطني السكان عليها يطلق األخرية الثالث األصناف( نشطني غري أفراد أو
 .   العاملني لفئة الوطنية اخلدمة أفراد كذلك ،وينتمي  )اهلامشيني

 الوطنية اخلدمة أفراد نطرح حجم املدنيني، العاملني السكان حجم املرور إىل أردنا لو
 .االستخدام حجم من

 العاطلون  -2

 العمل حجم بني الفرق اهنبأ البطالة رفوهم ميثلون ما يعرف مبصطلح البطالة وتع
 العمل وحجم للعمل، معينة ظروف ظل ويف لألجور املستويات السائدة عند املعروض

                                                           
12 -Activité, Emploi & Chômage au 3éme trimestre 1997, p4. 



معينة ، وميكن أن نشري إىل  زمنية فرتة خالل املستويات، وذلك هذه عند املستخدم
احلالة اليت يكون فيها الشخص :تعريف أكثر بساطة هلذا املصطلح اهلام فالبطالة هي 

 .3  وراغبا  فيه ، ولكن ال جيد العمل واألجر املناسبنيقادرا  على العمل 

 :نستخدم املعادلة الّتالية مضروبة يف املائة  البطالة وللحصول على معّدل

عدد العاطلني عن العمل
إمجايل القوة العاملة

 معدل البطالة 

 هم العمل يف لكنهم يرغبون (عيين أو نقدي أجر) باملقابل يعملون ال الذين إن
 إىل وينقسم هؤالء ،اختياريا   وليس إجباريا تعطلوا ، هؤالء 1  (STR)املتعطلني ، 

مرة  أول دخلوا وأفراد(  STR 2) األسباب من لسبب وتعطلوا العمل هلم سبق أفراد
 أي  STR)   )سوق العمل

 STR STR1 STR2.....................(3) 
 األفراد جمموع يشمل للعمل العاملي املكتب مفهوم حسب العاطلني السكان إن     

 .  املقابلة خالل صرحوا وقد العمل سن يف هم والذين العمل :على  القادرين
 الفرتة املرجعية خالل اقتصادي نشاط أي يزاولوا مل أهنم مبعىن عمل بدون أهنم 

 يسبق الذي األسبوع خالل واحدة ساعة األقل على عملوا الذين األفراد كل(
 (.العاطلني يعتربون من ال التحقيق

 األجل ميدد املرض حالة يف)يوما     تتجاوز ال فرتة خالل للعمل مستعدين هنمأ 
 ( .إىل شهر

                                                           
 . م، ص  11 مصر،  القاهرة ، فاتن عامر، حبث بعنوان البطالة ، - 3 

 .البطالة يف اجملتمع، ويعتربون من الراغبني يف التوظيف والعملرقم - 1 
15  -  Activité, Emploi & Chômage  نفس , p1 . 



 البحث شرط إن(. الفعلية اإلجراءات اختذوا) جدي بشكل العمل عن يبحثون ماهن 
 حالة يف للعمل الدويل املكتب تعريف يف االعتبار بعني يأخذ ال العمل عن اجلدي
 عجز حالة يف أي 1  للشغل العمومية املصاحل تغطية معدل فيها يكون اليت الدول

 .الشغل مناصب توفري على االقتصاد
 الحقا سيشغلونه عمال وجدوا وقد له ومستعدين عمل بدون مهنأ . 
 العودة أو العمل ترك أو العمل فقدان بينها من أسباب عدة هلا التعطل حالة إن 

 بعد اآلن ويعودون العاملة القوى يف املشاركة هلم سبق الذين األفراد) العاملة للقوى
 أسباب عدة فهناك وعليه مرة، ألول العاملة القوى دخول أو( املشاركة عدم من فرتة

 خاصة وأسباب وتعطلوا العمل هلم سبق الذين باألفراد خاصة أسباب للبطالة،
 .العمل سوق مرة أول دخلوا الذين باألفراد

 القوى خارج من حتولوا أي العمل سوق مرة أول دخلوا الذين تعطل سبب إن     
 بالدرجة يرجع عليه البحث بعد شغل منصب إجياد من يتمكنوا ومل داخلها إىل العاملة
( الفائضة العاملة لليد اهباستيعا وعدم االستثمارات قلة)  االقتصادي الركود إىل األوىل
 أو الدورية بالبطالة األفراد هؤالء بطالة وتسمى إجباري تعطل التعطل هذا يعترب ولذلك
 ونقصد واهليكلية، االحتكاكية البطالة ومها البطالة من آخرين نوعني ويوجد. الظرفية
 يكون وقتا يستغرق وهذا املالئمة الوظيفة عن للبحث الوظائف بني األفراد انتقال باألوىل

 بني التوافق عدم فهي الثانية أما املناسبة، الوظيفة إجياد غاية إىل عطالة حالة يف الفرد فيه
 فإن وبالتايل املعروضة املناصب ومتطلبات العمل عن الباحثني األشخاص مؤهالت
 إن. الشاغرة الوظائف متطلبات لكسب األفراد يتدرب حىت الوقت بعض يتطلب مألها
 يف حىت موجودة وهي الطبيعية بالبطالة يسمى ما تشكل واهليكلية االحتكاكية البطالة
 طريق عن اهتحد من التخفيف وإمنا عليها القضاء ميكن ال وبالتايل الكامل التشغيل حالة
 العارضني بني اللقاء بتسهيل تسمح واليت الشاغرة باملناصب اخلاصة املعلومات توفري

                                                           

16  -  Frédéric Teulon, Travail et emploi, p10 



 للنوع بالنسبة والتدريب التكوين وتسهيل األول، للنوع بالنسبة وطالبيها العمل خلدمات
 .الثاين

 انتهاء :أمهها لتعطلهم أسباب عدة فهناك عملوا، أن هلم سبق الذين األفراد أما   
 تؤدي واليت الورشة انتهاء املؤسسة، نشاط انتهاء اجلماعي، أو الفردي العقد، ،الفصل

 من أسباب سبب فهي العمل عن التوقف أو االستقالة أما إجباري، تعطل إىل كلها
 .الضغوطات حتت تكن مل إن االختياري التعطل

  



 الشغل العمالة، النشاط، معدل :العمالة سوق مؤشرات: المطلب الثالث 
 :والبطالة

 : 1 (  TA)معدل النشاط  - 
 حجم على السكان النشطني عدد بقسمة اإلمجايل النشاط معدل حتديد ميكن    

 أن إال ساكن، 11 كل  من العاملة القوى حجم عن يعرب وهو اإلمجايل السكان
 هلم يسمح ال أفرادا أدجمنا ألننا للسكان احلقيقي النشاط عن يعرب ال املعدل هذا

 وهو دقة أكثر مقياس إىل نلجأ هلذا ، املعدل هذا حساب يف العمل مبزاولة القانون
 من فرد 11 كل  من العاملة القوى حجم عن يعرب والذي الصايف النشاط معدل

 حد وإىل السكان بني العمل حب درجة ويعكس العمل سن يف هم الذين السكان
 اجملتمع، معتقدات إىل باإلضافة انتعاش أو ركود من االقتصادي النشاط حالة ما

 -: التالية بالصيغة رياضيا املعدل هذا يعطى

TA =   
   

..........................(4) 

 يف تؤثر اليت العوامل أي واملقام البسط يف املؤثرة العوامل على املعدل هذا ويتوقف
 :بينها من ونذكر العمل، سن يف السكان وحجم النشطني السكان حجم

 .للتعليم اإلجبارية واملدة به املسموح العمل سن حتكم اليت القوانني - 
 (واملسبق العادي التقاعد سن) العمل عن التوقف ظروف حتكم اليت القوانني - 

 .العاملة اليد يف النساء مشاركة مدى -3

 .انتعاش أو ركود من به يتميز وما االقتصادي الظرف -1
                                                           

 .الكلـي املقيم واجملتمع( STR1 + STR2+  املشغول) الكلي النشيط اجملتمع بني النسبةهو  - 1 



 .البطالة على التأمني نظام- 

 .احلياة يف األمل مؤشر وتطور للسكان الطبيعية الزيادة معدل-1

 9 (TE)العمالة  ومعدل،   TO)) 1ل الشغ معدل  - 

 مقيم، 11 كل  من املشتغلني عدد لنا مقياس يبني عن عبارة الشغل معدل إن    
 واحد شخص يعيلهم الذين األفراد يبني عدد والذي اإلعالة معدل عن عبارة ومقلوبه

 توفري هو واحد شغل توفري منصب أن كون يف املؤشر هذا أمهية وتظهر باملتوسط،
 الدولة يف عامل كل فرد كان املثال، سبيل فعلى .الشخص هذا لعيال العيش لقمة
م ،   1 سنة  يف فقط أفراد 4 يعيل م وأصبح 11 سنة  يف أفراد 6 تقريبا يعيل
 على النفس االعتماد إىل األفراد وميول جهة من العمالة سوق حتسن على يدل وهذا
 السكان من املشتغلني السكان نسبة فهو  (TE)معدل العمالة أخرى أما جهة من
 املوجودة العاملة اليد استخدام على االقتصاد قدرة مدى ويعكس العمل سن  يف

 نعرب .املوارد أهم من تعترب واليت البشرية املوارد هدر على داللة املعدلهذا  وضعف
 :التالية منهما بالصيغ كل على رياضيا

TO =   
  

   ..............( -1)   .............    TE =   
  

 

 (TC)معدل البطالة  -3
 للعمال الكلي إىل العدد العاطلني العمال عدد بني البطالة كنسبة معدل يعرف   

  :أي العاملة القوى يف املشاركني

TC =    
  

(1.....................)  
                                                           

 .واجملتمع النشيط الكلـي( Population Coupée)اجملتمع املشغول النسبة بني هي  -   
 .النشيـط اجملتمع و( STR2+STR1) العاطل اجملتمع بني النسبة عن عبارةهي  -9 



 من التشغيل قريب العمل سوق أن على داللة فهذا صغريا، املعدل هذا كان إذا
 وأن االستقرار وعدم اختالل حالة يف العمل سوق أن معناه كبريا كان الكامل وإذا

 تكون اليت اجملموعة نسبة يعكس املعدل هذا إن .بسهولة متأل العمل الشاغرة مناصب
 أي تعطي ال بالضرورة لكنها  الفرصة جتد ال لكنها يف العمل راغبة معني وقت يف

 .1  أسباب لعدة وذلك اجملموعة هذه أفراد الذي يعانيه االقتصادي الضيق عن فكرة

 توقفوا الذين أو عمل عن يبحثون ال الذين االعتبار بعني يأخذ ال املعدل هذا- 
 يف مضمنني ليسوا األفراد فهؤالء وظيفة على احلصول من يئسوا أن البحث بعد عن
 .العاطلني عدد
 العاملني، باألفراد اخلاص العمل كسب مستويات عن تفيدنا ال البطالة إحصاءات- 

 .ال أم الفقر حد على تزيد املستويات هذه كانت وعما إذا
 دخال، حيقق عامل من أكثر اهب أسر إىل العاطلني العمال من العديد ينتمي -3

 .لألسرة األول بالعائل ليسوا عادة وهم الشباب منهم من فكثريا
 من تعطلهم فرتة خالل للدخل دعم على حيصلون العاطلني العمال من الكثريين-1

 .خاصة هيئات من داعمة مدفوعات أو للبطالة حكومية تعويضات العمل، سواء
 وال العاملة القوى من العاطلة النسبة عن معلومات لنا تقدم البطالة معدل بيانات- 

 الشغل معدل أو العمالة معدل إمنا السكان، من العاملة النسبة عن فكرة تعطينا أي
 .النسبة هذه عن يعطينا فكرة الذي هو

 إدارة الموارد البشرية التعريف ب:  الثانيالمبحث 
 تعريف إدارة الموارد البشرية وتطورها :المطلب األول 
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تعد املوارد البشرية من أهم املوارد اليت متتلكها املنظمة، فهي العنصر األساسي     
حيث أهنا تشتمل على جمموعة املعارف والكفاءات واملهارات لدى القوى  ،  »لنجاحها

 .العاملة يف املؤسسة
 .املصطلحات األساسية اخلاصة باملوارد البشريةومن هذا املنطلق سنعرف خمتلف هذه     
 :البشرية  الموارد تعريف: أوالً 

 تناولت اليت التعريفات كثرة من الرغم وعلى البشرية، املوارد تعريفات تعددت     
 وروح يف املضمون -تقريبا  – تتحد أهنا إال الصياغة، حيث من املوارد البشرية إدارة

 بالنواحي يتعلق فيما الفكر لتطور مواكبة التعريفات هذه جاءت وقد رسالتها،
  :التعريفات هذه من يلي جمموعة وفيما املنظمات، يف البشرية

وتقومي،  ودافعية، وتنمية، واستقدام، تكوين، إىل املفضية اإلدارية الفعاليات إمجايل"
 .  البشرية املوارد ومستقبل وصيانة،

ومرورا  املوارد، هذه ختطيط من بدءا اجلزئية، العمليات من جمموعة عن عبارة هي"
 تقومي ونظم والتعيني، االختيار نظم وإعداد الوظيفي والوصف التحليل نظم بإعداد

 مبا املهنية، السالمة ونظم التأديب نظم بوضع وانتهاء   احلوافز، ونظم أداء العاملني،
 .3 "أهداف املنظمة حيقق
 وتوفريها العاملة، القوى من املشروع احتياجات بتحديد املتعلق اإلداري النشاط"

 كفاءة بأعلى البشرية الثروة هذه من االستفادة وتنسيق احملددة والكفاءات باألعداد
 .1 ممكنة 
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 اليت البشرية باملوارد يتعلق ما بكل االهتمام عملية" :هي البشرية املوارد إدارة
 على واإلشراف املوارد، هذه اقتناء يشمل وهذا أهدافها، لتحقيق أية منظمة حتتاجها

 وتطويرها املنظمة، أهداف لتحقيق وتوجيهها عليها، واحلفاظ وصيانتها استخدامها،
النشاط اإلداري  املتعلق  بتحديد  «إدارة املوارد البشرية ميكن تعريفها أيضا  بأهنا  .  

احتياجات املنظمة من القوى العاملة وتوفريها باألعداد والكفاءات احملددة وتنسيق 
 .1 »االستفادة من هذه الثروة البشرية بأعلى كفاءة ممكنة

بأهنا استخدام القوى العاملة  «إدارة املوارد البشرية  Sikhula (سيكالن) ويعرف
داخل املؤسسة ويشمل ذلك عمليات ختطيط القوى العاملة هبا، االختيار والتعيني، 
التدريب والتنمية، التعويض واألجور والعالقات الصناعية، تقدمي اخلدمات االجتماعية 

 .1 والصحية للعاملني وأخريا حبوث األفراد 
أن إدارة املوارد البشرية عبارة  Myres.Cو  Pigros.P (بيكروس ومايرس) يرىو 

النظام الذي حيدد طرق وتنظيم معاملة األفراد العاملني باملنشأة، حبيث  عن القانون أو
االستخدام األمثل لقدراهتم وإمكانياهتم لتحقيق أعلى  ميكنهم من حتقيق ذواهتم وأيضا  

 :البشرية بالتايل  املوارد اإلدارية، املصطلحات معجم ويعّرف .(  )»إنتاجية
 يؤدون الذين والعاملني، املديرين، من البشرية العناصر مجيع املصطلح هذا يشمل"
 .  املنشأة يف عمال
 :البشرية الموارد تطور: ثانياً 
 :هي عوامل عدة إىل يرجع البشرية املوارد تطور إن
 .املهنية وتشريعاهتا  واالحتادات التنظيمات تشكيل.  

                                                           
 17 .ص م،2001األردن، سنة :عمان والنشر، للطباعة وائل دار ،1 ط البشرية، املوارد إدارة .( 2001 ) .سعاد برنوطي ، -   
 .1 ، ص املرجع السابق البشرية املوارد إدارةمصطفى جنيب شاوش،  - 1 
 1 ص ،مصر، عبد الغفار حنفي ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،املكتب العريب احلديث. صالح عبد الباقي، د - 1 
 

 .1 صالح الدين عبد الباقي، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، مرجع سبق ذكره، ص . د -   



 .غريها و النفس كعلم األفراد بشؤون تتعلق اليت التخصصات بعض ظهور.  
 .والعمال العمل تشريعات. 3
 .9 واملعايري القيم مثل، األفراد على تأثريها انعكس واليت االجتماعية التغريات. 1
 :البشرية الموارد تطور مراحل -ثالثاً 

من التطورات إن إدارة املوارد البشرية ليست وليدة الساعة إمنا هي نتيجة لعدد 
املتداخلة، فقد مرت عرب خماض تارخيي وحقب زمنية استجابت فيها للتغريات البيئية 

فكانت البدايات مع  «.اخلارجيـة والتغريات يف بيئـة املؤسسات وتركيبة املوارد البشرية فيها
نشاط استمد أفكاره ومبادئه من حقول قريبة كالعالقات الصناعية، اقتصاد العمل، علم 

، علم السلوك التنظيمي، افس الصناعي، علم االجتماع الصناعي، علم األنثروبولوجيالن
العلم السياسي واإلدارة العامة، تفاعلت هذه احلقول فيما بينها لتكون إدارة العاملني مث 

 .31إدارة األفـراد، فإدارة املوارد البشرية وأخـريا إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية 
يلي أهم املراحل الزمنية اليت استمدت منها إدارة املوارد البشرية مبادئها وفيما     

 :وخصائصها

 :الرق ونظام العبودية مرحلة  .أ
اإلنسان  مع املنظمات تعامل كان الرق، نظام القدمي اإلنساين اجملتمع ساد عندما
 نظام باألساس هو الرق فنظام شراء، وظيفة كأي للعمل حتتاجهم الذين والعاملني

 ويبيع يشرتي كما ويستخدمه، ويبيعه آخر إنسانا يشرتي أن ما يسمح إلنسان
 يسوده جمتمع يف تعمل اليت املنظمة حتتاج ال لذلك، .آخر شيء مادي أي ويستخدم

 .البشرية املوارد إلدارة وظيفة مستقلة إىل نظام هكذا
 :اليدوية الصناعات أهمية ارتفاع ومرحلة الطوائف مرحلة  .ب

                                                           
 .  م ،ص113 ،  ط، األردن للنشر، عمانربابعة، إدارة املوارد البشرية، دار صفاء  حممد علي - 9 
 .1 ، ص 113 خالد عبد الرحيم اهلييت، إدارة املوارد البشرية، دار وائل، عمان، . د - 31



 وبدأ الصغرية؛ والصناعات احلرف تطور عند بشري كمورد باإلنسان االهتمام بدأ
 احلاجات وهذه .أفرادها ومساعدة احلرفة، شؤون ولتنظيم وخلف لتهيئة مساعدين

 خاصة وطوائف مجعيات تشكيل خالل من البشري، باملورد االهتمام بدايات شكلت
 . 3الصناعات ببعض
 
 
 :الثالثينات مرحلة .جـ

 على واضح تطور حصل الفرتة هذه يف :األفراد صيانة وميكانيكية حركية تطور
 من كان متعددة وتطورات حركات نتيجة واخلاص العام القطاعني يف وظيفة األفراد

 :أمهها
 بتخفيف اخلريين بعض خالل من :والتحّضر التصنيع ملشاكل االستجابة -
 وأوجدت األبوية، الرعاية برامج من واسعة جماالت باستحداث عن العامل األعباء
 .العمل ورؤساء العامل بني الوصل حلقة األفراد لتكون إدارات
 بظهور العشرين القرن من األوىل العقود متيزت حيث :جديدة ملعرفة االستجابة -

 اإلنتاج، جمال يف بالعاملني باالهتمام وأتباعه تايلور قام حيث العلمية حركة اإلدارة
 .املنظمة أداء لتحسني للوظيفة املناسب الشخص واختيار التحفيز وظهرت نظرية

مستوى  على العمل قوانني إصدار خالل من :احلكومية والتشريعات اإلبداعات -
 .والسالمة العمل وظروف العمل، وساعات األجور، نظمت واليت احلكومة
 املصانع ونظام الصناعية الثورة عن نتج فقد :العمالية للنقابات االستجابة -

 يعارضون كانوا األعمال أصحاب أن ومبا العمال، نقابات ظهور واإلنتاج الكبري،
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 العمال بني الوصل حلقة لتكون األفراد إدارات تطوير مت فقد هذه النقابات،
 .  3وأصحاب األعمال

 :المتغيرة البيئة في األفراد حاجات مرحلة. د
 يف أما املنظمات، حاجة حسب اخلمسينات يف األفراد وظائف توسعت لقد

 إىل املتطورة والتكنولوجية املتغرية االقتصادية الظروف أدت فقد الستينات والسبعينات،
 يتصف والذي البشرية املوارد منوذج ظهر حيث األفراد وقيم حاجة املنظمات يف تغرّي 

 :التالية باخلصائص
 .األفراد إلدارة كبري دور ظهور -
 .الصحية باخلدمات واملتعلقة بالرفاهية املتعلقة التشريعات ظهور -
 .األفراد إدارة يف املختلفة بالتخصصات االهتمام-
 .لألفراد االجتماعية اجلوانب على الرتكيز -
 . األفراد وحاجات دوافع على الرتكيز لتطوير-
 اختبارات يف جليا ظهر كما عملية أسس على والتعيني االختيار طرق تطوير-

 .33الذكاء وغريها
 :والعشرين  الحادي القرن وبداية العشرين القرن مرحلة نهاية .ه 

 السبعينات مرحلة وخصوصا العشرين القرن من األخرية املراحل شهدت لقد
 املتغريات لعبت إذ البشرية، املوارد إدارة يف ملحوظة تطورات اآلن والثمانينات وحلد

 واليت آنذاك، معروفة تكن مل فريدة خصائص من الراهن شهدها العصر اليت البيئية
 :والتطوير التغيريات من التالية باملعامل تتسم أن إىل مما أدى البشرية املوارد على أثرت

 .قبل ذي من أكرب كبريا   اهتماما   وإيالؤها البشرية املوارد بإدارة االهتمام زيادة  -
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 السياسات من كبرية من مبجموعة احلاصلة والتغريات التطورات أثرت  -
 .بالعاملني واإلجراءات املرتبطة

 .باألداء املتعلقة العلمية اجلوانب يف امللحوظ االهتمام زيادة - 
 .الشاملة اجلودة إدارة فلسفة وبروز بالعاملني املرتبطة احلياة جودة على الرتكيز - 
 والفلسفية الفكرية اإلفرازات أهم إحدى وهو للعاملني التمكني ظاهرة بروز- 

 .البشرية القوى للتعامل مع
إطار  يف سواء البيئي التغيري إليه آل ملا ملحوظة تطورات شكلت املالمح هذه إن

 اليت التطورات من اخل، ..والتكنولوجية والثقافية واالجتماعية االقتصادية اجلوانب
 . 31 البشرية القوى إلدارة املستهدف بالنهوض فاعلة أسهمت بصورة

 
 

 الموارد البشرية وأهدافها أهمية ادارة: المطلب الثاني 
تقدم املعرفة اإلنسانية خالل العصور القليلة املاضية يعادل التقدم الذي أحرزته    

البشرية خالل كل مراحلها السابقة، ومن السهل أن يرى اإلنسان أن االكتشافات 
واالخرتاعات اليت حتققت خالل القرن احلايل تعادل وتزيد على مقدار ما حققه البشرية 

 .من عصور طويلة
املنظمات الناجحة اقتصاديا هي تلك املنظمات اليت حتتوي منتجاهتا على أكرب  - 

 .قدر ممكن من جوانب املعرفة البشرية، وصناعة اإللكرتونات خري شاهد على ذلك
 .ارتباط التقدم يف جمال اإلنتاج والصناعة ارتباطا وثيقا بقاعدة املعرفة البشرية - 
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األمهية النسبية للموارد البشرية العاملة يف شىت جماالت املعرفة مقارنة بأمهية تزايد  -3
املوارد البشرية اليت يرتبط عملها بالقدرات املادية والصناعية ومثال على ذلك زيادة 

 .الطلب على مربجمي وحملي النظم
لتنظيمية حتول القوة داخل املنظمات إىل العاملني الذين ميلكون مفاتيح املعرفة ا -1

 .وهو يتحكمون يف مصادر القوة والثروة داخل املؤسسة يف نفس الوقت
يتوقف جناح العديد من املنظمات احلديثة على جودة ما متلكه تلك املنظمات  - 

من رأس املال البشري، ويقصد باجلودة هنا مقدار املعرفة واملعلومات املتاحة للعمالة 
 .البشرية
االت األساسية للصراع العاملي بني القوى العظمى املعرفة أصبحت إحدى اجمل -1

 .وذلك بدال من الصراع على املوارد املادية
خالل السنوات القليلة املاضية شوهدت آثار عصر املعرفة على فلسفة إدارة  -1

".   التقلص"آلن هو االجتاه حنو السائد ا فاالجتاهاملنظمات وهيكلها وعدد العاملني فيها 
اليت كانت توظف  IBMمالة املعرفة فقط ومثال ذلك ما حدث يف شركة واالحتفاظ بع

 993 ألف موظف  11 ولكنها أصبحت    9 ألف موظف يف عام  111
أكثر من ( األصول البشرية)والواضح هو التحول حنو استثمار يف مصادر املعرفة 

 (.األصول املادية)االستثمار يف نواتج املعرفة 
األعمال خالل الفرتات القادمة لن حترز تقدما ملموسا ميكن القول أن منظمات  

يف ضوء ما متلك من مواد مادية فقط ولكن يف ضوء ما يعرف أيضا  ومبعىن آخر فإن 
 . 3 منظمات األعمال جيب أن تعد العدة ملواجهة حتديات عصر املعرفة

 :البشرية الموارد إلدارة األساسية الوظائف : الثالث لمطلبا
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 لذكرها نأيت وظائف بعدة تقوم ألهدافها البشرية املوارد إدارة حتقيق سبيل يف 
  31 كالتايل
 هذه هبا تقوم اليت الوظائف وأهم أبرز من وتعترب  :البشرية للموارد التخطيط  :أوالً 

 :حيث من البشرية املوارد من التنظيم احتياجات تقدير إىل اإلدارة، وهتدف
 .املطلوبة األعمال أو الوظائف أنواع - 
 .املطلوبة للوظائف نوع كل من الالزمني األفراد إعداد  -
 .البشرية املوارد خطة عنها تعد اليت الزمنية الفرتة  -
 اليت اجلداول من جمموعة بإعداد عادة البشرية للموارد التخطيط عملية وتنتهي  

 نوع كل يف الالزمة األفراد وأعداد املطلوبة، التخصصات أو الوظائف توضح أنواع
 . 31اإلدارات على خمتلف موزعة
يساعد  فهو اإلدارات أو لألفراد سواء التنظيم داخل كربى أمهية للتخطيط إن
 .  3على
 اختاذ يف يساعد مما العاملة القوى يف والفائض العجز مواطن على التعرف -

 .التدريب الرتقية، والنقل، العاملني بعض عن االستغناء مثل التدابري الالزمة
 يف فعالة مسامهة ويساهم والرتقية، التدريب أنشطة جماالت حتديد يف يساعد -
 وبشكل ونوعا كما احلاجات حتديد خالل من األكفاء العاملني عدد األفراد زيادة
 األفراد وسياسات خطط جناح يف األساسي العامل هذه العملية تعترب كما .مسبق
 .اخل...والتطوير التعيني والتدريب كاالختيار، األخرى
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  :البشرية الموارد استقطاب :ثانياً 
 طلبات خالل من العمل، وتصنيفهم سوق يف العاملني عن بالبحث هذه وهتتم    
 ضمانا وذلك من األساليب، وغريها الشخصية، واملقابالت واالختبارات التوظيف
 .39 املناسب املكان يف املناسب الفرد لوضع
 املراد واملنصب املوظف الشخص بني التوفيق حمصلة هي التوظيف عملية فجودة  

 .11 امه االستقطاب من منطني على املؤسسة تعتمد هذا سبيل شغله ويف
 األفراد من عجزها سد إىل هنا املؤسسة تسعى حيث :الداخلي االستقطاب - 
 تتوفر أن شرط أعلى لوظائف لصاحلها يعملون الذي احلاليني األفراد طريق ترقية عن
 هكذا تتم الرتقية هذه أن يعين ال هذا لكن املنصب، لشغل املؤهالت الضرورية فيهم
 يف تنصيبه قبل هبا القيام املرشح على جيب معينة إجراءات واختبارات هناك ولكن

 .وجيد فعال معلومات نظام يتطلب من االستقطاب النوع وهذا اجلديد، املنصب
 حالة يف التوظيف، من النوع هذا إىل هنا املنظمة وتلجأ :الخارجي االستقطاب - 

 الكفاءات من االستفادة بقصد أو املنصب، لشغل الالزمة الكفاءات عدم وجود
 الوظائف إغناء شأنه من ما وهذا التنظيم، نطاق خارج سوق العمل يف املتوفرة
 .املختلفة واإلعالم االتصال إىل وسائل هنا يلجأ وقد جديدة، خبربات
 والتعيين االختيار :ثالثاً 

 القدرات تتوفر فيهم الذين األفراد حتديد مبقتضاها يتم اليت العملية هو االختيار     
 واإلجراءات املستخدمة الطرق من العديد وهناك املنصب، لشغل الالزمة واملواصفات

الفحوصات  االختبارات، التوظيف، طلب املقابلة،"االختيار  عملية يف حاليا
 ".اخل...الطبية
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 وظيفته، إىل اجلديد الفرد توجيه مبقتضاها يتم اليت العملية فهو التعيني أما   
 العليا اإلدارة فلسفة التنظيم، أهداف ومسؤولياته، املباشر برئيسه يتم تعريفه حيث

 .العمل وأنظمة والعادات واإلجراءات والسياسات
 شغلها، املراد الوظيفة وأمهية موقع حسب يكون بالتعيني األمر إصدار أن ويالحظ
 جملس طرف من املوافقة على احلصول ذلك يستدعي مثال العليا اإلدارة فالعمل يف

 وهذا الوزير، موافقة حىت الضرورة تستدعي احلاالت بعض ويف املدير العام أو اإلدارة
 ومزاولة الفعلي االستالم مرحلة ذلك بعد تأيت مث احلكومية، من املنظمات كثري يف

 املراد الوظيفة ومستوى درجة حسب ختتلف معينة ملدة جيري التعيني ما وعادة .العمل
 ومدى جدارته تتحدد كي اختبارات عدة إىل العمل املدة خيضع هذه خالل شغلها،

 يتم فقد بنجاح االختبار هذا اجتياز العامل فإذا استطاع العمل، هذا ملزاولة استطاعته
 . 1 املعاكسةاحلالة  يف عنه االستغناء يتم الإو  تثبيته
 :خالل من وهذا  :البشرية الموارد تنمية : رابعاً 
 ألنه البشرية، املوارد إدارة وظائف من أساسية وظيفة التكوين يعترب :التكوين - 
 على قادرين يكونوا حىت مستمرة بطريقة العمال قدرات ورفع تأهيل خالهلا يتم من

 النظرة فإن لذا يتقادم، يتقدم ال فمن العمل جمال يف التحوالت احلاصلة جماراة
 استثمار مبثابة هي البشرية للموارد املعلومات يف عصر التكوين لعملية احلديثة

 .سابقا   احلال عليه كان التنظيم كما يتحملها تكلفة وليس مستقبلي
 من مبجموعة األفراد تزويد إىل يهدف خمطط نشاط أنه" على التكوين يعرف

  1 عملهم يف األفراد أداء معدالت زيادة إىل تؤدي اليت املعلومات واملهارات
 وهذا ومنهجية، علمية أسس على يبىن أن ينبغي مثاره التكوين برنامج يؤتى وحىت

 تكوينهم املراد األفراد على حيتوي التكوينية العملية لربنامج حمكم خمطط يتطلب وضع
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ا  عملية متابعة ، وأخري " تصميم"ونوعية برامج التكوين  "التدريبية أو االحتياجات"، 
 " .التقييم "  العملية التكوينية 

 حسب وذلك التكوينية العملية إجراء مكان اختيار يف احلرية وللتنظيم  
 وذلك خارجه أو العمل مكان داخل التكوين عملية تكون املتاحة فقد اإلمكانيات
 من التكوين بعملية القائمني األفراد يكون قد خارجية، كما مصادر على باالستعانة

 .خارجه أو التنظيم داخل
 لنا تسمح حيث الفرد أجنزه ما لتقدير تصمم اليت العملية وهو :األداء تقييم  - 
 . :13به

 .الرتقية يستحق الذي معرفة الفرد . أ
 .والعالوات املنح يربر .ب
 أو أخرى، لوظيفة نقله جيب الذي أو تدريبه، جيب الذي العامل لنا يبني .ج

 .الذي يستغىن عنه
 فاعلية زيادة كيفية يقرتح أنه كما عمله يف الفرد تقدم مدى إىل يشري. د

 .اإلشراف
 الواجب التصحيحية اإلجراءات وبيان املتوقع مع املنجز األداء مبقارنة يسمح .ه
 .اختاذها
 :البشرية  الموارد على المحافظة :خامساً 
 التزام ضمان قصد األساليب من العديد باستعمال البشرية، املوارد إدارة هنا وتقوم

 .جيدة حتفيزية سياسات وضع طريق عن وذلك التنظيم، األفراد بأهداف
 حىت مهمهم واستنهاض األفراد تشجيع يتم مبقتضاها اليت العملية هو التحفيز إن
يضعها  اليت التحفيزية والسياسة املسطرة األهداف حتقيق أجل من يف أعماهلم ينشطوا
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نفوس  يف انطباع من ترتكه ملا نظرا   األمهية بالغة تعترب البشرية املوارد إدارة مسئول
 طبيعتها يف احلوافز ختتلف وقد لطموحاهتم، موافقة جاءت إذا خاصة العمال
 .وشكلها
 عوامل على تنطوي ألهنا سهال   أمرا   ليست البشرية الكفاءات على احملافظة إن   

 حنو النامية البلدان من البشرية الكفاءات هلجرة الكبري السبب فلرمبا مادية ومعنوية
 .الكفاءات هذه على للحفاظ واضحة سياسة غياب ورائها املتقدمة كان البلدان

: األدوار الوظيفية للموارد البشرية كالتايلأن "ديف أولريخ " ها لنايسرداخلالصة 
دة اهليكلة، موائمة املوارد البشرية واسرتاتيجيات العمل، عمليات إعادة التنظيم و إعا

 .11 االستماع و االستجابة للموظفني وكذلك إدارة االنتقاالت و التغيريات
البشرية هي املسؤولة عن خربة املوظف خالل دورة حياة  املواردعمليا  ، فتعترب 

التوظيف بأكملها أنه عامل اجلذب األساسي الستقطاب املوظف املناسب من خالل 
أصحاب العالمات التجارية و من مث جيب اختيار املوظف املناسب من خالل عمليات 

شراف على تدريبهم و التعيني مث يعمل قسم املوارد البشرية بعد ذلك على تعيينهم و اإل
مواهب  بتقييم تطويرهم خالل مدة خدمتهم مع املنظمة يقوم موظفو املوارد البشرية

و طبقا  هلذه . ، ومن مث يتم مكافأهتم تبعا  لذلكاملوظفني من خالل اختبارات األداء 
املوارد البشرية يف بعض األحيان هي اليت تدير الرواتب و فوائد املوظفني " األخرية ، فإن 

لكن املوارد . ، و على الرغم من أن األنشطة و الكثري الكثري يتم متويله مبصادر خارجية 
تشارك املوارد البشرية أيضا  يف إهناء خدمات  أخريا،. أكرب اسرتاتيجياالبشرية تلعب دورا 

 .املوظفني املوظفني مبا يف ذلك االستقاالت، و الفصل املتعلق بسوء األداء و زيادة
املنظمة  قيادة فاملوارد البشرية هي املسؤولة على اإلشراف علىعلى املستوى العام و    
، و اليت ختتلف بقوانني العمل أيضا  املوارد البشرية تتأكد من التزام العمالة وثقافتها و
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و . تشرف أيضا  على صحة وسالمة و أمن املوظفني و غالبا ما. حسب املنطقة اجلغرافية
مع صاحب العمل و كانوا خمولني قانونيا  تفاوض مجاعي يف حال رغب املوظفني بعقد

دث حي.) لذلك ، فإن املوارد البشرية تعترب وسيط أساسي بني املنظمة و ممثل املوظفني
و نتيجة لذلك ، فإن املوارد البشرية و بالتعاون مع ممثلي ( هذا عادة يف النقابة العمالية

على ) القطاع الصناعي تدعو عادة حلشد اجلهود مع الوكاالت احلكومية لتعزيز أولوياهتا، 
الواليات املتحدة، وزارة خارجية الواليات املتحدة وزارة العمل واجمللس : سبيل املثال

هذا اجملال ميكن أن يكون قد أستخدم يف إدارة التنقل، ( .  للعالقات العماليةالوطين
الدمج  وخصوصا  املتعلقة باملغرتبني، وأيضا  تدخلت املوارد البشرية يف عمليات

املوارد البشرية بشكل عام ترى على أهنا إدارة دعم لألعمال، تساعد يف ف واالستحواذ
 . 1 تقليل التكلفة وحفظ املخاطر

 
 النشاطات الرئيسية إلدارة الموارد البشرية( : 3)شكل رقم
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 تخطيط القوى العاملة : المبحث الثالث 
 مقدمة
إن إدارة املؤسسات احلديثة اليت تسعى باستمرار إىل البقاء والنمو والنجاح مطالبة     

بأن تركز اهتمامها على ختطيط القوى العاملة فيها، وأن تنظر إىل املستقبل وترى 
احتماالته وتستعد هلذه االحتماالت، وباعتبار أن املؤسسات أصبحت تعمل اليوم يف 

حيث التغيري هو القاعدة وليس االستثناء، وقد يكون هذا اقتصاد ديناميكي للغاية، 
 .التغيري فجائيا  وشامال ، أو قد يكون بطيئا  وحيدث بالتدريج

ولكن املهم، أن األشياء ال تبقى أبدا على حاهلا ساكنة، بل تتغري باستمرار، وقد    
ة واليت يؤدي هذا التغيري إىل ظهور مشكالت حاالت عدم التوازن يف القوى العامل
وهنا جند  ،يواجهها كل األفراد القائمني بعملية ختطيط القوة العاملة على مستوى املؤسسة

أن املخطط الناجح يتعامل مع مشكالت منظورة، بينما يناضل املخطط غري الناجح مع 
مشكالت غري منظورة، والفرق بني املوقفني يرجع بال شك إىل نوعية البيانات املعتمدة 

 .ملستعملة وخربة املخططواألساليب ا
نقصد هبذه األساليب، جمموعة الوسائل الفنية اليت ميكن استخدامها يف حتديد و   

احتياجات املؤسسة من القوى العاملة املستقبلة يف خمتلف املهن ودرجات املهارة بكل 
منها، إلجناز حجم النشاط املخطط ومواجهة بعض التغريات اليت حتدث كإعادة التنظيم 

 .اخل...دخال تكنولوجية جديدةأو إ
ويعترب التخطيط وظيفة أساسية يف املؤسسة إذ يعطيها املؤشرات الضرورية الجتاهات 
وتتابع األنشطة وهذا ما ميكنها من اختاذ القرارات بشكل منطقي وسليم ميكن من إجناز 

 . األهداف املطلوب حتقيقها
ح إىل اليمني واليسار بني قوى وبغري التخطيط تصبح املنشأة يف مهب الريح، ترتج «

 11 »اقتصادية أعلى منها وأقوى وال تستطيع أن تتحكم فيها بأي شكل من األشكال 
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ومبا أن املوارد البشرية متثل عنصر هام وحموري يف املؤسسة فإن عملية ختطيط املوارد 
البشرية متثل وسيلة لتحقيق االستقرار والتوازن يف اهليكل التنظيمي، ويقدم جمال أكرب 

ومؤهلة ألداء خمتلف الوظائف الرئيسية،  سد حاجة املؤسسة من يد عاملة كفاءةللنمو و 
 : إىل  وسنتطرق فيما يلي

إن اختالل التوازن، سواء كان نقصا أو فائضا يف خمتلف أنواع القوى العاملة غري    
مرغوب فيه من وجهة نظر الفرد وكذلك املؤسسة، فاألفراد يعانون اخلسائر ليس فقط يف 
اإليرادات بل أيضا  يف معنوياهتم ووضعهم، يتعثر منو املؤسسة واستمرارها بسبب نقصان 

اخلاصة يف القوى العاملة واليت ال يستغىن عنها يف عملية اإلنتاج، وحيث  بعض املؤهالت
أن إعدادها وتدريبها يتطلب وقتا طويال، فإن النقص يف مثل هؤالء األفراد ميكن أن يعيق 

يف التوازن عن طريق  االختالالتوعلى هذا فإن حماولة إزالة مثل هذه . منو املؤسسة
 . ية الفرد واملؤسسة على حد سواءتساهم يف زيادة إنتاجختطيط القوى العاملة ميكن أن 

 :وأهدافها تخطيط القوى العاملةتعريف :المطلب األول 
 تعريف وظيفة تخطيط القوى العاملة  – أوالً 
بأنه جمموعة األعمال  ،ميكن تعريف ختطيط القوى العاملة على مستوى املؤسسة  

واألنشطة اليت متكن املديرين على مستوى أية مؤسسة، وبتعاون منسق مع خمتلف 
وحتليل وتقييم وتقدير احتياجات املؤسسة من القوى  من حتديداملستويات التنظيمية، 

العاملة، اليت تستجيب ألهداف التنظيم واألهداف اخلاصة بالعاملني يف املؤسسة وذلك 
 .11 يف ضوء االسرتاتيجيات القصرية، املتوسطة والطويلة األمد

خالل  إن ختطيط القوى العاملة هو عملية يتم مبقتضاها مقارنة القوى العاملة املتاحة
فرتة اخلطة باالحتياجات والتعرف على العجز أو الفائض من العاملني، مع اختاذ التدابري 

عملية  «، أو مبفهوم آخر هو  1 »الالزمة واإلجراءات املناسبة إلحداث التوازن املطلوب 
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التأكد من توفر الكمية والنوعية اجليدة من القوى البشرية يف املكان والزمان املالئم، 
ام مبا هو مطلوب منها من أعمال تتناسب مع احتياجات املؤسسة وتؤدي إىل والقي

 .19 »حتقيق رضا العاملني
مبعىن آخر فإن ختطيط القوى العاملة هو عملية احلصول على العدد املناسب من  

األفراد املؤهلني لشغل الوظائف املناسبة يف الوقت املناسب، لضمان أداء املؤسسة للمهام 
بكفاءة وفاعلية وتأديتها لدورها االجتماعي واالقتصادي ضمن  املنوطة هبا،والواجبات 

هي نظاما فرعيا منه مبا يؤدي إىل خلق حالة توازن بني عرض القوى  اليت تشكلو احمليط 
 . 1  العاملة والطلب عليها

 تخطيط القوى العاملة   أهداف وفوائد -ثانياً 

السابق أن حندد أهداف ختطيط القوى ميكن من خالل تعريف ختطيط القوى العاملة  
 .   العاملة كما يأيت

 للتخطيط األهداف المنتظرة -1

  التعرف على الوضع القائم للقوى العاملة بصورة تفصيلية متكن من حتديد املعامل
 .الواقعية لقوى العمل املتاحة

  التعرف على مصادر القوى العاملة ودراستها وتقييمها هبدف حتديد أسلوب
 .االستفادة املثلى منها يف تنفيذ خطة القوى العاملة من حيث العدد والنوع

  ومن خالل البيانات واملعلومات املشار إليها يتم التوصل إىل حتديد املشاكل اليت
 .من االستخدام الرشيد لقوة العمل احلالية واملستقبلية حتد وتكبح
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  هذه املشاكل يف حماولة وضع جمموعة من احللول العملية لكل أو معظم
مع مراعاة احلل التدرجيي ملا تبقى منها يف املستقبل وضمان عدم  ،احلاضر الوقت

تكرارها مع عدم ضرورة الرتكيز بصفة خاصة على إجياد احللول املناسبة ملشكليت 
 .البطالة املقنعة والعجز يف بعض فئات العاملني

 ذات الكفاءة والصالحية  التدبري واحلصول على حاجة املؤسسة من القوى العاملة
 .لشغل وظائفها يف املستقبل

  وضع األسس لتطوير أنشطة وبرامج القوى العاملة، كاالختيار والتعيني والرتقية
والتدريب وتقارير تقومي الكفاءة ووصف الوظائف لضمان الوصول إىل مستوى 

 .التشغيل االقتصادي السليم واملستقر داخل املؤسسة
 عن طريق ترشيد بند الرواتب واألجور باالستخدام األمثل  تقليل تكلفة اإلنتاج

 . للقوى العاملة

 تخطيط القوى العاملة مزايافوائد أو  -2

إن ختطيط املوارد البشرية يقوم برتمجة أهداف املؤسسة إىل خطط للقوى العاملة فيها،  
يقوم أساسا وغياب هذه األخرية يعين أن تقدير املؤسسة الحتياجاهتا من القوى العاملة 

القوى العاملة واليت تعود على املؤسسات القائمة به، ما  مزايا ختطيطمن على التخمني، و 
 -:   يلي

  يوفر أسس جيدة لالستخدام األمثل للقوى العاملة، مبا يضمن التخلص أو احلد
فإنه يؤدي اىل  العاملني، وبالتايلمن ظاهريت البطالة املقنعة والعجز يف بعض فئات 

املربرة يف أجور األفراد غري املنتجني بسبب حالة الفائض  األعباء غريتقليل 
 .الواضح

                                                           

 .1  – 3 ، ص 91  سنة الكويت، :منصور أمحد منصور، القوى العاملة ختطيط وظائفها وتقومي أدائها، الناشر وكالة املطبوعات -   



  إتاحة الفرصة أمام املؤسسة للتأكد من مدى االستفادة من املصادر البشرية
 .املتاحة هلا، وخاصة هؤالء الذين يؤدون أعماال ال تتوافق مع قدراهتم

 عمل، مما يؤدي إىل ضمان احملافظة على القوى العاملة وختفيض معدل دوران ال
احتفاظ املؤسسة باإلطارات الفنية اجليدة وعدم إفساح اجملال أمام تسرب هذه 

 .النوع من القوى العاملة إىل مؤسسات منافسة
  إتاحة الفرصة أمام املؤسسة ملراجعة مواءمة هيكلها التنظيمي وهيكل الوظائف

 .فيها
  لغرض استيعاب التطورات اجلديدة جيعل املؤسسة تتمتع بدرجة عالية من املرونة

 .التكنولوجية والتنظيمية، وملواجهة التغيريات الطارئة يف هيكل القوة العاملة فيها
  يساهم مسامهة فاعلة يف وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب مبا يضمن حتسني

 .مستويات األداء، وزيادة العناية بالعنصر البشري داخل املؤسسة
 واخلربات القدرات باملهارات، البشرية املوارد من املستقبلية اتاالحتياج تقدير 

 خطة ضوء يف وذلك القصري املدى على أو الطويل املدى على سواء املطلوبة
 قدرات إىل احلاجة عند مشكالت املنظمة تواجه ال وبذلك للمنظمة املقررة التنمية
 .3  معينة بشرية

 هيكل تخطيط القوى العاملة  -ثالثاً 
حتديد أهداف التنظيم مث : إمنا يتضمن أوال ،إن وضع برنامج لتخطيط القوى العاملة   

دراسة كل من املوقف احلايل للقوى العاملة باملؤسسة واالحتياجات املستقبلة من القوى 
 .البشرية ملقابلة هذه األهداف

قدرات يف ضوء اهليكل التنظيمي وأيضا  يف ضوء   جيب أن حيلل ،فاملوقف احلايل     
حتليل اهليكل التنظيمي سيوضح طبيعة الوظائف باملؤسسة ومستويات . األفراد العاملني

 .وخطوط الرتقية بينها
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كذلك جيب عمل تقديرات التغيري والتطور املستقبلة يف القوى العاملة، وهذا    
 .1  التقدير يؤسس على املعلومات التالية

 االت التقاعد لبلوغ السن املقدر معرفة هيكل العاملني احلاليني، وكذلك احتم
 .لذلك

 الضياع الطبيعي ويفيد يف هذا الشأن عمل إحصائيات مبعدل دوران العمل .
وتعاون هذه اإلحصائيات يف التنبؤ بعدد األفراد احلاليني املتوقع تركهم املؤسسة 

 .خالل الفرتة اليت تغطيها اخلطة
 ائج أحباث السوق والتقدم التوسع املقرتح ألوجه نشاط املؤسسة مبنيا على نت

التكنولوجي وتقدم التعليم والتدريب والتغيري يف احلجم السكاين ودراسة القوى 
 .التنافسية وغريها من العوامل املتغرية احمليطة باملؤسسة

وإجراء املقارنة بني االحتياجات املستقبلة والقوى العاملة احلالية سيوضح أبعاد 
ومستوى اخلربات والكفايات البشرية املطلوبة لتأمني املشكلة بكشفه عن عدد ونوع 

هيكل منوذجي لتخطيط ( 1) ويعترب الشكل. مستقبل املؤسسة واحملافظة على توازهنا
 .    القوى العاملة على مستوى املؤسسة
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 هيكل نموذجي مبسط لتخطيط القوى العاملة( 4)شكل 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 

 هيكل منوذجي مبسط لتخطيط القوى العاملة( 1)شكل رقم                 

 التنظيم؟ ما هي أهداف

 

 خطة املؤسسة

 

هل اهليكل التنظيمي القائم 
 املتوقعة؟ يتوافق مع األنشطة

 

إعــــــادة فحــــــص وحتليــــــل اهليكــــــل 
 التنظيمي

 

إدخـــــــال تكنولوجيـــــــة 
 جديدة

 

تغيــــــــــــري يف الطلــــــــــــب 
 على املنتجات

 
تعـــــــــــــديل يف خطـــــــــــــة 

 املؤسسة

 

خطــــة القـــــوى العاملـــــة 
 يف املؤسسة 

 

العرض اخلارجي من 
 العاملة القوى

 

حتليــــــل أثــــــر التغـــــــريات 
 التكنولوجية 

 

 حتليل تأثريات احمليط 

 

حتليــــــــــل قــــــــــوة العمــــــــــل 
 احلالية 

 

 برنامج التوظيف 

 

ــــــــــــــــامج للتكــــــــــــــــوين  برن
 وحتسني املستوى 

 

 إثـــراء بـــرامج التعلـــيم

 العالي

 

  (طبقت إذا)وفعالة  تنفيذ خطة متكاملة

 

رســـــــــكلة 
 األفراد

 

ين تحي

التعليم 

الفين 

تعاقدي أو )

 (استشاري

 

 تكوين

يف 
 التسيري

 

 االستقطاب 

 

مبراكـــز )التـــدريب املهـــين 
أو /تــــــــــــــــــديرها الدولــــــــــــــــــة

 (املؤسسات

 

 التدريب أثناء العمل

 

 معلومات مرتدة إلعادة 

  والتحليل التقييم

 



 خطوات تخطيط القوى العاملة : المطلب الثاني   
 . 1  يتكون ختطيط املوارد البشرية من أربع خطوات أساسية هي  
 : تحديد تأثير األهداف التنظيمية على وحدات تنظيمية معينة -1
وتبـدأ هذه اخلطوة بتحديد الرسالة، األهداف طويلة األجل، االسرتاتيجيات مث    

األهداف قصرية األجل وأهداف اإلدارات واألقسام ويتم بعد ذلك دراسة تأثري هذه 
 .األهداف على عدد ونوع العمال املطلوبني يف اإلدارات املعنية

 : تحديد المهارات والخبرات المطلوبة-2
ؤ باملهارات واخلربات املطلوبة يف املؤسسة ملقابلة أهدافها احملددة على خمتلف أي التنب   

 .املستويات
 :تحديد المتطلبات اإلضافية من الموارد البشرية-3
أي بعد معرفة النوع والعدد املطلوب يتم حتليل هذه التقديرات يف ضوء املوارد البشرية     

 .احلالية واملتوقعة للمؤسسة
 :  طط التنفيذيةتنمية الخ-4
أي يتم ذلك إلجناز النتائج املرغوبة وفقا الحتياجات املؤسسة احملددة مسبقا، فإذا     

ظهرت احلاجة إىل إضافات من املوارد البشرية تتجه اخلطط إىل االستقطاب، االختيار، 
التوجيه والتدريب، أما إذا كان املطلوب هو ختفيض العمالة فإنه البد من وضع خطط 

 .ام بالتعديالت الالزمةللقي
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 خطوات تخطيط القوى العاملة( : 5)شكل رقم 

 أساليب ومعوقات تخطيط القوى العاملة: المطلب الثالث 
اليت ميكن استخدامها يف حتديد األعداد املطلوبة من  (الطرق) يقصد هبذه األساليب

خمتلف املهن ودرجات الكفاءة بكل منها، واليت تلزم إلجناز  يف-العاملني باملؤسسة 
 .1  حجم النشاط االقتصادي املخطط للمؤسسة عن فرتة زمنية مستقبلية
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 (:الطلب)أساليب التنبؤ باالحتياجات من القوى العاملة  -  أ

هناك عدد من أساليب التنبؤ للوقوف على حاجة املؤسسة من القوى العاملة 
واألسلوب الواجب تبنيه يعتمد على عدد من العوامل أمهها طبيعة العمل (. الطلب)

ونوعية اإلنتاج والقوى العاملة اليت تقوم به، ونوع املعلومات املتوفرة، ويف هذا القسم 
 .سنقدم عرضا لألساليب املتوفرة مع تقدمي أخرى مطورة ومقرتحة من طرفنا

 :أسلوب تنبؤات الخبراء - 1

ة التنبؤ باحتياجات املؤسسة من القوى العاملة على األفراد حيث تلقى مسؤولي
املتخصصني والذين لديهم معرفة يف تقدير هذه احلاجات املستقبلية وغالبا ما يكون 
املدراء أكثر معرفة من غريهم يف حاجة املؤسسة أو حاجة أقسامهم وإدارهتم من القوة 

 .   العاملة للفرتة القادمة

املمكن االستعانة مبجموعة من مديري اإلنتاج الذين هلم صلة ويف هذا اجملال من 
وثيقة بالعملية التشغيلية للنشاط الذي يراد تقدير الطلب من القوى العاملة له وهذا 

وهو ( أو التخمني)األسلوب يدعى أسلوب دلفي الذي يقوم على احلكم الشخصي 
بشأن ( من االستبياناتعن طريق سلسلة )عبارة سلسلة مكثفة من األسئلة لكل خبري 

 .موضوع أساسي يعاد توزيعه عليهم مع نظام للتغذية العكسية

ولنفرتض أن إحدى املؤسسات تريد تقدير عدد العمال الالزم لتسيري عملية اإلنتاج 
 :لعام مقبل، فإن اإلجراء الذي يتبع كما يلي

 .أفراد من مديري اإلنتاج 1- اختيار جلنة من اخلرباء من حوايل  -
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عليهم، ويشتمل على عرض للمشكلة ويطلب منهم تعبئة (  )يع االستبيان رقم توز  -
 .بإيراد أرقام القوى العاملة اليت يرى كل منهم أهنا الزمة للعام القادم بدقة

مشتمال على املعلومات اليت طلبها كل منهم، ويطلب (  )توزيع االستبيان رقم  -
ضافة إىل وصف عن الكيفية اليت مت منهم إعداد تقديرات أولية للقوى العاملة، باإل

 .هبا التوصل إليها، واملعلومات اليت يرغب احلصول عليها لبلورة التقدير
بفاصل فرتة أسبوع فيما (  و 1و 3استبيان رقم )تكرار اخلطوة السابقة ثالث مرات  -

بني االستبيان والذي يليه، ويف كل مرة توجه أسئلة بغرض بلورة التقدير السابق، مع 
طاء موجز للمعلومات اليت طلبها أعضاء اللجنة يف االستبيانات السابقة ويف إع

النهاية تستخلص النتائج اليت يتوصل إليها أعضاء اللجنة كتقديرات أخرية لعدد 
 . القوى العاملة املطلوبة للعام التايل

إن حسنات هذا األسلوب هي أنه سريع وسهل التنفيذ إىل حد ما، ومن املفرتض أنه 
 .تمد على معرفة اخلرباء أو مديري اإلنتاج الواقعية بالوضعيع

فهو أوال يفرتض أن املدراء . ومن الناحية األخرى، هلذا األسلوب بعض السلبيات
وإذا مل يفعلوا ذلك فهم سيلجئون على . أنفسهم يقومون بوضع مثل هذه التنبؤات
 .9  األرجح إىل التخمني عند ملء االستبيانات

 :تحليل االنحدارأسلوب  -2

أسلوب حتليل مسارات االحندار من أساليب الرياضية يف التوصل للطلب من القوى 
العاملة ويقوم على فكرة إجياد عالقة إحصائية بني عدد من املتغريات أو العوامل املؤثرة 

 (املتغرية الداخلية)على احلاجة إىل القوى العاملة (املتغريات الداخلية)
على ( X)املباشرة من حجم اإلنتاج أو املبيعات أو القيمة املضافة ميكن االستدالل 

لتحقيق هذا احلجم وذلك من دراسة طبيعة العالقة ( Y)حجم القوى العاملة الالزمة 
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بني حجم اإلنتاج أو املبيعات أو القيمة املضافة يف السنوات السابقة وبني عدد العاملني 
لك بتجميع أرقام اإلنتاج من ناحية استنادا إىل وميكن عمل هذه الدراسة وذ. املناظر له

أن هناك تغريات حدثت هبا وعدد العاملني املناظر لكل تغري يف حجم اإلنتاج من ناحية 
 .أخرى

هذا وميكن حبث هذه العالقة عن طريق إجياد معامل االرتباط بني الظاهرتني أي بني 
ل االرتباط يقيس مدى تغري مستويات اإلنتاج والقوة العاملة املناظرة هلا، فمعام

 .11 مشاهدات القوى العاملة نتيجة لتغري حجم اإلنتاج

 : االنحدار المتعدد

افرتضنا يف السابق أن تغري حجم القوى العاملة هو دالة ملتغري وحيد حجم اإلنتاج أو  
املبيعات أو القيمة املضافة باإلضافة إىل متغري عشوائي، ويف كثري األحيان جند أن مثل 

يف تفسري تغري أعداد   دا االفرتاض مناسبا ومقبوال، ولكن إضافة متغريات أخرىه
اإلنتاج الوطين اإلمجايل ،الدخل الفردي، النمو الصناعي لقطاع نشاط املؤسسة : العاملني

  1 إخل، قد يزيد من دقة النموذج لذلك…ة، معدل البطال
اإلنتاجية بالزيادة فيمكن أن وذلك باعتبار ثبات معدل اإلنتاجية أما إذا تغري معدل 

 :يكون لدينا املعادلة التالية كمثال 
 فرد 11 =قوة العمل احلالية 

 %1  =حجم اإلنتاج املستهدف 
 %   =معدل إنتاجية العمل املستهدف 

 فرد911=                   =إذن فقوى العمل الالزمة 
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 االستثماراتأسلوب معدل . 3

قد يتبع أسلوب ختطيط قوى العمل على أساس معدل االستثمارات الضرورية    
 . 1 لتشغيل عامل واحد، وحيسب ذلك على النحو التايل

 

    

  

من مشكالت هذا األسلوب صعوبة حتديد االستثمارات الضرورية لتشغيل عامل   
وإدخال التقنية احلديثة يف ( األسعار)واحد يف ظروف املتغريات يف التضخم االقتصادي 

األعمال، ويتم يف العادة التغلب على هذه الصعوبات بالرجوع إىل املعلومات والبيانات 
 . املتعلقة باملؤسسات الشبيهة

 أسلوب تحليل المستخدم والمنتج. 4

ميكن استعمال هذا األسلوب يف تقدير حاجة املؤسسة من القوى العاملة باعتبار أن 
يف معظم املؤسسات جند عديد من األقسام اإلنتاجية مرتبطة ببعضها من الناحية الفنية 

تشطيبه، فنجد أن إنتاج بعض األقسام يعتمد على إنتاج األقسام السابقة لتصنيعه أو 
إما يباع مباشرة أو يستخدم بواسطة بعض األقسام األخرى إلجراء فإنتاج أي قسم 

بعض العمليات الصناعية اإلضافية عليه، و تصبح مشكلة إدارة املؤسسة هي حتديد 
حجم القوة العاملة الالزمة لكل قسم من أقسام املصنع، اليت تفي حبجم اإلنتاج 
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 = حجم الطلب على القوى العاملة 
 

 استثمارات المشروع   
 

 االستثمارات الالزمة لتشغيل عامل واحد 
 



السوق اخلارجي من كل منتج و كذا احتياجات  احتياجاتاملستهدف لكل قسم لتلبية 
 .االستخدام الداخلي من هذه املستخدمات

فبمقارنة حجم العمل الالزم الذي يتم ترمجته حبجم القوة الالزمة مبا هو متاح منها 
فإذا  . داخل املؤسسة وخارجها، ميكن للمؤسسة يف هذه احلالة اختاذ اإلجراء املناسب

لعاملة الالزمة لتنفيذ برنامج اإلنتاج املخطط أكرب من عدد العاملني كان حجم القوى ا
 :حاليا باملؤسسة، ففي هذه احلالة تلجأ إىل سد النقص من القوى العاملة عن طريق

توظيف عاملني جدد أو تشغيل العاملني وقتا إضافيا، أو اللجوء إىل العمالة *
سسة على توفري املطلوب من القوى اخلارجية، و احلل األخري يف حالة عدم قدرة املؤ 

 .العاملة هو تعديل برنامج اإلنتاج املخطط بشكل يتالءم مع سوق العمل

أما يف حالة كون حجم العمل املطلوب أقل من حجم العمل املتاح، مبعىن أن حجم *
القوى العاملة املطلوبة لتنفيذ برنامج اإلنتاج املستهدف هو أقل من العدد املتاح من 

 : فتلجأ هذه األخرية العاملني داخل املؤسسة،

 (.غري املهرة)تسريح العاملني *
 .اإلحالة على التقاعد املسبق*
 .ختفيض ساعات العمل*
 .إلغاء العمل اإلضايف*
 .إعطاء إجازات طويلة*

أما يف حالة تساوي حجم العمل املطلوب مع حجم العمل املتاح فليس هناك من 
 .ور مبجراها الطبيعيمشكلة ومن مث تسري األم

يقوم أسلوب املستخدم واملنتج على عدة افرتاضات، ميكن تلخيصها من الناحيـة 
 :النظريـة فيما يلي



 .أن املؤسسة مقسمة إىل أقسام منفصلة، و كل منها ينتج منتج واحد متجانس - 
 .أنه يوجد طريقة إنتاجية واحدة تستخدم يف إنتاج كل منتج - 
لكل قسم أو مرحلة إنتاج خطية، معىن ذلك أن عوامل اإلنتاج  أن دالة اإلنتاج -3

 .تستخدم بنسب ثابتة، ثبات الغلة بالنسبة للحجم
 .أجور العمال تبقى ثابتة ال تتغري يف املدى القصري -1

إن تطبيق هذا األسلوب للتنبؤ حبجم القوى العاملة املطلوبة لتنفيذ برنامج اإلنتاج 
املدى القصري ألنه ال يأخذ بعني االعتبار التحوالت التقنية، املستهدف، ال يصلح إال يف 

لكنه يبقى كأداة قيمة بالنسبة ملؤسسات اإلنتاج املتعددة يف عملية ختطيط القوى العاملة 
 .13 بطريقة عقالنية

 :أساليب وتقنيات التنبؤ بالعرض الداخلي -ب
بعد التنبؤ بالقوى العاملة املطلوبة للفرتات املستقبلية تأيت مرحلة التنبؤ جبانب العرض   

من القوى العاملة لنفس الفرتات املستقبلية القادمة، إذ تشمل هذه املرحلة تقدير العرض 
الداخلي والعرض اخلارجي، سينصب اهتمامنا هنا على دراسة العرض الداخلي من 

 . القوى العاملة

 :أساليب التنبؤ بالعرض-1

حبصر القوى العاملة على رأس العمل على أساس ( جانب العرض)يتم التنبؤ      
ويطرح من هذا العدد عدد العاملني . الفئات الوظيفية أو املستويات الوظيفية املختلفة

، أو الفصل، الوفاة، إجازات االستقالةللتقاعد، : املتوقع فقداهنم خالل مدة اخلطة
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إخل ليشغلوا إحدى …املوظفون املتوقع نقلهم أو ترقيتهم : ، ويضاف للعددالغياب
 .11 وظائفها، ويكون الناتج عرض القوى العاملة الداخلي

 :سلوب مصفوفة االنتقالأ-2

ونبني فيما يلي كيفية استخدام مصفوفة االنتقال يف حتليل حركة األفراد من وإىل    
 .متتالية والتنبؤ برتكيبها املستقبليالوظائف املختلفة خالل فرتات زمنية 

 :يقوم بناء  املصفوفة على عدة افرتاضات هي
ضرورة وجود بيانات دقيقة ومفصلة لدى املؤسسة عن حركة األفراد من وإىل  .1

الوظائف املختلفة فيها، وأن تكون تلك البيانات، عن سلسلة زمنية طويلة نسبيا، و 
 .ميكن حتويلها إىل صورة نسب واحتماالت

االلتحاق والرتك للوظائف ومن اجل تطبيق –الثبات النسيب حلركة العاملني  .2
األسس أو الفرضيات السابقة، يفرتض أننا استخرجنا البيانات من سجالت قسم املوارد 
البشرية إلحدى املؤسسات عن فرتة مدهتا مخسة سنوات و أن حركة األفراد هي بني 

 .ثالثة وظائف
 (A)باحلرف نرمز للوظيفة األوىل  -
    (B)نرمز للوظيفة الثانية باحلرف  -
 (C)نرمز للوظيفة الثالثة باحلرف  -
وأيضا  حاالت ترك اخلدمة يف كل من هذه الوظائف و اليت نرمز هلا باحلرف  -

(D.) 
 :وحلساب النسب أو االحتماالت املقابلة هلذه احلركة، جيب أن نتبع اخلطوات التالية
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وظيفة من الوظائف الثالثة، يف بداية كل سنة حصر عدد األفراد يف كل - 
 .من السنوات اخلمس

وعدد األفراد الذين بقوا يف كل وظيفة يف هناية كل سنة ممن كانوا فيها يف - 
بداية السنة، وعدد الذين تركوا الوظيفة لشغل واحدة من الوظائف األخرى 

 .خالل السنة، وعدد الذين تركوا اخلدمة بالنسبة لكل وظيفة
 .مث جمموع األفراد يف كل وظيفة يف بداية السنوات اخلمس-3
كذلك جمموع األفراد الذين بقوا يف كل وظيفة، ممن كانوا فيها يف بداية -1

السنة لكل من السنوات اخلمس، وكذلك عدد األفراد الذين انتقلوا ليشغلوا 
خالل السنوات اخلمس، وعدد الذين تركوا  األخريتنيواحدة من الوظيفتني 

 .اخلدمة بالنسبة لكل وظيفة
حتديد نسب األفراد، الذين بقوا يف كل وظيفة، ونسب الذين انتقلوا منها إىل  

 . 1 كل من الوظيفتني األخريتني ونسب الذين تركوا اخلدمة يف كل وظيفة
 حول األساليب المتبعة في التخطيط للقوى العاملة مالحظات ختامية

أن ختطيط القوى العاملة هو فن بقدر ما هو علم،  -إنه ملن الواضح حىت اآلن     
جيب  اليت  وأنه جيب أن يعتمد على مدى واسع من التمحيص املبين على املعرفة املعللة 

عالوة على ذلك، فإن معظم اإلحصاءات . املخططون ذوي العالقة أن يتمتع هبا 
وفر يف كثري من واملعلومات الالزمة بعيدة جدا عن الكمال وجزء كبري منها غري مت

وهذا يعين أن هناك احتماال كبريا للوقوع يف اخلطأ عند وضع . مؤسساتنا اإلنتاجية
 .التنبؤات، وأن درجة اخلطأ تزداد كلما كانت تنبؤات لفرتة مستقبلية طويلة املدى

أنه جيب عدم القيام بالتنبؤات أو استخدامها كدليل لتخطيط وتنمية  ،هذا ال يعين  
 .ة يف مؤسساتنا، إذ ليس هناك بديل لذلكالقوى العامل

باحلاجة امللحة لتحسني نوعية وكمية املعلومات املطلوبة لنشاطات  ،نشري مرة أخرى  
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ختطيط القوى العاملة على مستوى مؤسساتنا، وخباصة مع الولوج يف اقتصاد السوق، 
غري " رد البشريةعلى مستوى مديريات املوا"املعلومات والبيانات املتاحة حاليا  ذلك ان 

ولذلك فمهما طورنا يف أساليب  ومنهجها،منتظمة وغالبا ناقصة من حيث مفاهيمها 
لن تكون ذات فائدة إذا مل يتواجد على مستوى مؤسساتنا -ختطيط القوى العاملة 

    .أخصائيون يف تسيري وختطيط القوى العاملة ميكن االعتماد عليهم
التنبؤ هذه بأعداد ونوعيات العاملني املطلوبة واليت بإجياز، فإن تطبيق أساليب   

ال يصلح إال يف االجلني القصري  ،مبقابلة حاجة العمل -العرض الداخلي-ستكون متوفرة
 : واملتوسط، ذلك ألهنا ال تأخذ بعني االعتبار

احملتملة ومدى استخدام اآلالت واملعدات املتطورة وإحالهلا بدل القوة  االتكنولوجي -
 . ةالعامل

 مدى التغري يف إنتاجية القوى العاملة خالل السنوات القادمة؛ -
األعمال واملهارات املستجدة يف املؤسسة على ضوء التطورات واالخرتاعات يف سوق  -

 .العمل
إحداث تغيريات أساسية يف السياسات واإلجراءات اخلاصة بشؤون القوة العاملة  -

        .حاليا باملؤسسة
كأدوات قيمة بالنسبة للقائمني بالتخطيط على -تبقى هذه األساليب  -رغم ذلك

مستوى املؤسسة يف عملية ختطيط القوى العاملة بطريقة رشيدة ومثلى، متكنهم من 
 .استبعاد احللول غري الالئقة واملكلفة

إن تطبيق هذه األساليب للتنبؤ باالحتياجات من القوى العاملة لفرتة مستقبلية  
د تستدعي أخذ العناصر أو الفرضيات السابقة بعني االعتبار وذلك يبدو طويلة األم
 .11 صعب املنال
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 :الفصل الخامس 

 مناقشة البيانات

الخطط المطبقة لتخطيط القوى العاملة بجامعة موالنا ) -:المبحث األول 
 (ماالنج إندونيسيا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

يعتربربا عنعر ربربب عن مربرببه  ربربع اصربربا عنعركوربربب عنربربي يتظربرب،   رمربربك اه تر ربرب ا   ظ  ربربك تربرب،ع ب      
ًعنت ربربرب،يب  ظرربربربكن  نربربرب ن   ربربرب  ا   ً تلرربربربكن  قربربرب،ا لك  ربربربة  لص ربربربة ا  ربربربك اربربربك  عومربربربتً كا تكويربربربكن 
ًعنررب،مل عو  رب،   ربع عورب،ترب  تعتربا  ربع عومربك  عامكمرب ة ردعا  عورب،عاد  خ ط ترب،   عجمربا 

ًعولص ربربة نتربرب،  عن مربرببية دعخربربت عنت ؤ عن ل ربربة  ر ربرب ا عودعاه ن  لم ربربة ة عيربربة  ربربع ًطربربل عنمربربًب
ًوةرب  ر ربكه صرب ظ عن،ت ربربة  ربع ترب، ب خ ربة  ًًو،ون نتر  ة ت   عنعركوربب عن مرببية  عن،تكئف 

 .  ّعكنة 
 كنتلربربرب يب عنربربرب ق ت جكوربربربك  عور  ربربربة  ربربربع عنلربربرب،ا عنعك  ربربربة ي ربربربكصا ةمربربربظت  ّعربربربك    دلربربربا    

ًعنت رب،يب ًورب كتة عنلرب،ا : ،ا عنعك  ربة عنرمكطك  عن حلربة ردعا  عنلرب ًعنترب ايو  اربكنت،ت ف 
ًة ربرب و ت ربرب  عاد ربربة  لربرب  لقربرب  ل ربرب ط عنلربرب،ا عنعك  ربربة لربربك  ن امكمربرب كن   لربربرب    عنعك  ربربة   

 -:عنقظ ف   عور  ة لع طبيت 
ًةربربرب ن  يتيلربربربت عومربربربت  ع  عنظك ربربربت  -1 ًوربربرب،د  ربربربكئ  اً لمربربربع   عنلربربرب،ا عنعك  ربربربة  لربربرب   

 .ةًعن ي ح نت   عو،عاد عن مبي
ًت،مل عنلرب،ا عنعك  ربة  -2 عن قة   إل عد عو،علتة عنتل يبية نظ ربة عنع ت عني تعت   ل ى اا 

 .1  عور  ة 
ًعوتتربكمل      ميظع تعبيف ل  ط عنل،ا عنعك  ة ةأهنك عمرتعت م ة عج ،  ل ى عنعك    

ًي  عور  ة ةمظت  ًإ  عهل ف  ع ل   ة ل  ط عنل،ا عنعك  ة ص، تع ًت ،يبصا    رما 

                                                           

ًعنت،ليل   ل ك  عااد   1عهل ي  خكن  ل   عنبح ا  عدعا  عو،عاد عن مبية   ؤ- 1 ًعئت ن رمب   .48  ص2002  دعا 



ًعومتربكد  عوً ى  رمك  عن  كمك    ا ك يعبف ةأته جم ،لة2  ت ب ةكنظربكءع  
 عال عد ًت،   حت ي  إىل هت ف ًعني ةكنع كنة  ع لةًعوت ًعروبعءع  عوتظك  ة

ًقك     ع رة ال ك  ادعء  ع عنع كنة عو  ،ةة ًعنر،ل ك   ل ت ًةتظ ربة حم د  ا
 .2"ن  رمك  عنعك ة عخل ة  ع امكم كن  عوعءن  عنعك  ة عنل،ا خ ة تظ،  ًة ن    ركم ة
ًةركءن ل ى عن  كتك  عني حت ت ل  مك عن كحث  ع وك عة  ،وتك  كن  عةبعص ا     

ً ع مت عمت  ص  ًةع  لبطه هلك   عنرب ت عن كةت عجظ،  ة عرم   ة ميظع  ركقمة 
 إةبعص ا  كن   ،وتكاصا عنرلكؤ عوتع لة ةكخل ة عو  لة نت   ط عنل،ا عنعك  ة   وك عة 

 -:عجظ،  ة عرم   ة

 إبراهيم مالك موالناتعريف الخطة المطبقة لتخطيط القوى العاملة في جامعة  -أوالا 
 الحكومية اإلسالمية

ةكولكة ة عني اوبعصك عن كحث ميظع ا  تعبيف عخل ة عو  لة  ةكنر ب وض ،   ك وكء    
ل كا  )ةأهنك  عجظ،  ة عرم   ة إةبعص ا  كن   ،وتكنت   ط عنل،ا عنعك  ة   وك عة 

ًعني هلك ل قة ةرمكؤ عجلك عة لع خ ة ترب    ة  ً  -تع صك عن،لعاع  عو ت ة  ًلعا  عنمل
ً  عنت،ت ف عجظ، ي اً عنع ت ًلعا  شل ًيتا   مك حت ي  عاص عف عنعك ة  -عن ير ة ً

ًعنلضكيك عامكم ة  حت  ت عوحت كوك   ًعن  كمك   ًًطل ن ت،ت ف ًعاص عف عحمل د  
حت ي   عو  ،  ت،ت ربمك   ا ك ا  عخل ة  عنل،ا عنعك  ةنت   عوت   ك  عوكن ة عناع ج 

ًةكن  ل  عو  لة ةكجلك عة هلك شت دعخ ي ح ث ا  صركك ورف  ع عنت،ت ف يتا تررب  ظ 
 .8(عنت   ط نه دعخت عجلك عة

                                                           

ً  عن رة   ص   -د مت  ح ع صمك  عجلر    امكن و ل  ط عو،عاد عن مبية  حبث  ل   جلك عة  - 2  .2ا  ة عوقت كد   م،ايك  ة 
ًيش  - 2 ق دعا عااد   ل ك    " عا بعد إدعا :  عن مبية عو،عاد إدعا "   و     ربى شك   2002عنًكنث  عرو عا ًعنت،ليل  ن رمب عنمًب

 .122 ص 
ًن  ةتكايخ عمت  ص عن كحث تعبيربكن حم دعن نع   ة ل  ط عنل،ا عنعك  ة ةكجلك عة - 8 ةركءن ل ى عولكة   عني اوبعصك  ل عن كد  عو ل

ًصا 6/8/2012   عجكج م،غرغ ن  ت ،  بعةً، عوكو ت  ًا ت   يب عجلك عة  عنت   ط ً عوكن ة خ       يب عردعا  عنعك ة . د -:  



 إبراهيم مالك موالناأنواع الخطط المطبقة لتخطيط القوى العاملة في جامعة  -ثانياا 
 الحكومية يةاإلسالم

  كن   ،وتكةركءن ل ى  ك مت لبطه  ع ة كتك  عولكة ة عني اوبعصك عن كحث جبك عة     
ميظع ا  ت ترتج ت،ل   ع ات،عمل عخل ط عو  لة ةإدعا  عو،عاد  عجظ،  ة عرم   ة إةبعص ا

ًصي ح و عنعبض عنتك   -:عن مبية نغبض ت،   عنل،ا عنعك  ة ةكجلك عة 

 (التخطيط الحكومي ) على مستوى الوزارة التخطيط -1

ًلعا        ًل ى ااممك  ًص، عنت   ط عن ه تل،  ةه عن،لعاع  عني تت عمك ص ظ عجلك عة 
ًلعا  عنت،ت ف عجظ، ي ح ث ً  عن ير ة  مث  ًنة ةت   ط عنل،ا عنعك  ة  عنمل هتتا عن 

ًعووت  كل ة  إذ ا  عنت   ط ةكلت كاظ وعءن و يتمعا  ع عنت   ط ن تر  ة عوقت كدية 
ًتل يب عوحت كوك  عنظ  ة  عن   ا ن تر  ة يتع  ا  ي كح ه تل يب  ع ي ن  ،عاد عن مبية 
ًلك  عنتر  ة   خمت ف ق كلكهتك  ع عنل،ا عنعك  ة ل ى  ًعو تل  ة ومب ًعنر،ل ة عجكن ة 

ًعنت اي  ة  ًعو ت،يك  عنتع    ة  ًعنت   ك   ًا   ًي تت ل ذن ...   ت،ا عومع  ةكنضب
ًة   ت   ك  عخل ط  ًإوبعء عن اعمك  عولكاتة ة ره  إل عد عهل كات عومر ة ن ل،ا عنعك  ة 
ًعووت كل ة   ل ت، ب عن اعمك  عو ت ب  نظك ة عنع،ع ت   عهل ظت عومين  عوقت كدية 
ًعنتغ    امكن و عنع ت  ًا ن  إل عد  ن ل،ا عنعك  ة ة  و عنت ،ا عنتظر،ن،وي 

ًعنتعبف ل ى عنعيكد  اً عنرلص   عو،عل  ًعن  و ل  مك  ًاية نعبض عنل،ا عنعك  ة  تك  عن 
ًو  عو ت ب  نتيل ت  ًإوبعء عحملك ًعنت   ك    عنل،ا عنعك  ة ل ى   ت،ا عومع 
ًة  عحت كوك   ًعنر،لي ة  إمجك  عنل،ا عنعك  ة عوتكحة  ع ومة  عنت،عل  عنظ ي 

ً ع ة رمك عوقت كد عنل، ي  ع ومة اخبا  ً  يم ت تمكطمك اك ة عجلمك  عني تت عمك 
ًص ع  ض ،   ك ذابظ عن     .2ًا ت   يب عجلك عة  ص ظ عجلك عة عرم   ة  

                                                                                                                                                               

ً  عودعاية ةكجلك عة ً عم  عنتر  ة. د   ،لع  عورض،ا عوكو تا   يب عنمل ً  عااكدمي ة   . ليع عن يع تكئو ائ س عجلك عة ن مل
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 التخطيط على المستوى الداخلي للجامعة-2

ًعن ه تل،  ةه وك عة  ،وتك  كن         ًص، عن ه ي  ت ل  ه ةكنت   ط غ  عجظ، ي 
ًذن  ن   حكوتمك  ع عنع كنة  عةبعص ا عرم   ة ةررب مك لع طبيت إدعا  عو،عاد عن مبية 
ًعو،ترب    حكنة تأخب إوبعءع  عن،لعا  لع ت   ة عوحت كوك   ع عنل،ا عنعك  ة اً 

ًاغا ا  ص ع عنر،مل ل   ت،   عوحت ك وك  عو  ،ةة  ع ح ث عنت  ص اً عنظربكء    
ًت ر ربمك ح و عن،تكئف   ع عنت   ط عن ه ص  ه ت،ت ف عنعركوب عن مبية ن ع ت 
ًيتا خ    رت  ل ر ة  حيلت عنع ي   ع عاص عف ةمظت مبيل  ًتة  ةكجلك عة يع ي عوب

ًعنتمبيعك  عن ًلعا  عنت،ت ف حم د  إو اته وة  ا  يتا ح و عنض،عةط  ي ًطعتمك 
ًا  ت،   عول ا  عوكن ة ن  ل عونتعع ك عوكن ة وع   عجظ، ي ا ك اته حيتا ل ى عجلك عة طب

ًغ صك   عنعك ة  عردعا    يبًص ع  ض ،   ك ذابظ عن    م،ف ت،تربما شك  ة عوبت ك  
 .6 عوكن ة ً عنت   ط

 موالناخطوات ومراحل الخطط المطبقة لتخطيط القوى العاملة في جامعة  -ثالثاا 
 الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

  كن   ،وتكةركءن ل ى  ك مت لبطه  ع ة كتك  عولكة ة عني اوبعصك عن كحث جبك عة     
عنت   ط )ميظع ا  ت ترتج عخل ،ع  عني تت عمك عجلك عة    عجظ،  ة عرم   ة إةبعص ا

ًتررب   ( عجظ، ي  مي وعء  ما   ص ظ عنع   ة اهنك عجلمة عني م تا عنت،ت ف   مك 
ص ظ عنع   ة   إدعاعهتك    ك ةع    ًو،ون إىل عنع ت ل ى عومتربكد  عوً ى  ع ص ظ 

ًع ًتر  تمك  ًعنل،ا عنعك  ة  ًت   عنعركوب عن مبية  ف عوركم ة هلك  ًعن ًب جيكد عن  ت 
 -:عخل ،ع  صي ح و عنعبض عنتك 

 

                                                           

 . 2012/عةبيت/06 خ     تكايخ عولكة ة . د - 6



 تحديد حجم الطلب من القوى العاملة-1

ح ث يلل ل ى لكتت عن،لعا  عو ت ة حت ي  عال عد عو  ،  ت،ت ربمك دعخت عجلك عة    
ًيتا ذن  ق ت  رت  ةل ا عو ظك  نظي ي مت ت   ة ص ظ عوحت كوك  ا ك يلخ  ةع  
ًص ظ  ًإ  تتكئج ص ع عنتي  ت  ًتر  ة ص ظ عنعركوب    ًتأص ت  عولت كا إل عد ةبع ج ت ،يب 

ًد ةاتك ج   -:ل ين لع عحت كوكهتك  ع عو بعد حب ث تتي د   ه عخل ،  يع

 عن،تكئف عني حتتكج عجلك عة  ع او مك إىل   ت     و د-ا

 عومكاع  عني حيتكج عن مك شكغ ، ص ظ عن،تكئف - 

ًص، ةكنتي ي   ك ذابظ  -ج عن    عو ظكت ك  عني جيو ت، بصك   عو،ترب  عجل د  
ً  عودعاية ةكجلك عة  .    يب عنمل

 إةبعص ا  كن ًيبا عن كحث ةأ   ،قف إدعا  عو،عاد عن مبية   وك عة  ،وتك    
ًعاقك   عجظ،  ة عرم   ة ًد عن،لعاع  عوعر ة حبما   ع ص ظ عخل ،  اهنك صي جيو  ع تع

ًاق ك مك  ااه عو،ترب  عو  ،  تع  رم)عن،تكئف عو  ،ةة عوعا لرمك ةكن  و  ةكجلك عة 
ًت،لكن   .(ل دعن 

 العاملة القوى من العرض حجم تحديد-2

ًصي خ ،  تل،  امكمكن هبك عجلك عة ح ث اهنك حت د حما عنعركوب عو،و،د  ن يمك  ع    
ًعط مل   ت ب لع  ًاغا ا  عن،لعاع  عو ت ة ن يمك ل ا  عنل،ا عنعك  ة اً عو،ترب    
طبيت عنتلكايب عني تع صك إدعا  عو،عاد عن مبية ةكجلك عة خب ،ص ذن  إو ا  عنع   ة جتبا 

هل ظ عنع   ة  ،عئ  ل ي     ًتتأا   ع د  اعمة عنعبض  ع عنل،ا عنعك  ة عخت عجلك عة 
ًن س نت،ت ف لركوب و ي     ًإلكد  ت،ليل ن عك     ًيتا  ق  يقظتربى   ه ةإوبعء تر  ا 

ةع  ذن  إحكنة حما عنعبض عوت، ب دعخت عجلك عة ن ممك  عو ت ة نظي ت تظ ت 
                                                           

 . 2012/عةبيت/06  ،لع  عورض،ا عوكو تا تكايخ عولكة ة  -  



ت ة داعمة عنعبض  ع عنل،ا عنعك  ة ة ،ق عنع ت ت   عجلمك  عوت ً ة   عن،لعاع  عو 
ًص،  ض ،   ك ذابظ  ًا ت   يب عجلك عةنت   ة عوحت كوك  ن مك عة    . 4 عن    

 بالطلب  العاملة القوى من حجم العرض مقارنة-3

ح ب عنل،ا عنعك  ة ل ى اه ( وكتو عنعبض)  ه ةرب يتا عنتر لإ  ل   ة ًطل عخل ة     
ًي به  ع ص ع   امكس عنربئك  عن،ت رب ة اً عو ت،يك  عن،ت رب ة عو ت ربةااس عنع ت ل ى 

  اً عنرب ت  عومتلكنةن تلكل   : عنع د ل د عنعك    عوت،قل  ل عهنا خ       عخل ة
ًيضكف ن ع د إخل …عو،ترب،  عوت،قل تل ما اً تبق تما : عن، ك   إوكلع  عنغ ك   
ًيظ،  عنركتج ًتكئربمك    . لبض عنل،ا عنعك  ة عن عخ ي ن مغ ،ع إح ا 

ًعن  و ن ل،ا عنعك  ة جلك عة  ،وتك  كن     ًةع  ا  تت، ب عوع ، ك   ع ة كتك  عنعبض 
ض  ع ت    عجظ،  ة عرم   ة بعص اإة تأيت  بح ة  لكاتة عجما عوت، ب اً عوعًب

ًص ظ عخل ،  صي عخل ،  ع ورب   ة عنعركوب دعخت عجلك عة ةكجما عو  ،  ت،ت ربه   
ًعنت   ط عنمك ت ن ل،ا عنعك  ة  ع ى ط،   ءًعجكمسة   ل   ة ع كل عخل ة عوتظك  ة 

ًعنعبض يتا علكذ عنلبعا اكآليت  إذ يعم  عا ب ح رمك نع   ة اخبا : عن  كتك   ع عن  و 
ًصي ل   ة  ً ظ  ة و تلت اد ة لع ل   ة عنت   ط ةت ير ب إن مك ل ى اهنك  ظ ت هلك 

ًل ى ات حك  ميظع عنر ب إىل ت،ت ف عنل،ا عنعك  ة ةأته وعء  ع تررب   عخل ة  عنت،ت ف
ًصي تت ي،   -:  عخل كاع  عنتكن ة  اعو  لة 

ً  -ا ًعن يع صا   م ،  اً ل ى عاقت وكصع ت،ت ف لركوب و ي    ع م،ق عنع ت 
ًو،د ا   اً تل  ،ع ة   ك  نغبض عونتيكق ةكنع ت عن،ت ربي ةكجلك عة   حكنة 

 (.عنعبض)ل ى عنل،ا عنعك  ة ااا  ع ( عن  و)

                                                           

 . 2012/عةبيت/06 عجكج م،غرغ ن  ت ،  بعةً، عوكو ت  تكايخ عولكة ة  - 4
ًيش   إدعا  عو،عاد عن مبية  -    . 124ص  بول مكةت " إدعا  عا بعد"   ربى   و شك



ل ى عنل،ا عنعك  ة ااا  ع ( عنعبض)ل   ت،ت ف لركوب و ي     حكنة ا  - 
ًق  يظ،  عنعبض عن عخ ي ااا  ع عن  و نظره غ    حظ ة  و ل   (عن  و)   

ًعن ً  ص ظ عجكنة تظ،  عن،لعا  ن يمك عو ظكت ة  بؤية عنمك  ة عنت،ليل عجل   ن ل،ا عنعك  ة 
ًص،  ض ،   ك ذابظ  ًا ت   يب عجلك عةوعكجلة ذن     . 10 عن    

ا ك إذع جلكء  عجلك عة عىل عنت،ت ف عن عخ ي  إ  ذن  ي  ت إل عد خ ة ن ل،ا    
ًح و  ك ذاب   إوكةة عولكة ة  م، يتا ةكخل ،ع  عنتكن ة   -:عنعك  ة 

ًتت،ىل  نظت اق ك  عجلك عة( عو،ترب )حت ي  عوحت كوك   ع عنعركوب عنعك  ة -1
ًعودعاع   ،ع ك  إدعا  عو،عاد عن مبية هب ظ عوم ة  .عوق ك  

 ق ميًذن  نغبض  ةكجلك عة ن ع ت و ي   لركوب نت،ت ف ةكجكوة ةكرل   عنل ك -2
 طبيت لع اً ةكناي  عن عت ة عن   إامك    اً  كشب  عن عت ة ًعن   عنت،ت ف ط  ك 
ين ًعناي  تتعرترت   .عرنظرت

ًعو،عوربك  عو  ،ةة ن  تل   نمغت عن،ت ربة اه   إوبعء عرخ كايك-2 ؤ  عنتعبيف ةكنمًب
ًمكئت ح يًة   ًتتا لع طبيت  مبك يتركمو نمغ مك  ةكجلك عة ح و عن،تكئف عنمكغب  هبك 

 .اكاترتتت 

ًعخت كا عنعركوب : عوخت كا-8 عوتل  ة مبك يتركمو  ل تل،  جلرة جلك  خمت ة ةع   ة  بل 
ؤ  ًصت تر  ت ل ى عومبح   ع عنل،ا عنعك  ة عنمًب ًح و عوحت كوك   ؤ  عنمًب

 .عو،ط،لة ا  و

ً ت  ك حتتكوه عجلك عة : عوخت كا اً عو تيك -2 ًعوخت كا  ؤ  ةع  عمت ربكء عنمًب
ًتكئربمك عنمكغب  ةكنر  ة ن ل،ا عنعك  ة عوبشية ن ت،ت ف يتا  عء وب إًيتركمو  ل 

مببعح ه ً  ًعخت كا اع تيك   ًصي لكد  تم ت عخت كا عنظربكء  عومر ة  م ظ،ن،و ة  ع ت،عله 
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ًقبعء  عنلبع  عنظبمي ا  ص ظ عجلك عة صي وك عة  ًص ع  ض ،  (م   ةإًعخت كا حربظ    
ً عم  عنتر  ة ك ذابظ عن     ً  عااكدمي ة   . 11تكئو ائ س عجلك عة ن مل

 .ل   ة عنت   ط ةر،له عجظ، ي ن ل،ا عنعك  ة ن مك عة ًعو  ط عنتك  ي    بعحت 

 عملية التخطيط الحكومي للقوى العاملة( )شظت اقا 

 

 

 
 
 

 

 
  ي  ص ل   ة عنت   ط عجظ، ي ن ل،ا عنعك  ة (  )ًعنمظت عو،طح ال ظ اقا    

ًصي  ىل  جبك عة  ،وتك  كن  إةبعص ا عرم   ة عجظ،  ة مبكوتج   م، ي  ا  ع خ ،  ا
حت ي  عال عد عو  ،  ت،ت ربمك دعخت حت ي  حما عن  و  ع عنل،ا عنعك  ة اه 

ًصي حت ي  حما عنعبض اه  ع عو،ترب    مث تأيت  عجلك عة عنعركوب عخل ،  عنًكت ة 
عو،و،د  ن يمك  ع  ن  ع عنل،ا عنعك  ة  ع عو،ترب  عنعك       بمبك ي ت ع  عا ب  لط 

ًعخل ،  عنًكنًة صي  ًن س نت،ت ف لركوب و ي      ًإلكد  ت،ليل   ة   لكاتةإوبعء تر  ا 
ً  مك يتا   مك ًعنعبض عن  و ًشغت عن،تكئف   ع عنل،ا عنعك  ة  عن يث لع  أل 

ًيتا   مك و و عنعركوب عني حتتكومك  ع م،ق  ًت،ل ةن    عو  ،  هلك  ،ترب  ل دعن 
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 تحديد حجم العرض تحديد حجم الطلب

 

مقارنة بين الطلب 

 والعرض

 سوق العمل الخارجي توظيف القوى العاملة



ًصي ل   ة  ظ  ة ن   ة  ًصي ل   ة عنت،ت ف  ًاخ عن تأيت عخل ،  عاخ    عنع ت  
ًتررب  صك ةكجلك عة   .عو  لة نت   ط عنل،ا عنعك  ة 

 ـــــص (( المنـــــــــاقشــــــــة)) ــــــملخ      

عخل ط عو  لة نت   ط عنل،ا عنعك  ة جبك عة  ،وتك  كن   ع خ    ك مت ة كته ةمأ  
جي  عن كحث ا  عخل ط عو  لة نت   ط عنل،ا عنعك  ة  إةبعص ا عرم   ة عجظ،  ة

ًت   جبك عة  ،وتك  كن  إةبعص ا عرم   ة عجظ،  ة ً ت عو كدئ  صي خ ط  ركم ة 
ًت رب ة عنت   ط  ًعخت كص  ًعوتعكاف ل  مك   ل ا عردعا   خ ،وكن   جمك   عنعك ة 
ًو  عن كحث  ًصي عن،ت رب ة عني تت  ل هبك إدعا  عو،عاد عن مبية   ا ك  نت،   عنل،ا عنعك ة 
ا  ل   ة عنت   ط صي ل   ة يغ و ل  مك عن كةل عوباعه ح ث تتا اغ  مك ةكن،لعاع  

ًص ع و يعين إهنك تتا مبعع  لع إدعا  عو،عاد عن مبية ةكجلك عة ةت إ   تت عمكي عن عجلك عة 
ًإ  ص ع  ًو ميظع جتكص ه   ًح ،ه  ًا امكمي  ًإدعا  عو،عاد عن مبية هبك ص، د ًا عجلك عة  د

ًتكئف إدعا  عو،عاد عن مبية جبك عة ًا يعتا  ع اصا   ،وتك  كن  إةبعص ا عرم   ة  عن 
 .مبكوتج ظ،  ةعج

 

الصعوبات التي تواجهه تخطيط القوى العاملة بجامعة ) -:المبحث الثاني
 (موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

ًي حظ يمم  عنل كمل      ًشك  ة  ًت   ك هنضة ا     عنتع   ي ل ، كن جب م،اية إت 
ًةكنر ب إىل ًطل وك عة  ،وتك  ًعن بيعة   ت ،اظ  ًةة   إةبعص ا  كن عوتكةل عخل ،ع  عن ؤ

ي حظ عن كحث ا  عجلك عة  ر  عت  قتمك شم   ت ،اعن   كوتج عجظ،  ة عرم   ة
ًعنظ  ك  حتا   ي،تكن عتعظس ل ى ل   ة عنت،ت ف عن،ت  ربي  كنت،مل   ل د عاق ك  

ًعوركم ة   .ل ى عجلك عة عنت،مل   عمتل ك  عنعركوب  ع عنل،ا عنعك  ة عن مبية عولص ة 



ًعومت عجلك عة   م  ت حتل ت ص ظ عاص عف عنع ي   ع     ًةكنبغا  ع ذن   ل  
ًعنتي يك   ً  عن ع،ةك   ا  نع ه  ع عوركمو عرشكا    ص ع عن  كق إ عن ع،ةك  

ًو يع ت ات  رمك ة ،ا   ررب  ة لع  ًعنعل ك  ً تمكةظة  هلك  ت عخ ة  عني م تا ترك
؛ اً تت مة نه عآلخب    ل  يظ،  عنتي ه م  كن   تم،ا حت  آخب و يلت لره اد ة

ًت رب ة قكدا   ًا  ت، ب لركوب  ً ك يت   ه  ع طب  كنتي ي ع    جمك  عنت ،ا عنتظر،ن،وي 
ًاته او ح عن ،  عوعب ة ةكنتظر،ن،و ك وعء و يلت لع عوعب ة عومر ة ل ى   ،عا ة ص ع عا ب 

ًعوق ك  عني حتتكج    ا ن  عو ب لعد  ع عن ع،ةك  عنت،مل عهلكئت   عنت   ك  
ًق  جت   ًت  ي  ًامبك ةر،ل ك  غ   ت، ب  ةكن ،ق عحمل ي عوت  نعركوب  لص ة ةكمت بعا 

 .ت،  صك  ًت  ع  ي عن غك  اكنعبة ةعجلك عة وع،ةة   
ًاق ك  وك عة  ،وتك  ةكولكة ةًةركءن ل ى      إةبعص ا  كن عني اوبعصك عن كحث   إدعاع  

ًي ترتج عنرلكؤ عنتكن ة نتي ي    كوتج عجظ،  ة عرم   ة عن ع،ةك  ميظع ا  يركقش 
 -: ا عرم   ة عجظ،  ةعني ت،عومه ل  ط عنل،ا عنعك  ة جبك عة  ،وتك  كن  إةبعص

 ندرة بعض التخصصات ونقصها في سوق العمل -1
ًمبيل      ًعنت،مل ةمظت   بد  ًعمرتعت م كهتك عوعت    ل ى عنر ،  إ  اص عف عجلك عة 

ًا  عط مل إدعا  عو،عاد عن مبية لر  عشبع مك اً  تكةعتمك نت   ط ن ل،ا  ت ت،وو طب
عنعك  ة م،عء اك  ل  ط حظ، ي اً دعخ ي ا  تع ت ل ى ت،   عنعركوب عو  ،ةة نت   ة 

ًع كه عو ًنظع ا ك ت    ع تتكئج عولكة ة عحت كوك   مرتعت م ك  عو،ط،لة ن مك عة 
ًير  ت عا ب  ت،عوه ت   عنع   ة عنع ي   ع عنعل ك   ً ة   ت ا  ةع  عنت   ك   
ًت  ي ا ع  ي عن غة عنعبة ة  ل ى ل  ك   ع رة ق  و تت، ب ة ،ق عنع ت عوت 

ًت  عوع ، كت ة عهلر مةجمك    ًل  ك   ًةع  عوت  ص   جمكو  ًعونظرت ة 
ًص،  ض ،   ك ذابظ عن      ًعوكن ة عنت   ط عنعك ة  عردعا    يبتع    ة اخبا  

 .12ةكجلك عة 
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 الصعوبات المالية في عملية التخطيط لغرض التوظيف-2
يلثب عن،طل عوك    ل  ط عنل،ا عنعك  ة ةكجلك عة وتعظكمه ل ى م كمك  عنت ايو    

ًعنبً  ًعنت   ط عومين عو تل   ة اه ت   عني تعلو ًعوو،ا  ًعج،ع ع  ًعنت،ت ف  عتو 
ًتررب   عخل ة    بح ة عنت،ت ف   ا ك    ذن   بتظععن  عوتتمكء  ع  بح ة عنت   ط 
ل ى ل   ة عنت،ت ف عن عخ ي    ميظع ن مك عة ا  تع   نتررب   خ ة ت،ت ف لركوب 

ً ك ي تت ل و ي   إ  مل يظع هلك  ل ا   كن ة ن  ل ا  ًاو،ا صلوء عو،ترب  عجل د   ًعتو 
ًص، ايضكن  ض ،   ك ذابظ عن     ًغ صك   ًعج،ع ع     يبذن   ع   كايف عنت ايو 

 .12ةكجلك عة  ًعوكن ة عنت   ط عنعك ة  عردعا 
 مشكلة تنفيذ الخطة فيما يخص االختبارات -3
ح ث تضل عجلك عة عخل ط عوتع لة ةإوبعء عوخت كاع  عن،ت رب ة  ل عو،ترب  عجل د    

ً  حكنة عن  ء  ًتع ت ل ى ع كحمك نظع ق  جت  ةع  عنعركوب اثركء ل   ة تررب   عخل ة 
  ل   ك  عنت،ت ف خ ،وكن ت مب ص ظ عومظ ة اأح  عومكات  ح ث ا  عوتل    ع 

ؤ عنت،ت ف عولت كدية نظع ن مك عة  عنعركوب عن،ت رب ة عجل    ًتر  ت ل  ه ات شًب
ًا ك مث ذابظ  ؤ خكوة  ً ن شبؤ حربظ اً شبؤ قبعء  عنلبع  ةمظت وي ح    شًب

   ك حيتا تع يت ةع  (يعن  ظ،ن،و)ايضكن ل   عوت كل عن ع  اغا اربكءته عوخت كا 
ًق  وكء ذاب ذن    عولكة ة   عردعا    يب ل عن    ةر،د عخل ة اً ليكد     بتتمك  

 .18ةكجلك عة  ًعوكن ة عنت   ط عنعك ة 
 عدم استيفاء الشروط المطلوبة في الخطة الموضوعة للمتقدم للوظيفة-4
ؤ عو  ،ةة امعء     اغا ا  عجلك عة  ً ة   إدعا  عو،عاد عن مبية تل،  ةتي ي  عنمًب

ًعوض رة ةكخل ة عنعك ة ن ت،ت ف  إو اهنك تربكوأ اثركء  امكمي  ع عخل ط عو،ط،لة 
ًترمأ ص ظ عومظ ة  عنتررب   ةأته و يتا عمت ربكءصك  ع ق ت عوتل    ن ت،ت ف ةكجلك عة   
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ت،ت ف عن ه يظ،   ع وكتو عجظ، ة اه عنت،ت ف عجظ، ي  ع عن،لعا  ةكامكس   عن
ًامبك ل   ت، ب  ًعجلم    ذن    تض ب عجلك عة وعكجلة ت   عنر،عقص  ك يظ ف عن،قت 
ًص، ايضكن  ض ،   ك  ؤ   عوتل     ك ي بصك ن  كحث لع  ،ترب  آخبيع    عنمًب

 . 12ةكجلك عة  وكن ةًع عنت   ط عنعك ة  عردعا    يبذابظ عن    
 فرض الخطة المركزية لغرض التوظيف المركزي-5
 ع عوع،قك  عن كنغة عنتعل       أنة عنت   ط نت،   عنل،ا عنعك  ة عوركم ة ن ت،ت ف   

ًو،د عخل ة عوباعية هب ف ا   جبك عة  ،وتك  كن  إةبعص ا عرم   ة عجظ،  ة مبكوتج ص، 
طكن  ع عال ى ام ك   ع رة تبول نر ب  عن،لعا  يظ،  عنت،ت ف حظ،  كن اه  يظ،   ربًب

ًتتمظت وبعء ذن  وع،ةك  تظ  ف  ًت،ومكهتك عخلكوة ا عكجلة عن  كنة اً غ  ذن  
ًتكئف حم د   ع ح ث عنت  ص  ً ن  بةع  عنعركوب عن مبية عني ق  و تت،  هلك 
حن، ذن   .ةكهل ظت عن،ت ربي ن مك عة 

ًيبا عن كحث ا  ن ت   ط عوباعه  ععيك ا ك نه ل ،    ع  ععيكظ اته يت ح ن مك عة    
ًعخلاع  ةمظت  ع ظكت ة عومتربكد  ةظا  تر،مل  ع عنعركوب عن مبية  ع ح ث عولص   
ااا ن، اك  عنت   ط ن ت،ت ف يررب  دعخت عجلك عة  ا ك اته جيرو عجلك عة عنتظكن ف 

ً ك حيتكوه  ع   كايف لكو ة عورتت ة ل ى عنت   ط ً  جلكته ًا ن  عنت،ت ف 
ًو ظ   ً  تل   ة  ً ة   عونتعع ك عوكن ة وع يتا ت،ت ربما   ا ك اةبل ل ،ةه  مي ا ك 

ًتكئف  ًتر  و  ،ترب  ق  تظ،   عن كحث صرك   تررب   عنت   ط ةمظت  باعه 
ً   ذن    ا،ا ةكولكة ة عن وعجلك عة و تتركم ي اوبعصك عن كحث  ل  ل ل  كهتا  

 .16 عجلك عة   يب ًا تعن    
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 الحاجة لخطط تدريب متزامنة مع خطط توفير القوى العاملة -6
 ع عولا  ا   ع اح  عن ع،ةك  عني ت،عوه عجلك عة   ل   ة عنت   ط نع   ة ت،      

 اته ح ثعنل،ا عنعك  ة ص، عحت كج عوبشي  نت،ىل عن،تكئف عجل د نع   ة عنت ايو   
 خ ة ن،و،د عن،قت تربس ً  عا ب حيتكج عنعك  ة عنل،ا ل  ط ل   ة ع كه نغبض
 عو،ط،لة عخل ة او يت وإً  عخت كاصك يتا م،ف عني عنل،ا ت   نت ايو  تظك  ة
 .عوبو،  تتكئممك تليت ًو جم ية غ  ةكجلك عة عنعك  ة عنل،ا نت   ط

ًعن،عوو اخ صك     ًاغا ا  ل   ه عنت ايو ق ت عخل  ة  ع عنع   ك  عولت كدية 
ًن  ت ل   ة طكائة او ا  عا ب  ع عنركح ة عوقت كدية ي  ً خمت ربكن  ةكج  ك  دعئ كن 
ًح  ت ل ى لركوب  ًيظ،    وكحل عجلك عة إ  متظرت  ًومة ت ب عن كحث  ح و 

ًاهنك ل ى وكصعية ً عكن ة  ًو حتتكج إىل  ذع  اربكء   ًلكن ة  ع عودعء عن،ت ربي   ركم ة 
عنت ايو ق ت عخل  ة اه  ق ت عنت،ت ف   ظ،  ذن   ظ  كن هلك حب ث يتا جترو عنظً  
ً ك  ًتررب   ت   عخل ط  ًإل عد خ ط نع  ة عنت ايو عن،ت ربي   ع عنتظكن ف عوكن ة 

ًغ   ًا كاع ن ت ايو  ًامبك يظ،  حتت،يه ت   عنع   ة  ع عن يث لع   اة   ذن  
عنت ايو خكاج عن  د اً عومتعكتة مب اة   ع عخلكاج   ض ن لع ذن   إ  ةع   ع 
ًتررب  ت   عخل ط و ي تيل،  ةكنع ت هبك  تظ،   تل،  عجلك عة ةإل عد خ ط نت اي ما 
ًص،  ض ،   ك ذابظ  ًغ  ذن   ع عن ع،ةك    ص ع عجلكتو   تظكن ف طكئعة  

ً  عجلك عة ائ س تكئوةكولكة ة عن      . 1عنتر  ة ً عم  عااكدمي ة ن مل
ًاخ عن عنمظت عنتك  جي ت عن ع،ةك  عني تع ت ل   ة عنت   ط نت،   عنل،ا عنعك  ة 

 . ،وتك  كن  إةبعص ا عرم   ة عجظ،  ةجبك عة 
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تواجهه تخطيط القوى العاملة بجامعة موالنا مالك الصعوبات ( 8)شكل رقم 
 ماالنج إندونيسيا المية الحكوميةإبراهيم اإلس

 

 

 

 
 
 
    

إىل جم ت عن ع،ةك  عني تع ت ل   ة عنت   ط ( 4)ًيم  عنمظت ال ظ اقا  
هلك عن ع،ةك    ،وتك  كن  إةبعص ا عرم   ة عجظ،  ةنت،   عنل،ا عنعك  ة جبك عة  ًا

عوت ً ة   ت ا  عنت   ك  عو  ،ةة  ع عو،ترب  ن،تكئف  م رة ةكجلك عة ا ك  ب ةرك  
ًل  ك  ا ع  ي عن غة عنع ًثكين  عوع ، كت ة عهلر مةجمك    بة ة  ًت ة  ً ن   ًعونظرت

ًعطية خ ،وكن   ل   ة  ًعني ت  ً  ص ظ عن ع،ةك  يت ًت   عن ع،ةك  عوكن ة 
عنت،ت ف عن عخ ي    ميظع ن مك عة ا  تع   نتررب   خ ة ت،ت ف لركوب و ي   إ  مل 
ًثكنث ت   عن ع،ةك  يت ًت   تررب   عخل ة    ك خيص  يظع هلك  ل ا   كن ة  

ؤ عخلكوة عوخت كاع   عنم   ة  ل عو،ترب  عجل د ح ث ترببض عجلك عة ةع  عنمًب
ًاعةل ت    ؤ  ل ت، ب عنظربكء  عو  ،ةة   عوتل    ن ،تكئف   ًق  و تت، ب ت   عنمًب
ؤ عو،ط،لربة   عضمك و يتا عمت ربكءصك  ع ق ت  عن ع،ةك  ص، وع،ةك    عمت ربكء عنمًب

ًتض ب عجل ك عة وعكجلة ت   عنر،عقص  ك يظ ربمك عن،قت عوتل    ن ت،ت ف ةكجلك عة 
ؤ يت ًت    ًخك س ت   عنمًب  عنت،ت ف نغبض عوباعية عخل ة  بضًعجلم    ذن   

 بً ك يرتج وبعء ذن   ع وع،ةك  تظ  ف ةع  عنعركوب عن مبية عني ق  و تت،  عوباعه
حن ًتكئف حم د   ع ح ث عنت  ص  ً ن ةكهل ظت عن،ت ربي ن مك عة  ًآخب هلك  ، ذن   

 المطلوبــة ندرة التخصصاتصعوبات 
 مالية لتجاح وتنفيد التخطيـط صعوبات

 الوظيفية االختبارات خطة تنفيذصعوبات 
 صعوبات استيفاء الشروط الموضوعــة 

 صعوبات فرض الخطة المركزيـــــة
 تدريب خططل الحاجةصعوبات في 

 متزامنة
  



 ت ايو خل ط عجكوةعن ع،ةك  عني تع ت ل   ة ت،   عنل،ا عنعك  ة ةكجلك عة يت ًت   
ًص، عحت كج عوبشي  نت،ىل عن،تكئف  عنعك  ة عنل،ا ت،   خ ط  ل  تعع رة ةكجلك عة 

ًا كاع ن ت ايو  ً ك تت   ه ص ظ عنع   ة  ع عن يث لع   اة   عجل د ن ت ايو عن،ت ربي 
ًعناع جًغ    .ذن   ع عنتظكن ف 

 
 ـــــص (( المنـــــــــاقشــــــــة)) ــــــملخ            

 ع خ    ك مت ة كته ةمأ  عن ع،ةك  عني تع ت ل   ة عنت   ط نت،   عنل،ا عنعك  ة 
ًو  عن كحث ا  إدعا  عو،عاد عن مبية   ،وتك  كن  إةبعص ا عرم   ة عجظ،  ةجبك عة 

ًيبا عن كحث ا  ت    ت،عوه وع،ةك   ع رة لر  ق ك مك ةع   ة عنت   ط ن ل،ا عنعك  ة 
ًتت ي،ا ح،   عنعر ب  ًا  ًا  ل   ة عنت   ط ت  عن ع،ةك  صي ا ب ط  عي خ ،وكن 

عك ت  ل عن ه خيت ف لع ةل ة عنعركوب عاخبا دعخت عنتر  ا   كنت (عو،ترب )عن مبه
ً  عن،قت ترب ه جيو ل   عنتل     ت   ت عنل،عل   ًتة  عنعر ب عن مبه يت  و عوب
ًعجيكد ة عئت  ًه  ًتب ًحظ ة  ًعنر ا عوت عة   ل   ة عنت   ط  ا ك حيتكج إىل وا 
ًذن  ةكت كمل عن بق عنع   ة   ركم ة نظت  ،قف وعو ق  ي،عوه عنت   ط ن ل،ا عنعك  ة 

 . ًعنع   ة عوركم ة

 
مواجهة الصعوبات التي تعيق تخطيط القوى العاملة ) -:المبحث الثالث 

 (ماالنج إندونيسيا بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية
ًاأه ل   ة اخبا  ع  عو ا ط،ي ة   ت بّ  ل  ّ ة عنعك  ة عنل،ا ل  طيعتا    

ًنظع  عردعا  عنركوية و تلف لر  ل   ك  إدعا  عو،عاد عن مبية  مي ت،عوه وع،ةك  
ًثمك اً  ًامبك  رل ح  ًت ت  ا   ةت إهنك ت عى ن ت  ص  رمك  ًعوع،قك   ت   عن ع،ةك  
ًعووبعءع  عني تل،  هبك عجتكظ ت    ًعخل ط  ل،دهتك  ب  اخبا  ع خ   عناع ج 

 .عن ع،ةك  عوع لة 



 عنتر  ة ةع  ّ ة بت طً ع تكح ة اخبا    ا  ل   ة ت،ت ف عنل،ا عنعك  ة      
 ح،  عن ق لة عن  كتك  ت،   تت ّ ول   ة  ًصي  اظت  ًعووت كل ة عوقت كدية
 عني ًعناع ج عن  كمك  و كغة اوت  ع ًذن    عنعك  ة ًعنل،ا عن ظك  خ كئص

 ًتر  ا عن،ع    عنع كنة ًو و ًعنتمغ ت ًعنت ايو ةكنتع  ا تتّع ت ًعني عنع ت م،ق تر ا
 .عنعك  ة عنل،ا ل ى ًعن  و عنعبض ة  ًعو،عء ة ًعومتً كاية عوكن ة عو،عاد

ً  ل ى  ما ط  عة      إ   ،عومة وع،ةك  ل  ط عنل،ا عنعك  ة يبتظع ةكولك  عا
عخل ة عوررب    إذع اكتت عخل ط عو  لة  ع عنر،مل عن ه تررب ظ عجظ، ة  إ  ذن  

ًعني امبك تظ،  ااًب  ي ت،وو جت  ل عنرلكؤ عني ي  غ هبك عو  ط عوباعه ةكن،لعا  
عو،عاد عن مبية ةكجلك عة  رمك ة مك  عن،لعا    ايضكن يتا  عكجلة   ًط،حكن ةكنر  ة ردعا 

ًعوع،قك  عني ت،عوه عنت   ط عن عخ ي عن ه يظ،  ن مك عة عوشبعف عنتك   عنل ،ا 
 .ل  ه 

عولكة   دعخت إدعاع   وك عة ًةركءن ل ى عن  كتك  عني حت ت ل  مك عن كحث  ع    
ميظع  ركقمة  ًةع  لبطمك   عنرب ت عن كةت عجظ،  ة عرم   ة ،وتك  كن  عةبعص ا 

 عنل،ا ل  ط تع تً ع مت عمت  ص اصا عنرلكؤ عوتع لة ة بق  عكجلة عن ع،ةك  عني 
ًيبا عن كحث عجظ،  ة عرم   ة إةبعص ا  كن   ،وتك جبك عة عنعك  ة ًمكئت    ةأهنك 

ً  لً  ً ،قل  ًت   ا  نظت إدعا   طبقه عحمل د  ن ن   نظع ميظع   ًطبق  تع د  
ًاةبل ت   عن بق    ك ي ي ح و ت   عن  كتك   -:ن  كحث ا  حي د اصا 

عند النقص في العناصر البشرية يتم االقتصار على التخطيط لغرض التوظيف -1
 . الداخلي

ىل عخل ،ع  عني مت عو     ًا  ع ا ًيعتل  عن كحث ةأهنك ذع  و  شكا  عن مك   عولكة ة 
 عرم   ة إةبعص ا  كن   ،وتك جبك عةو،عومة عن ع،ةك  نع   ة عنت   ط ن ل،ا عنعك  ة 

اه عنت،ت ف )صي عن م،ء إىل عخل ط عن عخ  ة نع   ة عنت،ت ف   كوتج عجظ،  ة



ًيبا عن كحث ةأ  ص ع نه ( ةًاكنة عخل  ة عنعك )اً عنت،ت ف حتت    ى ( عن عخ ي
ًت   ًا   ع ل ،  عوباعية عردعاية اهنك ق  ت رل عنب عات كؤ ةأم ،  عوباعية عردعاية 
نع   ة عنت،ت ف   ك جيعت عاخ  هب ع عام ،  اً عجت ص، عنركول    ًت ص ظ عجكنة   

ًإو عا عن :ةأهنك  14ًتعبف عوباعية عردعاية ًن ك   ًعو ل ًعنتع   ك  ح ب عومك   لبعاع  
ًيت ًت ذن     ك ي  ا  ع  ًصي عنعكو ة  ًنة  ًعح     عن  عن،لعا  اً عجظ،  ة   تل ة 

حن،صك  .عجظ، ة 

عني اوبعصك ةأ  عاخ  هب ظ عن،م  ة يظ،     ًيبا عن كحث  ع خ   عولكة ة    
ًن س  ً  ل  ك  حم د   عجكو  عني حتتكج   مك عجلك عة ةمظت مبيل نعركوب  ع رة 
ًلعا  عنع ت ةت  ً  عن ير ة اً   ع عجمل ه عتت كا  ك يرتج لع عنت   ط عوباعه ة،لعا  عنمل

ًص، اح   ععيك عن  ًد يظ،  عجكوة   ية ن م،ء هل ع عجت    باعية عردعاية ةمظ مك عحمل 
ً  حكو   ًذع  اد ة ق ،ا   ًص،  ربم،  يعين  رح ترب،ي  ن    ة   حكو   ع رة 

ًص ع  ض ،   ك ذابظ ةكولكة ة عن      ًا ن   ك ذابظ  1 عجلك عة   يب ًا ت ع رة  
 .20عوكن ة ً عنت   ط عنعك ة  عردعا    يبعن    

قدرة المالية قبل الشروع في تخطيط القوى العاملة التخطيط لتوفير التغطية وال-2
 . بالجامعة

ًاد ةكولكة ة    ًةكاخص   إدعا  عو،عاد عن مبية  ةركءن ل ى  ك  ت   اته جيو ل ى عجلك عة 
عومتع عد نت   ة عوت   ك  عوكن ة وع تبي  ت،ت ربما ق ت عنمبمل   عنت   ط اً تررب   
خ ط عنت،ت ف ةربرت  ل ر ة  ركم ة حىت تت ىف ص ظ عنعل ك    كن،طل عوك  لك ت  ما 

ح ث وة   ع ت، ب ( عنت،ت ف عن عخ ي)ن ت،ت ف    حكنة علكذ عنلبعا اً عخل كا عنًكين
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حت ي  عو،عاد عن مبية  ا ك ا   ًعن ه يت ًت   ق اهتك ل ى ل  ط  عول ا  عوكن ة عن ل ة 
ًإةلكءصك ل ى ااس  عن،طل عوك  يلثب ل ى اتم ة اخبا  ًت عمتل ك  عنظربكءع  عولص ة 

ًعج،ع ع ًةمظت   كشب نع   ة  عنع ت ًا ن  عنتأث  ل ى ةبع ج عنت ايو  عني تظ،  تكن ة 
ًةكنتك  يظ،  عجت   ص ظ عجكنة عنر ب إىل إجيكد …عنت   ط ن ل،ا عنعك  ة ةكجلك عة 

ًو تلت شأتكن لع عخل ة عهلكد ة نت   ط عنل،ا عنعك  ة ةت تظ،   خ ة  كن ة تظ،   ،علية 
ًص،  ض ،   ك ذابظ عن      عنت   ط عنعك ة  دعا عر   يبوعء  رمك ل ى اقت تل يب   

 .21عوكن ة ً

 .الموضوعة ضرورة مناسبة تنفيد االختبارات للخطط-3

ًاد ةكولكة ة    ًلل ك  عوخت كاع  عني تمظت  ةركءن ل ى  ك  ت   اته نتربكده ل ،  
ًق  حتب  عنم ص عوتل    ع  بوة عنت،ت ف جيو ا  تتا  صكوس ا   ن ا عن ع  
جيو  ًةع  عن لع عنتي ع اً عنت،تب   ًةظت  ،ط،ل ة  عنع   ة ةظت لرب،ية  ل حتبه عن قة 

ًعومترب كاع  ل ى ع عروكةةً  عور  ة  تظ،يع عت  كمل إجيكيب جتكظ  عرمبعمل  عنيامئ ة 
ًعومتل ك  ن ل،ا عنعك  ة)عوخ كا مل يتا عنت بق هلك خ    رت   ًا  (  رت  عن يث 

ًق له اته يعتاصك  بوة ا    ق  تغ    كا ح كته  ك ي ل،ظ  يبعلى   مك حكنة عوتل   
ًص ع ةكنتي ي   ك ذابظ ةكولكة ة عن      عنعك ة  دعا عر   يبن ل ت  ع عحت ك  ط كلمك  

 .22عوكن ة ً عنت   ط

ًيض ف عن كحث ةأ  عنت   ط ن ل،ا عنعك  ة جيو ا  ي ّ ل مبم ة إجيكد خ ط    
ًا  يظ،  تررب    ًطبق  ً ى نل كس   ا   ئ ة عوتل    نمغت عن،تكئف ةكجلك عة 

 نمغت و حكن  ًااًبصا عوبشي  عاش كص  ضتا كتتلكءة ةمظت  ،ط،لي عوخت كا
ًع  عنع عنة    ا علت كد جيو  عن،ت ربة  يتا  اً  عوبشي  مج ل ا ك  عنرببص ًتظك ل ًعو ك
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 لر  عنض ط  ع ت،مل صركك يظ،  ا  جيو ًعومتيلكق عجل عا  امكس ل ى عوخت كا
 .عوركمو عوظك    عوركمو  كنم ص عو،ترب  عخت كا

بالجامعة للحصول إيجاد خطط إضافية مفادها التنسيق المسبق مع االقسام -4
 .على الخريجين واستقطابهم

ًاد ةكولكة ة    ت   اته جيو ا  تمظت عجلك عة ةبع ج ومتل ك  عنعركوب  ةركءن ل ى  ك 
ًمبيل اه  عني ق  جت  عجلك عة   اً عن  ع عو،عقف وع،ةة   عمتل كهبا ةمظت ممت 

 عو عج ،  ل  مك ت   عنت   ك  عني و تظ،   تكحة ةظًب    م،ق عنع ت اً ي
ًا  عك    ت،ت ف عخلبجي  ح ث تمب   ًعوعكص  عنربر ة د ًعنظ  ك   ًت عو عجلك عك    
ًذن  ومتل ك   ًعوعكص  عنربر ة  ل عور  ك   ًعنظ  ك   ًث لة ة  عجلك عك   ل قة 

ًخكوة عوترب،ق   رما  ع اوت عنع ت ن كحل ص ظ عور  ك   . عخلبجي  
يعتا عن يث لع ت   عنعركوب  ع عنل،ا عنعك  ة  عولكة ةن ه   ًا ك متت عرشكا  إ    

ًم  ة  ع ت   عن،مكئت عنع   ة   ًت خبجيي ةع     عخلبجي   ع ةع  عنت   ك  
ًص ع ةكنتي ي   ك ذابظ  كوتج عجظ،  ة عرم   ة إةبعص ا  كن   ،وتكعاق ك  جبك عة    
 .22عوكن ة ً عنت   ط عنعك ة  عردعا    يبةكولكة ة عن    

التخطيط بشكل متكامل وموازي لنظام الحوافز لترغيب العناصر المطلوبة -5
 . والتخطيط إلجراء التدريب الوظيفي

ًا   عولكة ةةركءن ل ى  ك وكء       ًت ك  حم د  ع طب ردعا  عج،ع ع ًو،د آن ة ل ت 
ًا   ةكنمظت عا ًت ةكجلك عة ًص، عو  عق ة    ل طب ت،ع ب لر ب   غكية عاد ة او 

ًيبا عن كحث ةأته ت   ت ت ك  عج،ع ع دعخت  عجلك عة حتت إشبعف إدعا  عو،عاد عن مبية  
ً ع مث جيو  و لربى عاد ة عن كنغة ن ي،ع ع   عمتل ك  عنعركوب عوركم ة ن ت،ت ف  
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عو،ط،لة   ل   ة عنت   ط  عنت   ط ن  كغة ت ك  ح،ع ع  ركمو حىت تظ،  عخل ط
ميظع هبك عمتل ك  عنع د عو  ،   ع عنعركوب  ًعومت بعاية  ن ل،ا عنعك  ة قكة ة ن ترل   
ًاعن  م كن   حتل ت عو ع  عنترك   ة ن مك عة ا ك  عجلك عك  عوخبا   ًعني ت عو د عو  ع  

 .ًعني حتتكج ةكن  ل ن،و،د ت ك  ح،ع ع  ّعك 

ت ربربرب  ا  ًطربربربل خ ربربربط   ربربرب لة نع   ربربربة عنتربربرب ايو ق ربربربت  عولكة ربربربة ربربربك وربربربكء   ًةرربربربكءن ل ربربربى     
عنت،ت ف ص، عاخب يع   ع عن،مربكئت عوً ربى و،عومربة وربع،ةك  عنت  رب ط ن لرب،ا عنعك  ربة   
ًيبا عن كحث اغا  ك يعتل  ةأ   عنت ايو ق  يظ ربف عجلك عربة عنتظربكن ف عوطربك  ة إو اتربه 

ًلركوربربربربب اربربربربربل  ن ع ربربربربت ل ربربربربى ا  يضربربربربت خ ربربربربكاعن عمربربربربرتعت م كن رلربربربرب عد اربربربرب،عدا ةمربربربرب بية    لربربربربة  
ي ربربكحو صربرب ع عخل ربربربكا اؤيربربة ل   ربربربة تت يربرب،ا   عنت  ربربرب ط عوتربربعع ع ن تربربرب ايو  ربربل عنت  ربربرب ط 
نع   ربربة عنت،ت ربربف حب ربربث يظربرب،  عومربربتع عد ن تربرب ايو ةعربرب  عوخت ربربكا   كشربربب   ربربل عنع ربربت ل ربربى 

ًاةربربربط عو ربربربكا عنربربرب،ت ربي ةكو ربربربكا عنتربربرب ايي ًعطربربربية نربربرباع ج عنتربربرب ايو  ًقربربرب  ل ربربرب ص   ععت ربربربة    
ً  عجلك عربربة ائربرب س تكئربربوًاد  صربرب ظ عنرل ربربة   عولكة ربربة  ربربل عن ربرب     ً عمربرب  عااكدمي ربربة ن مربربل

ًطرببق  ،عومربة وربع،ةك  عنت  رب ط ن لرب،ا . 28عنتر  ة ًمربكئت  ًعنمظت عنتك  ي  ربص اصربا 
 .عنعك  ة

 بالجامعة طرق مواجهة صعوبات التخطيط للقوى العاملة( 9)شكل رقم 
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 بالجامعة مواجهة صعوبات التخطيط للقوى العاملة طرق

 في نقص عند

 العناصر

 يتم البشرية

 على االقتصار

 لغرض التخطيط

 التوظيف

 الداخلي

التخطيط كذلك 

بشكل متكامل 

وموازي لنظام 

الحوافز 

للحصول على 

العناصر 

المطلوبة 

والتخطيط 

إلجراء التدريب 

 الوظيفي

ايجاد خطط 

فية مفادها إضا

التنسيق 

المسبق مع 

قسام األ

بالجامعة 

للحصول على 

الخريجين 

 واستقطابهم

 ضرورة 

مناسبة تنفيد 

االختبارات 

 للخطط

 الموضوعة

 لتوفير التخطيط

 والقدرة التغطية

 قبل المالية

 في الشروع

 القوى تخطيط

 بالجامعة العاملة



 

إىل عن بق عني تعت  صك عجلك عة و،عومة (  )ح ث يم  عنمظت ال ظ اقا     
ً  ت   عن بق صي عن م،ء إىل  ًا ًت،  صك ةكجلك عة   وع،ةك  عنت   ط ن ل،ا عنعك  ة 

ًيأ( ًاكنة عخل  ة عنعك ة)عنت   ط نغبض عنت،ت ف عن عخ ي حتت    ى  يت عاخ    
  ً هب ظ عن،م  ة   عجكو  عني حتتكج   مك عجلك عة ةمظت مبيل نعركوب  ع رة 
ًن س  ع عجمل ه عتت كا  ك يرتج لع  ًذن  لر  تلص عنعركوب عن مبية  ل  ك  حم د  

ًثكين ت   عن بق صي   ق ت عوكن ة ًعنل ا  عنتغ  ة نت،   عنت   طعنت   ط عوباعه  
 عن ل ة عوكن ة عول ا  ت، ب  ع وة  ح ث ةكجلك عة عنعك  ة عنل،ا ل  ط   عنمبمل

ًثكنث ص ظ عن بق عوت عة صي  ًا خ ،وكن لر  عنت   ط ن ت،ت ف عن عخ ي     ركم ة طب
حب ث ا  تتا عنع   ة ةظت لرب،ية  ل حتبه عن قة  عو،ط،لة ن   ط عوخت كاع  تررب  

ًةع  عن لع عنتي ع اً عنت،تب ًاعةل عن بق عوت عة   عجلك عة صي طبيلة ًةظت  ،ط،ل ة    
إجيكد خ ط إطك  ة  ربكدصك عنتر  ت عو  ت  ل عاق ك  ةكجلك عة ن ي ،  ل ى عخلبجي  
ًصي ت   عن،تكئف عني جت  عجلك عة   اً عن  ع  ًتكئف  ع رة  ًعمتل كهبا نمغت 

ًمبيل اه ت   عنت   ك  عني  و تظ،  عو،عقف وع،ةة   عمتل كهبا ةمظت ممت 
 . تكحة   م،ق عنع ت ةظًب  اً ي عو عج ،  ل  مك

ً ،عله نر ك  عج،ع ع نرتغ و      ًآخب ت   عن بق صي عنت   ط ةمظت  تظك ت 
ًا   ًيم ت ذن  طب ًعنت   ط روبعء عنت ايو عن،ت ربي  ًو،د آن ة عنعركوب عو  ،ةة 

ًت ك  حم د  ًا    ةكنمظت عا ًت ردعا  عج،ع ع ةكجلك عةل ت  ت،ع ب عو  عق ة   ل طب
حتت إشبعف إدعا  عو،عاد عن مبية  ا ك ا  ًطل خ ط    لة نع   ة ت   ت ت ك  عج،ع ع 

عنت ايو عن،ت ربي وع حيتكو،  ن ت ايو ق ت عنت،ت ف  ع يتا عمتل كهبا ن ع ت ةكجلك عة 
ًصي ل   ة ص، عاخب يع   ع عن،مكئت عوً ى و،عومة وع،ةك  عنت   ط ن ل،ا عنعك  ة 

 . تعع رة  ل ل   ة عنت   ط نت،   عنل،ا عنعك  ة ةكجلك عة



 ـــــص (( المنـــــــــاقشــــــــة)) ــــــملخ      

 جبك عة عنعك  ة عنل،ا ل  ط تع ت عني عن ع،ةك   ،عومة ع خ    ك مت ة كته ةمأ  
جي  عن كحث ا  عن بق عني يتا عت كلمك ةكجلك عة  عجظ،  ة عرم   ة إةبعص ا  كن   ،وتك

ًنظع جيو    ًتلكة مك    ًتعكجل ات و،عتو عن ع،ةك  تلبي كن  صي طبق  تظك  ة تغ ي 
عن،قت ترب ه ا  ي لا ذن  ةت،   ةبتك ج عمت كقي و،عومة اه وع،ةك  و ي   اً 

ح ث إ   ع  حىت و تظ،  ل   ة  ،عومة عن ع،ةك  صي ل   ة اد  عت  لط  طكائة 
ط  عة إدعا  عو،عاد عن مبية اهنك إدعا  تل،  ةكت كمل  رمج عنتر ل ةكو تل ت ن ل،ا عنعك  ة 
ً  ا ت، ب عنعركوب عو  ،   ً  ا   ئ ة  ًل ى امس ل   ة اه ت،قل  ةكور  ة 

ًت ربة ت،ت ربمك  ع ًط  عة  ًذن  ص، و  ا   عنل،ا عنعك  ة  

ًو،د ق ا ةكور  ك   ا ك ل  ط عنل،ا عنعك  ة  ًتررب  صك يت  و ايضكن  ا  ص ظ عن بق 
ًعنعبض  ًعن  و  ًعولص   عوت، ب   ًعوع ، ك  لع م،ق عنع ت   ركمو  ع عن  كتك  

ًت،ت ربه   خ  ة ( تظر،ن،و ك عوع ، ك )ًص،  ك يربرتض ا  ي، بظ ت ك   ّعك  ار ك  
ًل   ك  إدعا  عو،عاد عن مبية ةكجلك عة ً مك    .ًتكئف 

برامج تخطيط القوى العاملة  رالخطط المقترحة لتطوي) -:رابع المبحث ال
 (ماالنج إندونيسيا بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

ة عية ميظع ن  كحث ا  يعّبف عول ،د مبربم،  ةبع ج ت ،يب ل  ط عنل،ا عنعك  ة     
ًعولرتحك  ل ى شظت خ ط  ظت: ةكجلك عة ةأهنك ًتظ،  قكة ة ن تررب   جم ،لة عناع ج  ،ةة 

ً ع ت تع  هبا عجلك عة  ع  ًعو ت ،  ةكهل ظت عودعاه ن مك عة ا ًعني يلرتحمك عخلاعء 
ًعووبعءع  عني تعت  صك إدعا  عو،عاد عن مبية لر  ق ك مك ةت  ط  اوت ت ،يب عن،مكئت 

ًوه  ظع  .عنل،ا عنعك  ة ل ى اح ع 

 -:عنتك   تت ًت  ةبتك ج ل  ط عنل،ا عنعك  ة   ،ا  مك ًيبا عن كحث ةأ     



اً  عن بيلة لع عوع ، ك  جت  ل اعمةاه د(: دراسة وتقييم الخطة الحالية)-1
ت  ت   ه إدعا  عو،عاد عن مبية ن   ة عو ت ة ةكنل،ا عنعك  ة   عن،قت   هعنعام ،  

 .عنبعصع

اه  لكاتة  ةأص ع ه يت ت    ك عنر ك  ادعء ي  تةت(: تحليل البيانات والمعلومات)-2
حت ي   ً لكاتتمك  ل اص عف إدعا  عو،عاد عن مبية    ً  كا عنتررب    عخل ط عوررب   ة اوة 

 .عوخت و    عنتررب  

ادعء  حت   ا رب ة لع ًعا ظكا عادعء ًتل،مي ت ،يباه ة (:وضع البرنامج المطور)-3
ًعقرتعه عج ،   مبك يظربت ت   عوخت و  عن كصب    عنتررب     ًعناع جل   ة عنت   ط 

 .اً ت   عوحنبع ك  لع جمك  عاص عف عحمل د  ةإدعا  عو،عاد عن مبية
ًةركءن ل ى عن  كتك  عني حت ت ل  مك عن كحث  ع  ض ،  عولكة    ع    ع     

بطمك   عنرب ت ًةع  ل( عجظ،  ة عرم   ةوك عة  ،وتك  كن  عةبعص ا )عن اعمة 
ً ع مت عمت  ص اصا عنرلكؤ عوتع لة ةت   عن  كتك     ك خيص  عن كةت ميظع  ركقمة 
 إةبعص ا  كن   ،وتك جبك عة عنعك  ة عنل،ا ل  ط ةبع ج نت ،يب عولرتحة عخل طة ك  

 -:ًصي ح و عآليت عجظ،  ة عرم   ة

 اعتماد التخطيط الطويل األجل وعدم االقتصار على قصير األجل  -أوالا 

ًاد        ةأ  عجلك عة تع ت ل ى ت ،يب ل  ط ل   ة عنت،ت ف  ع  عولكة ةةركءن ل ى  ك 
ًو تظتربي ةكن رة  خ   ت   ا خ ط ن  ر،ع  عنلكد ة اه ل  ط ط،يت عووت 

ًيعتا عن كحث ص ع عنر،مل  ع عنت   ط اه عنت   ط عن ،يت  عجكن ة اً عنلكد ة  لط  
ً ،عئ   رمك  ًنه  ععيك   -:عاوت  ظ ت ن ت   ط عنل   عاوت 

ًدقة ااًب  ا ك ير ب  ع خ نه ل ى ا  ل   ة -ا ًذع  ل ت  إته ي، ب اؤية شك  ة 
ً ت  ة   .ل  ط عنل،ا عنعك  ة صي ل   ة   ت ب  



ً ت   ك  عخل ة  ع خ   عتكحة عن،قت عوركمو إته ي، ب ع ظكت ة ت  -   ة عحت كوك  
ًص ع  ض ،   ك ذابظ عن      ًا تنتررب  صك ا ك ت، ب إ ظكت ة عوبعء تع ي   ل  مك   

 .22 عجلك عة   يب

التنسيق بين برامج التخطيط للقوى العامة مع برامج التخطيط االستراتيجي -ثانياا 
 .للموارد البشرية

ت   ن  كحث اد ة عنتر  ت ة  ةبع ج ل  ط عنل،ا  عولكة     ًاد  ك ل ى ةركءن    
 ًا  عنر،ل   ع  عن مبية ن  ،عاد عومرتعت مي عنت   ط ةبع جعنعك  ة ةكجلك عة  ل 

ًنظع ت  ً عجكوة   ية عآل  نغبض  ًت ربة إدعا  عو،عاد عن مبية  عناع ج صي  ع و و 
ًت رب ً  اح ك   تل  ة عنتر  ت ة  عجلكت    ع خ    إد كج عو،اد عن مبه ة عنتر  ت 

ًًطل  عومرتعت م ة  عنلبعاع  ( عو،ترب ) ةبع ج خكوة ًعقرتعه لع طبيت عنت   ط 
ًاه نتيل ت ًعنت ،يب  عنلكة ة ن تغ   ً  ًعنضب  ع اوت ت،   عو،اد عن مبه عو ئا 

ًعطيكن ن  كحث  ع خ   ع .عاص عف عنتر    ة ًتمب ذن   ًعوقرتعحك  ًق   نرلكؤ 
ًذع  ل قة ةت ،يب عنت   ط ن ل،ا  عولكة ةعني حق د     ًصي ذع  ةقع  عمرتعت مي 

ًصي اكآليت  -: عنعك  ة   تربس عن،قت 

 التخطيط بفعالية وحسب الشروط المحددة عملية تنفيذ-1

ًاد        ً  عوقرتعحك  عني  عن كحث   ا ًيبا عني اوبعصك عن كحث   عولكة ةًص ع ا
ًعن ه تترببمل  رمك عومرتعت م ة  عات كؤ ص ع عوقرتعه ةكمرتعت م ة إدعا  عو،عاد عن مبية عنعك ة 

 المناسبة،وتكوين الموارد البشرية  استقطاب استراتيجية: وهي عوتع لة هب ع عجلكتو 
ًخا  و    ةغبض ت،ت ربما  استقطابوالتي تهدف إلى  عنعركوب ذع  اربكء  

حت   عن،طع ة  ًعمت  ع ما ًعنتع    ة  ت ،يب  بت ط ًتبا ا ف ت ن مك عة عردعاية 
ًتل يب  مرتعت م ةعو ظص   . رمك عوحت كوك ةت   ط عنل،ا عنعك  ة 
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ًاد        ذع  عنع قة هب ظ عجلعئ ة ص، عقرتعه  عولكة ةً ع ة  عوقرتعحك  عني 
ًاع عوصت ك  ةع   ة  ً ع  عجلك عة دعخت عو،ترب   د نعيكد  عات كهبا ن  ا  عن،ت رب ة  

ًعومكاع   ًاع  عو،ترب   ع عن بق عنركوعة را ك  عا بعد عنعك    عخلاع   عوع ،  ا  د
ًيبا عن كحث ةأ  عات كؤ ص ع عوربم،  ةاع ج عنت   ط ي  ً  ع خ   ا   عن،ت رب ة  

ًاع  عو،ترب  يتا عرل عد هلك تعع ركن  ل ل   ة عنت    ط ن ل،ا عنعك  ة ل   ة د
ًص ظ عنرل ة ذابصك ةكولكة ة عن      عنعك ة  عردعا    يبًعمتل كهبك ن ع ت ةكجلك عة  

 .26عوكن ة ً عنت   ط

 وتدريب الموظف قبل التوظيف تأهيلإعداد برامج ل-2

ًيبا عن كحث عن كحث اوبعصك عني عولكة ة   ًاد  عني عوقرتعحك  اح  ًص ع       
ًعن ه تترببمل  رمك    ا عات كؤ ص ع عوقرتعه ةكمرتعت م ة إدعا  عو،عاد عن مبية عنعك ة 

ًصي  البشرية الموارد وتنمية تدريب استراتيجية:  عومرتعت م ة عوتع لة هب ع عجلكتو 
  ع رة اتم ة حن، عجتكصكهتا ًت،و ه عنعك    ً مكاع  ً عكاف اربكء  ا ل ةغبض ًذن  

ًةع  عنت،ت ف نت ،يب عنل،ا عنعك  ة  ف ا  ةبع ج عنت ايو عولرتحة تظ،  ق ت  ً ع عوعًب  
ًا  ع ت ،يب  ًايضكن   ا عجل  ىل ل ى عنت ايو ق ت عنت،ت ف   مي ترتاع ةكن اوة عا

ًدق لة ًص ع حيتكج نر ب  عمرتعت م ة  كح ة  ًص ظ ًت ايو عو،تف ةع  عنت،ت ف    
 . 2عوكن ة ً عنت   ط عنعك ة  عردعا    يبيضكن عن    عنرل ة ذابصك ةكولكة ة ا

والعمل على رفع  الوظيفي االلتزامو  حث الموظفين الجدد على االنضباط-3
 الوظيفي األداءفي  الكفاءة
ًيبا عن كحث عن كحث اوبعصك عني عولكة ة   ًاد  عني عوقرتعحك  اح  ًص ع        

ًعن ه تترببمل  رمك    ا عات كؤ ص ع عوقرتعه ةكمرتعت م ة إدعا  عو،عاد عن مبية عنعك ة 
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ًصي   البشرية الموارد أداء وتقييم قياس استراتيجية: عومرتعت م ة عوتع لة هب ع عجلكتو 
   ا  عب ة اوت  عًصرك ير  ت عا ب ل ى شبحية عو،ترب  عجل د عن يع مت عمتل كهبا  

  ع عو تم ف عادعء  لعوت،قل  رما اً عنربع ي خ   ة عية عنت،ت ف  عادعء عتربكق
   ًعنت  ت عومت بعاية   عنتظ ربة   عجل،د    عن،قت عن بلة  عنظ  ة عجما  ح ث
 عني عو،عوربك   ل ل  ه ًعنلكئ   عادعء لركوب تركمت    ا ل ى تل  ا ًا ن 
ًا ن  ص ظ عنرل ة ذابصك ةكولكة ة عن    ًعخل ط عو،ط،لة   عنع ت ت   ا يتض رمك
 .24عوكن ة ً عنت   ط عنعك ة  عردعا    يب

 التخطيط لتوفير الحوافز المطلوبة والتعويضات المناسبة للموظفين -4
ًيبا عن كحث عن كحث اوبعصك عني عولكة ة   ًاد  عني عوقرتعحك  اح  ًص ع        

ًعن ه تترببمل  رمك    ا عات كؤ ص ع عوقرتعه ةكمرتعت م ة إدعا  عو،عاد عن مبية عنعك ة 
ًصي  ًص ظ البشرية الموارد ومكافأة تعويض استراتيجية: عومرتعت م ة عوتع لة 

 عوغبية عاوبية ًعن  كمك  عنرتق ة   عوت ًت عج،ع ع  ت ك  ل ى تعت   عومرتعت م ة
ًعوركم ة ن ت،ت ف هب ظ  ًاهنك اح  عن،مكئت عهلك ة   عمتل ك  عنعركوب عوت  ع   ًعحملربع    

ًل ى ااممك  ً ك ن ن   ع اص عف ةع    عو ا  حت    باععجلك عة    عجلك عة ت ل ا 
ًه  ًه ا ًعرة عمل  ل ًطل حع ة ةبع ج  عوةتظكاً ،قعمك عنترك  ي  مي حبكوة إىل ا بعد ذ

ًعو    يبا ن  ص ظ عنرل ة ذابصك ةكولكة ة عن      عني ت لا ص ع عنت،وه  ظك أ ن ي،ع ع 
 . 2عوكن ة ً عنت   ط عنعك ة  عردعا 
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بجامعة موالنا  ملخص مقترحات لبرامج تطوير تخطيط القوى العاملة( 11)شكل رقم  
 ماالنج إندونيسيااإلسالمية الحكومية  ممالك إبراهي

 
 جبك عة    ص  لرتحك  ةبع ج ت ،يب ل  ط عنل،ا عنعك  ةًيم  عنمظت ال ظ إىل     
ً  ت   عوتلبحك  ص، علت كد  عجظ،  ة عرم   ة إةبعص ا  كن   ،وتك ًا مبكوتج   

ًل   عوقت كا ل ى عنت   ط ق   عاوت  كجلك عة تع ت  عنت   ط عن ،يت عاوت 
ل ى ت ،يب ل  ط ل   ة عنت،ت ف  ع خ   ت   ا خ ط ن  ر،ع  عنلكد ة اه 

ًو تظتربي ةكن رة عجكن ة اً عنلكد ة ًثكين ت   عولرتحك لط ل  ط ط،يت عووت       
 ن  ،عاد عومرتعت مي عنت   ط ةبع ج  ل عنعك ة ن ل،ا عنت   ط ةبع ج ة  صي عنتر  ت

ًيم ت ص ع عولرته  لرتحك   بل ة  هلك: عن مبية   عنت   ط ةربعكن ة  ل   ة تررب   ًا
ؤ عحمل د  ةت ين     عوركم ة ًتظ،يع عو،عاد عن مبية عمتل ك  عمرتعت م ةًح و عنمًب

ًخا  عمتل ك ًعني هت ف إىل  إل عد نت،ىل عن،تكئف   مث  لرته  عنعركوب ذع  اربكء  
 عو،عاد ًتر  ة ت ايو عمرتعت م ةًت ايو عو،تف ق ت عنت،ت ف ةت ين  تأص تةبع ج ن
 حن، عجتكصكهتا ًت،و ه عنعك    ً مكاع  ً عكاف اربكء  ا ل ةغبض ًذن   عن مبية
ًعنع ت  عونتعع ً  ى عوتض كؤ  مث  لرته حث عو،ترب  عجل د ل  ع رة اتم ة عن،ت ربي 

اعتماد 
التخطيط 

الطويل األجل 
وعدم االقتصار 

على قصير 
 األجل 

التخطيط 
 الفّعال

التدريب 
 الوظيفي

تقييم 
 األداء

الحوافز 
 والتدريب



  ع عن مبية عو،عاد ادعء ًتل  ا ق كس عن،ت ربي ةت ين عمرتعت م ة عادعء   عنظربكء ل ى ا ل 
 عادعء  لعوت،قل  رما اً عنربع ي خ   ة عية عنت،ت ف  عادعء عتربكق   ا  عب ة اوت

ًاخ عن  عو تم ف   ن  ،ترب  عوركم ة ًعنتع،يضك  عو  ،ةة عج،ع ع نت،   عنت   ط رما  
ًو،د  عوعت    عن مبية عو،عاد ً ظك أ  تع،ي  عمرتعت م ةةت ين   ي،ع ع  عك  ن  ت ك ل ى 
ًعوظك آ  عوكن ة عو ت ربةعنرتق    ةعوت ً   .ًعحملربع  عوغبية عاوبية ًعن  كمك  ك  

 ـــــص (( المنـــــــــاقشــــــــة)) ــــــملخ            

 جبك عة عنعك  ة عنل،ا ل  ط ةبع ج نت ،يب عولرتحة عخل ط ع خ    ك مت ة كته ةمأ  
ً  ت   عخل ط  ًو  عجظ،  ة عرم   ة إةبعص ا  كن   ،وتك عولرتحة عن كحث ا   ع ا

ًن  ةكجلك عة  ًل   عوقت كا ل ى  ع ق ت عو ل ص، علت كد عنت   ط عن ،يت عاوت 
ًنظع جيو ا  و يق كنغ   عولت كد ل ى عنت   ط ط،يت عاوت عنت   ط  ق   عاوت  

عن ه ص،  ظ ت ن ل   عاوت عن ه ص، يعتا عامكس   عنت   ط ت بعن اته ميتكل 
ًو  عن كحث ا  عخل ط عولرتحة صي.مب  عع  ل   ة صك ة   ر م ة متك كن  خ ط ا ك 

ً رمج عنت   ط عومرتعت مي ةكو ذع  ةقع  عمرتعت مي ر  ك   كخل ط عولرتحة  ل اؤية 
ًص،  ك قك  عن كحث ًذع  ل قة ةت ،يب  عنت   ط ن ل،ا عنعك  ة   تربس عن،قت  

ًإ ظكت ة عومتربكد   ع ط  عة عوت كق ًوه  ًح د ا  ن ل،ا عنت   ط ةبع ج ة  ةت،ط يه 
 .مبيةعن  ن  ،عاد عومرتعت مي عنت   ط ةبع ج ًت ،يبصك ةكجلك عة  ل عنعك ة

 
 
 

 



 :الفصل الرابع 
 عرض وتحليل البيانات

نبذة عن جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية الحكومية  -:المبحث األول 
وتقديم وعرض فكرة شاملة عن عملية التخطيط للقوى  ماالنج إندونيسيا

 العاملة بإدارة الموارد البشرية بالجامعة
 الحكومية االسالمية إبراهيم مالك موالناالتعريف بجامعة : المطلب األول

  ماالنج بمدينة
يف البدء سوف يقوم الباحث بالتعريف املوجز باجلامعة ، وحياول أن يعطي معلومات     

  مفيدة وخمتصرة عن اجلامعة اليت أجرى هبا هذه الدراسة وكانت البيانات حسب االيت
:- 

 الحكوميةمعلومات عن جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ( 2)جدول رقم 

 المعلومـــات الموضـــوع م
(باللغة العربية)االسم الرمسي   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  

 ماالنج
(باللغة االندونسية)االسم  2  Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 
 UIN االسم املختصر  3
م1002-يونيو - 1 تاريخ التأسيس 4  
م  69 لعام ( 00) رقم قرار التأسيس 5  
اإلندونيسية ( األوقاف)وزارة الشؤون الدينية  مصدر القرار 6  
( كاجايانا)شارع  املوقع اجلغرايف 7  

                                                           

1 .على شبكة املعلومات الدولية ااملعلومات مت مجعها من املقابالت اليت أجراها الباحث ومن موقع اجلامعة وموقع ويكيبيدي-   



 Gajayana 50 Dinoyo Malang, 
65144 

 ماالنج املدينة  8
 جاوة الشرقية املقاطعة 9
 مجهورية إندونيسيا الدولة  10
 جامعة إسالمية حكومية النوع  11
3 دكتوراة عدد الكليات 12 كليات بكالوريوس ، ماجستري 7 

6 
( 9)سكليات البكالوريو  13 كلية -كلية الشريعة-كلية علوم الرتبية 

كلية العلوم -كلية علم النفس-االقتصاد
.كلية العلوم اإلنسانية والثقافة-والتكنولوجيا  

قسم   عدد االقسام للبكالوريوس 14 21  
(7)كليات املاجستري 15  تعليم اللغة العربية-  

 إدارة الرتبية اإلسالمية-1
 الدراسات اإلسالمية-3
 إعداد معلمي املدراس االبتدائية-2
 الرتبية اإلسالمية-0
 األحوال الشخصية-9
 االقتصاد اإلسالمي-7

(3)كليات الدكتوراة 16  إدارة الرتبية اإلسالمية-  
 تعليم اللغة العربية-1
 الرتبية اإلسالمية -3



موظف تقريبا    عدد املوظفني 17 300 
 http://www.uin-malang.ac.id الربيد اإللكرتوين 18
  ترتيب  اجلامعة على مستوى الدولة 19

 من حيث اجلامعات اإلسالمية
.م 2014 لسنة    الرتتيب 27-

ج فهي تتلخص في ماالن إبراهيم مالك موالنا الحكومية اإلسالميةأما رؤية الجامعة 
 -:النقاط التالية

 لدى الطالب  الديين التعمق - 
 احلسنة األخالق غرس عظيم -1
 املعرفةآفاق  توسيع -3
 .االهتمام بالنضج املهين -2

 الخصائص لهم يتوفر الخريجينيكون  أن األربعة األسسوتهدف الجامعة بهذه 
 :التالية
 االستقاللية - 
 األخرى اجلامعات مع للمنافسة ا  استعداد -1
 العاملية األكادميية الرؤية -3
 وازدهارها األمة تقدمل قيادة/  القيادة على القدرة -2
 اتاجملتمعب اإلسالم دينالدعوة ل تطوير يف املسؤولية -0
 والتعاون املشاركة روح و األخرين، رعايةو  ،لفعل اخلري العظيمة الروح -9
 .1جملتمعيف ااحلسنة  القدوة -7

                                                           

الرمسية لغرض احلصول على إجابات األسئلة هلذه الدراسة بتاريخ  حتصل الباحث على هذه املعلومات من املقابالت اليت أجراها قبل املقابلة - 1
 .م0 10/مارس / 3

http://www.uin-malang.ac.id/


 التنظيمي الهيكل(6)شكل رقم 
 المالية و التخطيط العامة، اإلدارة شؤون

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 املالية و التخطيط العامة، اإلدارة شؤون مدير
 خالدة الحاجة

 العامة قسم مدير
 القريب فتح

 احلكم و املوظفني شؤونو  املنظمة، قسم مدير
 لؤيني فرحة سيتي

 احملاسبة و املالية قسم مدير
 استي تريارسيه

 اإلدارية الشؤون وحدة مدير
 كوسنادي

 املوظفني شؤون وحدة مدير
 سوكي

 واحلكم املنظمة شؤون وحدة مدير
 الماجستير شرقاوي

 العامة، العالقات شؤون وحدة مدير
  النشر و التوثيق 
 سوتامان الحاج. د

 التشغيل وحدة مدير
 الماجستير. م.أ فوزان 

 مساعد

 مساعد

 مساعد

 مساعد

 مساعد

 امليزانية تنفيذ وحدة مدير
 اخلزانية و
 هانيك أمي الحاجة
 القريب فتح

 التحقيق، وحدة مدير
 املالية التقارير و احملاسبة

 تسنيدة هانيك

 مساعد

 مساعد

 الربامج ختطيط وحدة مدير
 وامليزانية

 الماجستير مصطلق بني إمام
 القريب فتح

 تقارير و تقومي وحدة مدير
 امليزانية و الربامج
 زليخة نوفي
 القريب فتح

 مساعد

 مساعد

 التخطيط قسم مدير
 الماجستير رضوان
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موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية الشكل أعاله ميثل اهليكل التنظيمي جلامعة     
إىل سنة  1000)كما حتصل الباحث على بيان باخلطة لتطوير اجلامعة من سنة ،  ماالنج 
لبيانات وحتصل على إحصائية لعدد املوظفني باجلامعة وهم مصنفون حسب ا،( م1030
 -:التالية 

كشف العاملين بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج( 3)جدول رقم   
 الحكوميين والموظفين المحاضرين إحصائية  -1                       

 عدد الموظفين مكان العمل ت
 المحاضرين

 33    والتعليم الرتبية علوم كلية  
 39      الشريعة كلية 1
 11      النفس علم كلية 3
  3      االقتصادية العلوم كلية 2
  0        والتكنولوجيا العلوم كلية 0

 الموظفين
 2     واحملاسبة املالية قسم  
 17     العام القسم 1
 0     التوظيف قسم 3
 7       االكادميية اإلدارة قسم 2
 0     املعلوماتية اهلندسة مركز 0
 3     التخطيط قسم 9
 3   العليا اجلامعة 7
 3 والتعليم الرتبية علوم كلية 3
 7      االقتصادية العلوم كلية 6



 7     النفس علم كلية 0 
 2 الشريعة كلية   
 7     والثقافة اإلنسانية العلوم كلية 1 
 9     املكتبة 3 
 3     والتكنولوجيا العلوم كلية 2 

 

 الحكوميين غير والموظفين المحاضرين إحصائية-2

 عدد الموظفين مكان العمل ت
 المحاضرين

 2     االقتصادية العلوم كلية  
 1     النفس علم كلية 1
 3     والتكنولوجيا العلوم كلية 3
 2     الشريعة كلية 2
 2      والتعليم الرتبية علم كلية 0
 10    اإلجنليزية اللغة لتعليم املكثف الربنامج 9
 3      العربية اللغة لتعليم املكثف الربنامج 7

 الموظفين
 3   االكادميية قسم  
 9    والقانون والتوظيف التنظيم قسم 1
 3 واحملاسبة املالية قسم 3
 1    التخطيط قسم 2
 7      العام القسم 0



 3    االقتصادية العلوم كلية 9
 0 والثقافة اإلنسانية العلوم كلية 7
 3    النفس علم كلية 3
 31    والتكنولوجيا العلوم كلية 6
 6    الشريعة كلية 0 
 0      والتعليم الرتبية كلية   
 3 العليا الدراسات كلية 1 
 9   األعمال تطوير وحدة 3 
 3   والتطوير البحوث مؤسسات 2 
 9    واخلرجيني الطالب قسم 0 
 3    واللغة املركزية املكتبة 9 
 3     البيانات وقواعد مركز 7 
 0    العامة والعالقات والنشر التوثيق قسم 3 
 3    القرآن حتفيظ 6 
 الرعاية شؤون)  األعمال تطوير مركز 10

 (    الصحية
7 

 3     اجلامعة ومعهد مركز  1
      املؤسسة وتطوير التعاون قسم 11

 
 تطوير الجامعة اإلسالمية الحكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنجخطة -3

 .م2030إلى سنة  2002من سنة 
 المستقبلة لتطوير الجامعة اإلسالمية الحكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج الخريطة



 (2030إلى  2002) 
املرحلة الرابعة واخلامسة   

(101  – 1030) 
 االعرتاف و السمة الدولية

   10)املرحلة الثانية والثالثة  
– 1010) 

 االعرتاف و السمة اإلقليمية

 

 املرحلة األوىل
 (1000 – 10 0) 

تأسيس البناء و تعزيز 
 الدراسياملستوى 

  

السنوات  السنوات اخلمسة األوىل
 اخلمسة الثانية

السنوات 
اخلمسة 
 الثالثة

السنوات 
 اخلمسة الرابعة

السنوات 
اخلمسة 
 اخلامسة

عرض فكرة شاملة للعوامل والمبادئ لوظيفة تخطيط القوى : المطلب الثاني 
  ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالناالعاملة والمكلفين بها بجامعة 

قبل البدء يف عملية عرض البيانات اليت مت قام الباحث جبمعها من ميدان الدراسة      
عن طريق املقابالت مع املدراء االداريني داخل جامعة موالنا مالك ابراهيم احلكومية 
مباالنج ، فأن الباحث أثناء ذلك قام جبمع بعض البيانات ذات الصلة وذات أمهية 

لة باجلامعة ورأى الباحث إهنا تساهم يف اثراء الدراسة مبوضوع التخطيط للقوى العام
 -:ودعم األسئلة الرئيسية للبحث وكانت حسب االيت 



 مالك موالنا جامعة للقوى العاملة في التخطيط عملية على المؤثرة العوامل-أوالا 
 ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم

به يف أي وقت وحتت أي ظروف، إن إعداد اخلطط ليس عمال  سهال  ميكن القيام     
اجلهة املسؤولة عن وضع  ن قبلبل هو عمل ذهين شاق يتطلب بذل جهود كبرية م

اخلطط، واإلملام جبوانب عديدة عن املشكلة اليت يراد التوصل إليها، وتوفري اإلمكانات 
ة إن مراعاة حتري الدقة يف حتديد جوانب اخلطو املادية والبشرية الالزمة لوضع اخلطة ، 

مسألة حيوية جيب أخذها يف االعتبار عند العزم على إعداد أي خطة، واللجوء إىل 
األساليب العلمية يف إعداد اخلطة واالستفادة قدر اإلمكان مما هو متوافر لدى املخطط 
من املعلومات وبيانات ووسائل وإمكانات مادية وبشرية، وذلك للوصول إىل درجة عالية 

 املراحل اليت رمر هبا اخلطة، بدء ا من اإلعداد واإلقرار إىل التنفيذ من الكفاءة والفاعلية يف
 .واملتابعة

وبناء  على ذلك طرح الباحث على السيد مدير االدارة العامة للتخطيط واملالية   
سؤاال   3

وكانت إجابته  وهو ما هي العوامل اليت توثر على عملية التخطيط الوظيفي باجلامعة،
تنحصر يف مدى توافق املوظفني مع الشروط واألهداف املوضوعة  بأن تلك العوامل)

 ( .لعملية التخطيط للتوظيف

بأن )وكانت إجابته  ذات السؤال ،2اجلامعة مدير وكيلكما طرح الباحث على السيد      
تلك العوامل تتمثل يف أن اسرتاتيجية التوسع يف افتتاح كليات جديدة يؤثر ذلك على 

العاملة ألن تلك الكليات حتتاج لعمالة وهذا يتطلب عملية ختطيط عملية ختطيط القوى 
 رئيس نائبالسيد  إىل كما وجه الباحث السؤال ذاته ،(سريعة لتلبية هذا التوسع اجلديد

 العوامل تلك بأن) إجابته كانتوالذي   ،0التنمية ومعهد األكادميية للشؤون اجلامعة
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وميكن . (املتقدمني للوظائف من سوق العمل يف مدى توفر الكفاءة والفعالية لدى تتمثل
للقوى  التخطيط عمليةمن خالل ما مت عرضه استخالص أهم تلك العوامل اليت تؤثر يف 

 -:ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا امعةجب العاملة

 :األهداف والشروط المحددة في عملية تخطيط القوى العاملة - 

وحسب ما ورد باملقابلة اليت أجراها الباحث يتضح وجود شروط معينة وأهداف     
حمددة وراء استقطاب العناصر البشرية من خالل عملية التخطيط للقوى العاملة من 
حيث املهن املطلوبة واملؤهالت وما حتتاجه من قدرات ختصصية ، لذا يصعب على إدارة 

فهم وإدراك األهداف العامة ومدى توفر الشروط  املوارد البشرية أن ختطط مبعزل عن
   .9باجلامعة واملالية للتخطيط العامة االدارة مدير السيداملوضوعة، وهذا ما جنده يف إجابة 

 :حجم العمل وتبني استراتيجية التوسع بالجامعة -2

يتضح تأثري حجم املؤسسة فكرب حجم  الباحث أجراها اليت باملقابلة ورد ما وحسب  
امعة وتعدد الوظائف واألعمال هبا وتنوعها واتساعها باستمرار من خالل تبين اجل

 ختطيط عملية يف يؤثروأن هذا األمر  جديدة كليات افتتاحاسرتاتيجية التوسع من خالل 
باستمرار ملواجهة االحتياجات نوعا  وكما   لعمالة حتتاج الكليات تلك نأل العاملة القوى
، وهذا ما يستخلصه اجلديد التوسع هذا لتلبية سريعة ختطيط عملية يتطلب ،كما

 .7اجلامعة مدير وكيلالباحث من إجابة السيد 

 : مدى توفر العناصر البشرية المناسبة ومدى توفر الكفاءة المناسبة لديهم -3

يتبني أن توفر الكفاءة املناسبة واليت  الباحث أجراها اليت باملقابلة ورد ما وحسب     
تستتبعها الفعالية يف األداء الوظيفي من العوامل املؤثرة يف وضع اخلطط لتوفري القوى 
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العاملة باجلامعة ،فقد ال تتمكن اجلامعة من توفري العناصر املطلوبة من القوى العاملة ليتم 
ا جيده الباحث يف إجابة السيد توظيفهم يف الوقت وبالعدد والنوعية املطلوبة، وهذا م

 .3التنمية ومعهد األكادميية للشؤون اجلامعة رئيس نائب

 إبراهيم مالك موالنا جامعة في القوى العاملة تخطيط في األساسية المبادئ -ثانياا 
 ماالنج الحكومية اإلسالمية

 البشرية املوارد ختطيط من الغايةبأن : بداية يشري الباحث ملا ذكره مازن فارس رشيد    
 خطط بتحليل ذلك عمل ويتم ،املوظفني من املؤسسة احتياجات تغطية من التأكد هي

وباتباع عدد من األسس  املوظفني يف توافرها املطلوب املهارات لتحديد املؤسسة
 -:مراعاهتا يف ختطيط القوى العاملة هي يلزم اليت األساسية املبادئ وهذه واملبادئ،

للخطة هو حتليل وضع املؤسسة احلايل والتنبؤ باالحتياجات  حتديد هدف أساسي - 
 .من العمالة

 .وضوح اخلطة املوضوعة لتخطيط القوى العاملة -1
 .أن تكون اخلطة مؤقتة ومؤطرة يف إطار زمين حمدد -3
 .توفر خرباء للقيام هبذه العملية  -2
 .املتوقعة غري الظروف ملواجهةاملرونة  -0
 . 6وغريها من الطرق العاملة القوى ختطيطيف  الكمية الطرق استخدام -9
وملعرفة إطالع ادارة اجلامعة مببادئ عملية التخطيط للقوى العاملة املتعارف عليها ،    

ماهي : وهو 0 باجلامعة داريةاإل الشؤون مديروجه الباحث السؤال التايل إىل السيد 
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 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة يف التوظيف ختطيط يف األساسيةاملبادئ 
 -:أهنا تتمثل يف االيت) فأجاب  ؟ ماالنج

النظر أساسا  اىل كفاءة املوظفني بأن تتناسب مع احلاجة من توظيفهم ومن أجل - 
 -:ذلك نقوم مبا يلي 

 .مواصفة العمل -وصف العمل –حتليل العمل -

ويتم ذلك مبا  النظر يف حجم العمالة مع عدد الوظائف املطلوب تسكني املوظفني هبا-1
 -:يلي 

 (.عملية حتليل وظائف املتقدمني -  املوظفني احتياجات تقدير -
،    التنمية ومعهد األكادميية للشؤون اجلامعة رئيس نائب السيدكما سأل الباحث     

 اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة يف التوظيف ختطيط يف األساسية املبادئعن 
أننا نركز على توفر مبدأ االمانة الوظيفية وعلى الكفاءة )فأجاب  ماالنج احلكومية

 (.الفعالية يف املرشحني من القوى العاملة لشغل الوظائف باجلامعة

سؤاال  ماهي  1 كما طرح الباحث على السيد مدير االدارة العامة للتخطيط واملالية     
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة يف التوظيف ختطيط يف األساسيةاملبادئ 
أن يتم ذلك وفق حتليل العمل أو حتليل الوظيفة بعملية وصف )فأجاب  ماالنج؟

 (.وتوصيف الوظائف باجلامعة لتحديد الوظائف الشاغرة واملشغولة

ويرى الباحث أن إجابات املسؤولني ركزت على أهم املبادي الواجب توفرها يف التخطيط 
 والتنبؤ احلايل املؤسسة وضع حتليل من للخطة أساسي هدف حتديد للقوى العاملة وهو

 . العمالة من باالحتياجات
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 إبراهيم مالك موالنا جامعة فيالمشاركين في عملية تخطيط القوى العاملة -ثالثاا 
 ماالنج الحكومية اإلسالمية

إن تشكيل جلنة لتخطيط القوى العاملة من اخلطوات املهمة واليت تتوقف عليها جناح     
عملية التخطيط برمتها وحسب ما مر بنا من املبادئ السالفة الذكر جيب أن تكون 
اللجنة يتمتع أفرادها باخلربات والكفاءات املطلوبة ، كما جيب أن تكون مطلعة بالتقارير 

 القوى ختطيط عملية يف املشاركنيومن أجل معرفة . وى العاملةذات الصلة بتخطيط الق
،طرح الباحث على  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة يف العاملة

 2  اجلامعة مدير وكيل،وعلى السيد  3 السيد مدير االدارة العامة للتخطيط واملالية
 مالك موالنا جامعة يف ختطيط التوظيفمن هم املشاركني يف عملية  :السؤال التايل

 -:بأن ذلك يتم مبشاركة كال  من )فأجابا  ماالنج؟ احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 إدارة الشؤون اإلدارية - 

 (الثاين)وكيل مدير اجلامعة -1

 (.مدير اإلدارة العامة للجامعة-3

 موالنا بجامعة العاملة القوى لتخطيط المطبقة الخطط -:المبحث الثاني 
  ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

ول وهو ما هي اخلطط املطبقة ن جانب عرض بيانات تساؤل الدراسة األيأيت األ   
 لتخطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية؟

- :من وكان الباحث قد أجرى مقابالت مع كال   
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- :0 التخطيط و المالية ة،السيد مدير اإلدارة العام-أ

ول حيث طرح الباحث على السيد مدير االدارة العامة للتخطيط واملالية السؤال األ   
وهو اخلطط املطبقة لتخطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

- :احلكومية ؟ وكانت إجابته على النحو التايل 

يتم من خالل  بأن عملية ختطيط القوى العاملة املطلوب توظيفها باجلامعة مستقبال  )    
فقا ملتطلبات التخطيط، ال ننظر إىل احلاجة إىل املوظف و عملية التخطيط اإلداري وقال 

فحسب، بل إىل اعتبارات اخرى من أمهها النظر إىل حالة الدعم املايل املتوفر فيها، وهذا 
 (. دارة املالية وعملية التخطيطصميم دور اال

بأن عملية التخطيط للقوى العاملة اليت تؤدي لعملية التوظيف يف هذه اجلامعة )وقال    
 :تشكل نوعني يتم استهدافهم ، مها 

اجلامعة ويتم توظيفه من قبل  وهو املوظف الذي يتبع وظيفيا  :  الموظف الحكومي-1
يف  حمدودامعة اجل دورطرف اجلامعة وقال إن وزارة الشؤون الدينية مباشرة وليس من 

ن التوظيف والتخطيط له هو عملية اختيار هذا النوع وهو االغلب باجلامعة وذلك أل
ن تقدمي عروض التوظيف تتم من خالل جلنة إوقال ،عملية مركزية من الوزارة الدينية 
 .(االختبار الوطين بالوزارة الدينية

هو النوع الثاين من املوظفني الذين تقوم اجلامعة :  الموظف غير الحكومي-2
بتوظيفهم بنفسها واليت تتكفل اجلامعة بدفع مرتباهتم واجورهم بنفسها، وحسب الشروط 

ن ذلك يتوقف إوقال . اليت تسمح هبا قوانني اخلدمة العامة فهي اجلهة املشرفة على ذلك
( للجامعة ف اجلديد واملقدرة املالية املوظإىلعلى شيئني داخل اجلامعة ومها مدى احلاجة 

. 
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- :9  السيد وكيل مدير الجامعة-ب

ول دارة العامة للتخطيط واملالية السؤال األحيث طرح الباحث على السيد مدير اإل   
- :أنه يوجد نوعني من التخطيط للقوى العاملة واستقطاهبا:)جاب بااليت أو 

سارات عن طريق الوزارات مب ميريتم عن طريق احلكومة وله :التخطيط الحكومي -1
 :املذكورة ، وهي ذات عالقة بالتخطيط للقوى العاملة، هي 

 (وزارة العمل)وزارة شؤون وكالة التوظيف احلكومي  -1

 وزارة الشؤون الدينية -2
ويتم أوال  أن تقدم مقرتحات التخطيط للعمالة من اجلامعة إىل وزارة الشؤون الدينية،    

دم إىل وزير شؤون وكالة التوظيف احلكومي ، بعد ذلك يشكل مث جيري التنفيذ، مث تق
جلنة االختبار الوطين، مث خترج اللجنة بتقريرها عن التخطيط وحيدد به عدد ونوع وكل ما 

ذلك عقد االختبار من جلنة بعد يتم  خريا  أيتعلق بالعناصر املطلوبة للعمل باجلامعة، و 
 (.جهااالختبار الوطين للمتقدمني، مث تعلن نتائ

وهي الشرحية من املوظفني :  (الخدمة العامة)التخطيط المتعلق بالموظفين -2
املختارين ليس من وزارات احلكومة مباشرة بل يتم توظيفهم من قبل اجلامعة نفسها من 
خالل نظام االختبار اخلاص اليت تعده اجلامعة، مع التنسيق مع الوزارات املختصة لكن 

 (.التخطيط للقوى العاملة يتم بشكل ذايت ومستقل
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 -:7 ارية بالجامعةالسيد مدير الشؤون االد -ج
ول وهو ما دارية باجلامعة السؤال األحيث طرح الباحث على السيد مدير الشؤون اإل    

هي اخلطط املطبقة لتخطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
- :توجد خطوات تقوم هبا اجلامعة هلذه الوظيفة وهي) باآليتجاب فأاحلكومية ؟ 

 .لكل أقسام اجلامعة( املوظفني)ياجات من العناصر العاملة حتديد االحت- 

 .خماطبة الوزارات املختصة لكي تقوم بتزويدنا بالعناصر املطلوبة -1

 (.باجلامعة -املوظفني اجلدد-يتم تنفيذ عملية التخطيط للعناصر العاملة -3

 -:3 السيد نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية ومعهد التنمية-د

وجه الباحث للسيد نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية ومعهد التنمية  حيث   
ول وهو ما هي اخلطط املطبقة لتخطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك السؤال األ

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ؟ 

- :بأن ذلك يتم باخلطوات التالية : )جاب بااليتأوقد     

اجلامعة باإلعالن عن طريق وسائلها املتعددة يف اجملتمع  من خالل قيام:  اإلعالنات - 
 .بأن هذه اجلامعة حتتاج إيل موظفني

وهي خطوة يتم هبا التعريف بالشروط واملواصفات املطلوبة للمتقدم : اإلخبارات-1
لشغل الوظيفة باجلامعة حسب الوظائف الشاغرة هبا ومبا يتناسب لشغلها وتتم عن طريق 

 .نرتنت وسائل حديثة كاأل
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تقوم جلنة جلان خمتصة بعملية فرز واختيار العناصر املتقدمة مبا يتناسب مع : اإلختيار-3
الشروط وحسب االحتياجات وهل تنطبق على املشرحني من القوى العاملة الشروط 

 املوضوعة أم ال ؟

بعد استيفاء الشروط واالختيار وفق ما حتتاجه اجلامعة : اإلمتحان أو االختبار-2
ويتناسب مع وظائفها الشاغرة بالنسبة للقوى العاملة املرشحة للتوظيف يتم اجراء 
امتحان ومبراحله وانواعه وهي عادة تشمل اختبار الكفاءة املهنية واختبار سيكولوجية 

 (. هي جامعة اسالميةواختبار حفظ وقراءة القران الكرمي ألن هذه اجلامعة 

 بجامعة العاملة القوى تخطيط تواجهه التي الصعوبات -:المبحث الثالث 
 الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

هي يقوم الباحث يف هذا املبحث بعرض بيانات تساؤل الدراسة الثاين وهو ما    
إبراهيم اإلسالمية الصعوبات اليت تواجهه ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك 

  ؟ احلكومية
 -:وكان الباحث قد أجرى مقابالت مع كال  من 

 -:6 المالية و التخطيط العامة، اإلدارة مديرالسيد  -أ

حيث طرح الباحث على السيد مدير االدارة العامة للتخطيط واملالية السؤال الثاين    
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالناجامعة  تواجهها اليت الصعوبات هي ماوهو 
 ؟ التخطيط لغرض التوظيف عملية عند جماالن

 -:وكانت إجابته على النحو التايل  
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 إبراهيم مالك موالنا جامعة يف املوظفني توظيفالتخطيط هبدف  عملية عند)   
 : منها ،الصعوبات بعض اجهنو  ج فإنناماالن احلكومية اإلسالمية

ة أي احلكوم الشروط املطلوبة بالنسبة للموظف الذي توظفهال يتم استيفاء  عندما- 
 .فتطر اجلامعة ملعاجلة ذلك الدينية الشؤون وزارة من طرف املوظف احلكومي

عندما ال تتوفر املقدرة املالية داخل اجلامعة لتوظيف عناصر من املوظفني الذين تقوم -1
 .اجلامعة بتعيينهم وتوظيفهم بنفسها

ملرشحني لالختبارات مع وجود كفاءة لديهم مثل ما حيصل عدم اجتياز بعض ا-3
 .باالختبار السيكولوجي  واختبار القران الكرمي

 ،نوعية من املوظفني الذين تكون اجلامعة يف أمّس احلاجة هلم على حصول صعوبة-2
 (.وااللكرتونية وغري ذلك املعلوماتية اهلندسةجمال  يفموظفني  مثل

- :10 الجامعة مدير وكيلالسيد -ب

هي الصعوبات ما:  الثاين السؤال اجلامعة مدير وكيل السيد على الباحث طرح حيث   
 ؟اليت تواجهه ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

- : التايل النحو على إجابته وكانت 

بأن الصعوبات تتمثل يف عدم موافقة وتطابق وظائف اجلامعة مع املوظفني الذين ال )    
يتم توظيفهم من طرف اجلامعة بنفسها أي االمر يتعلق باملوظفني احلكوميني الذين 

 (.يوظفون من قبل الوزارة
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 -: 1االدارية بالجامعة الشؤون مديرالسيد  -ج
هي وهو ما الثاين باجلامعة السؤال االدارية الشؤون مدير لسيدل الباحث وجه حيث   

الصعوبات اليت تواجهه ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
- : التايل النحو على إجابته وكانت ؟ احلكومية

جاءت عن  التوظيفالتخطيط وما يتبعها من عملية  عملية نأل ،توجد صعوبات ال)    
 .(حمددةطريق خطوات 

 -:11التنمية ومعهد األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائبالسيد -د

التنمية  ومعهد األكادميية للشؤون اجلامعة رئيس نائب لسيدل الباحث وجه حيث   
هي الصعوبات اليت تواجهه ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا ما  وهو الثاين السؤال

 ؟ مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 -:وقد أجاب بأن املعوقات غالبا  تتمثل يف     

الوظيفية أو املهنية ومدى توفرها يف املتقدمني من املرشحني لشغل  الكفاءة مسألة يف - 
 .الوظائف باجلامعة

لكي يتم رفع   قبل التوظيف تدريبية اتدور ل احتياج املوظفني الذين يتم قبوهلم -1
 .بال  كفاءهتم الوظيفية وفعالية أداءهم مستق
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 بجامعة العاملة القوى تخطيط تعيق التي الصعوبات مواجهة -:المبحث الرابع 
 إندونيسيا ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

ميكن كيف : يقوم الباحث يف هذا املبحث بعرض بيانات تساؤل الدراسة الثالث    
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية مواجهة الصعوبات اليت تعيق ختطيط القوى العاملة 

وحسب ما أجراه الباحث من مقابالت وهي كانت مع املسؤولني من املدراء  ؟ احلكومية
 -:باجلامعة وهم 

 -:13المالية و التخطيط العامة، اإلدارة مديرالسيد  -أ

حيث طرح الباحث على السيد مدير اإلدارة العامة للتخطيط واملالية السؤال الثالث    
 -:بأن اجلامعة تعاجل الصعوبات حسب اخلطوات التالية)وكانت إجابته  املذكر أعاله ،

ال تتوفر يف املوظفني احلكوميني الشروط احملددة للتوظيف فإن اجلامعة تقوم  عندما- 
 .أي بداخل اجلامعة  حكوميني غريموظفني  توظفعلى 
 املالية امليزانيةتوظيفهم مع حجم  يناسب أن البد نياحلكومي غري نيللموظفبالنسبة -1

 .اجلامعة يف املوجودة
وكذلك يف االختبار السيكولوجي فيكون هناك مرونة املكتوبة  تنراعي يف االختبارا-3

 .نوعا ما
ني الذين ملوظفنوعية معينة من ابالنسبة لعدم رمكن اجلامعة من احلصول على -2

تقوم بالتعاون والتنسيق مع خمرجات بعض الكليات اليت خترج  حتتاجهم فإن اجلامعة
 (.عناصر وخرجيني يكونون مناسبني لشغل الوظائف املطلوبة باجلامعة لكي يتم اختيارهم
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- :12 الجامعة مدير وكيلالسيد -ب

ميكن السؤال الثالث وهو كيف  اجلامعة مدير وكيلحيث وجه الباحث إىل السيد    
مواجهة الصعوبات اليت تعيق ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 ؟ احلكومية

بأن اجلامعة تواجه معوقات عملية ختطيط القوى العاملة لغرض :)وكانت إجابته    
أي التوظيف الداخلي  عامةال اخلدمة وكالة املوظفني هبا من خالل اللجوء إىل توظيف

النقص يف  لتغطية يكفي ال احلكومي املوظف على االعتماد ألن ،بداخل اجلامعة
يطلق  أن ميكن ال -التوظيف الداخلي- احلكومي غري املوظف توظيفكما أن  العمالة،

 نيةاامليز ، وحسب حجم  نوظف ما حتتاج إليه اجلامعة فحسب ألننا ،على مصرعيه
 .(اجلامعة لدي املتوفرة

- :10االدارية بالجامعة الشؤون مديرالسيد  -ج

السؤال الثالث وهو   باجلامعة داريةاإل الشؤون مديرحيث وجه الباحث إىل السيد    
ميكن مواجهة الصعوبات اليت تعيق ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك كيف 

  ؟ إبراهيم اإلسالمية احلكومية

ني لموظفختطيط لغرض التوظيف ل عمليةحيث أنه ذكر سابقا  ال توجد صعوبات تواجه )
 (.باجلامعة وبالتايل يستتبع عدم إجابته على هذا السؤال
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 -:19التنمية ومعهد األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائبالسيد -د

 التنمية السؤال ومعهد األكادميية للشؤون اجلامعة رئيس السيد إىل الباحث وجه حيث   
ميكن مواجهة الصعوبات اليت تعيق ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا  كيف وهو الثالث

   ؟ مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

نواجه الصعوبات بواسطة نظام اجلزاء والثواب ) :وقد اجاب بأن ذلك يتم حسب اآليت  
أسلوب )الوظيفي، فمن تتوفر فيه الشروط يتم توظيفه ويتم تقدمي له كل احلوافز 

ومن ال تنطبق عليه تلك الشروط يتم حماولة تأهيله مستقبال  فإن انطبقت عليه ( الرتغيب
 ( الشروط يتم توظيفه 

 العاملة القوى تخطيط برامج لتطوير المقترحة الخطط -:المبحث الخامس 
 ماالنج  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا بجامعة

ماهي اخلطط :يقوم الباحث يف هذا املبحث بعرض بيانات تساؤل الدراسة الرابع وهو    
برامج ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  راملقرتحة لتطوي

وقد أجرى الباحث مقابالت مع املسؤولني باجلامعة وكانت بياناهتا حسب  ؟ احلكومية
 -:اآليت

 -:17المالية و التخطيط العامة، اإلدارة مديرالسيد  -أ

حيث طرح الباحث على السيد مدير اإلدارة العامة للتخطيط واملالية السؤال الرابع    
 -:باخلطوات التاليةبأن اجلامعة تقوم )وكانت إجابته  املذكر أعاله،

 بفعالية وحسب الشروط التوظيف التخطيط لغرض عملية تنفيذ- 
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 وتدريب املوظف قبل التوظيف تأهيلإعداد برامج ل-1
 الوظيفي االلتزامو  حث املوظفني اجلدد على االنضباط-3
 التخطيط لتوفري احلوافز املطلوبة والتعويضات املناسبة للموظفني -2
 الوظيفي  األداءيف  الكفاءة،رفع والرقي ب التخطيط والعمل على-0
 (.لزيادة اكتسابه للخربة الوظيفية اجلامعة داخل 13املوظفني دوراناالهتمام بعملية  -9

- :16 الجامعة مدير وكيلالسيد -ب

 اخلطوات ماهيالسؤال الرابع ،وهو  اجلامعة مدير وكيلحيث وجه الباحث إىل السيد    
 إبراهيم مالك موالنا جامعة يفالقوى العاملة  ختطيطبرامج  ريتطو  أجل من عرضت اليت

   ماالنج؟ احلكومية اإلسالمية

بأن اجلامعة تعمل على تطوير ختطيط عملية التوظيف من خالل )وكانت إجابته  
تصميم خطط للسنوات القادمة أي ختطيط طويل االجل وال تكتفي بالسنة احلالية أو 

 .(القادمة

 -:30االدارية بالجامعة الشؤون مديرالسيد  -ج
مل حيصل الباحث على إجابة من السيد مدير الشؤون االدارية باجلامعة عن هذا    

 .السؤال الرابع

 -: 3التنمية ومعهد األكاديمية للشؤون الجامعة رئيس نائبالسيد -د
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ما هي اخلطط :وهو  الرابع السؤال اجلامعة مدير وكيل السيد إىل الباحث وجه حيث    
برامج ختطيط القوى العاملة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  راملقرتحة لتطوي

 -:وقد أجاب بأن ذلك يتم حسب اآليت   ؟ احلكومية

يتم الرتكيز على تطوير عملية التخطيط لعملية مصاحبة ومكملة لعملية التخطيط )
 يفاملوظفني اجلدد الوظيفي بغرض التوظيف وهي عملية التدريب الوظيفي لغرض تأهيل 

، من خالل العمل على تصميم ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
الربامج الوظيفية املناسبة ، واختيار احملاضرين املناسبني واالكفاء للقيام بذلك، وأحيانا 

 (.يتم التخطيط لربامج احضار احملاضرين من خارج البالد إلجناز هذه املهمة
 



 :السادسالفصل 
 النتائج والتوصيات والمقترحات

 نتائج الدراسة  -أولا 
 مولنا بجامعة العاملة القوى لتخطيطل المطبقة الخطط معرفة إلى بالنسبة -1

 أنه الباحث وجدلقد  :إندونيسيا مالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك
 وهو احلكومي التخطيط وهو باجلامعة العاملة للقوى التخطيط من اننوع هناك

 الشؤون وزارة رأسها وعلى اجلامعة هذه تتبعها اليت الوزارات به تقوم الذي التخطيط
 املطبقة لخططل ومراحل خطوات توجد وأنه احلكومي، التوظيف وزارة ،مث الدينية

 أوهلا احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة يف العاملة القوى لتخطيط
 عملية خريا  أو  العاملة القوى من العرض حجم حتديد وثانيها الطلب حجم حتديد
 املتكاملة اخلطة اعتماد يتم وفيها الطلب وحجم العرض حجم بني املقارنة

 اخلطة إلمتام التوظيف لعملية ويعهد باجلامعة العاملة للقوى الشامل والتخطيط
 يطلق الذي للجامعة الداخلي املستوى على التخطيط هو الثاين والنوع وتنفيذها،

 املوارد إدارة طريق عن بنفسها امعةاجل به تقوم والذي احلكومي غري بالتخطيط عليه
 العناصر من االحتياجات حتديد من تبدأ وخطوات مراحل أيضا   وله البشرية،
 االختيارات جراءإ خريا  أو  بالشروط التعريف مث عنها االعالن مث( املوظفني) العاملة

 .واختبارهمللمرشحني 
 مالك مولنا بجامعة العاملة القوى تخطيط تواجهه التي لصعوباتل بالنسبة -2

 ندرة يف تتمثل أهنا الباحث وجد :إندونيسيا ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم
 باجلامعة الوظائف بعض لشغل املطلوبة التخصصات بعض على احلصول وصعوبة
 ، للموظفني املالية التغطية توفري صعوبة تظهر باجلامعة الداخلي التوظيف ،وأثناء
 اجتياز وعدم باالختبارات تظهر اليت املعوقات بعض يف الصعوبات تتمثل كذلك
 ومن ، للوظائف لتلك املتقدمني يف املطلوبة الكفاءة توفر رغم لالمتحانات البعض



 الصعوبات وآخر للتوظيف املوضوعــة الشروط استيفاء عدم هو أيضا   الصعوبات
 تدريب خلطط احلاجة يف يتمثل باجلامعة العاملة القوى توفري عملية تعيق اليت

 البحث من العملية هذه تتطلبه وما باجلامعة العاملة القوى توفري خطط مع متزامنة
 .والربامج التكاليف من ذلك وغري للتدريب وأماكن مدربني عن

 مولنا بجامعة العاملة القوى تخطيط تعيق التي الصعوبات لمواجهة بالنسبة -3
 اجلامعة بأن الباحث وجد :إندونيسيا مالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك
 يتم البشرية العناصر يف نقصال عند -:ملواجهتها وهي  التالية باخلطوات تقوم

 التغطية لتوفري التخطيط -الداخلي التوظيف لغرض التخطيط على االقتصار
 تنفيد مناسبة ضرورة -باجلامعة العاملة القوى ختطيط يف الشروع قبل املالية والقدرة

 - الدقة حتري مع عفوية بكل العملية تتم أن حبيث املوضوعة للخطط االختبارات
 على للحصول باجلامعة قساماأل مع املسبق التنسيق مفادها إضافية خطط إجياد

 يف اجلامعة  جتد اليت الوظائف تلك وهي معينة وظائف لشغل واستقطاهبم اخلرجيني
 بشكل التخطيط -وسريع سهل بشكل استقطاهبم يف صعوبة املواقف من كثريا  

 وجود ضرورة ذلك ويشمل املطلوبة العناصر لرتغيب احلوافز لنظام وموازي متكامل
 وضع مع الوظيفي التدريب إلجراء والتخطيط باجلامعة احلوافز إلدارة عمل آلية

 يتم ممن التوظيف قبل للتدريب حيتاجون ملن الوظيفي التدريب لعملية مسبقة خطط
 .باجلامعة للعمل استقطاهبم

 مولنا بجامعة العاملة القوى تخطيط برامج لتطوير المقترحة للخطط بالنسبة -4
 تتمثل أهنا الباحث وجد: إندونيسيا مالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

 أي األجل قصري التخطيط على االقتصار وعدم األجل الطويل التخطيط اعتماد يف
 التالية أو احلالية بالسنة تكتفي وال ، القادمة للسنوات خطط تصميم خالل من

 مع العامة للقوى التخطيط برامج بني التنسيق هي املقرتحات تلك وثاين فقط،
 فرعية مقرتحات املقرتح هذا ويشمل البشرية، للموارد االسرتاتيجي التخطيط برامج



 وهي العاملة القوى جمال يف البشرية املوارد إدارة: اهلادفة إىل التالية لالسرتاتيجيات
 ذات العناصر استقطاب إىل هتدف اليت املناسبة البشرية املوارد وتكوين استقطاب

 كفاءة رفع لغرض البشرية املوارد وتنمية تدريب - الوظائف لتوىل وخربة كفاءة
 أداء وتقييم قياس - معينة أنشطة حنو اجتاهاهتم وتوجيه العاملني ومهارات ومعارف

 خالل الفعلي أو منهم املتوقع األداء اتفاق مدى معرفة أجل من البشرية املوارد
 البشرية املوارد ومكافأة تعويض- منهم املستهدف األداء مع التوظيف بداية

 .للحوافز فعال نظام وجود على املعتمدة

 توصيات الدراسة  -ثانياا 
التنسيق مع اإلقسام والكليات باجلامعة وغريها من اجلامعات األخرى لغرض  -1

االستفادة من بعض خمرجاهتا من اخلرجيني لغرض توفر بعض العناصر املطلوبة 
 .للعمل باجلامعة 

 لغرض العمل سوق وضع عن املطلوبة بالبيانات باجلامعة البشرية املوارد إدارة مد -2
 الدوريات تشمل واليت التخطط يف واملساعدة العاملة للقوى التخطيط بعملية التنبؤ

 العمل وسوق والعاملني العمل وقوانني بشؤون املتخصصة والنشرات واملطبوعات
 .  ككل

 للقوى التخطيط عملية يف الشروع قبل الوظيفي التدريب لربامج املسبق اإلعداد -3
 اجلدد للموظفني التدريب عملية تواكب حىت وذلك باجلامعة وتوفريها العاملة
 . العاملة للقوى التخطيط عملية

 البشرية املوارد إدارة جمال يف واملتخصصني الباحثني ومعارف خربات من االستفادة -4

دارة املوارد إاجتماع يف تطوير التخطيط للقوى العاملة ب وعلم االسرتاتيجية واإلدارة
 .البشرية باجلامعة



واملادي واالشراف عليه من قبل إدارة  ضرورة االهتمام بعملية التحفيز املعنوي -5
املتميزة للعمل باجلامعة  تاملوارد البشرية وذلك لغرض استقطاب العناصر والكفاءا

 .ومنع معدالت التسرب هبدف احلفاظ على الكادر املؤهل ذو اخلربة الالزمة

العمل على ختطيط وتطبيق برنامج دوران املوظفني داخل إدارات اجلامعة لغرض  -6
م اخلربة املطلوبة يف ختصصات أخرى غري ختصصاهتم باعتباره نوعا من أنواع اكساهب

التدريب الوظيفي بدون كلف مادية وأنه يوفر االمكانية حلل النقص الطارئ يف 
 .بعض الوظائف العاملني باجلامعة

 سوق متطلبات معباجلامعة  العايل التعليم خمرجات مواءمة على الرتكيزضرورة  -7
واللغة  اإلجنليزية اللغة يف والتخصصات العلمية بالتخصصات واالهتمام العمل

 . العربية وبعض التخصصات املطلوبة بازدياد خصوصا  يف اجملال االكادميي باجلامعة

تتم العملية الوظيفية اليت جترى للموظفني اجلدد بأن  تضرورة االهتمام باالختبارا -8
ر وأن يكون وبعيدا  عن التحيز أو التوتبكل عفوية مع حتري الدقة وبكل موضوعية 

اهلدف منها هو االستفادة من العناصر اليت يرجى مسامهتها بالعمل باجلامعة حبيث 
 .يكون التقييم لغرض مناسبته لتوىل الوظيفة وليس لتقييم املوظف شخصيا  

عقد الندوات والدروات وورش العمل اليت تساهم يف تطوير عملية التخطط للقوى  -9
ة واالستفادة من برامج التكنولوجيا احلديثة واملتطورة يف تنفيذ تلك اخلطط العامل

 .باجلامعة

احلرص على غرس روح التعاون بني العاملني هبذه اجلامعة وأن يتم تقريب معىن  -11
أن العمل عبادة يثاب عليها املوظف املؤمن وأن اهلدف من العمل هو عبادة اهلل 

 . عز وجل وعمارة األرض وخدمة األمة

 المقترحات : ثالثاا 

 يف التخطيط وظيفة يف التكنولوجيا استخدام عن دراسة إجراء الباحث يقرتح -1
 . مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة



يقرتح الباحث إجراء دراسة عن تطوير التدريب الوظيفي يف جامعة موالنا مالك  -2
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
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أمحد  حممد املصري، التخطيط و املراقبة اإلدارية، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، 
 .م4002

املوارد البشرية يف منظمات األعمال العصرية ، أمحد السيد كردى ، أهم وظائف إدارة 
 .م4000مصر ،

 فعالية تفسري يف ومصداقيتهما والعمالة البطالة معدل البشري عبد الكرمي ، دالالت 
 العدد - إفريقيا مشال العمل ، حبث منشور يف جملة اقتصاديات سوق

 .السادس
دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 0اهلييت ،خالد عبد الرحيم ،ادارة املوارد البشرية ، ط

 .م4002األردن، 
 :العربية النهضة دار ،1 ط اسرتاتيجي، منظور من البشرية املوارد إدارة حسن بلوط ،
 .م  2002 لبنان ، سنة  :بريوت

  -حسن هشام اجلنديل، أساليب ختطيط املوارد البشرية، حبث مقدم جلامعة دمشق، 
 .السنةكلية االقتصاد ، سوريا، بدون 

 .م4002محداوي وسيلة، إدارة املوارد البشرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
خيارات االنتقاء والتوظيف، ورقة حبثية ضمن :محدي السراج، تكنولوجيا املوارد البشرية

 .م4000املؤمتر العريب الثالث  تكنولوجيا املوارد البشرية، اكتوبر 



دارة املوارد البشرية ، الطبعة األوىل ، دار وائل للنشر خالد عبد الرحيم اهلييت ، إ
 .بتصرف  48-42م ، ص4002، عمان ، سنة:  والتوزيع 

 .م4002خالد عبد الرحيم اهلييت، إدارة املوارد البشرية، دار وائل، عمان، 
 والتوزيع، للنشر املسرية دار ،1 ط البشرية، املوارد إدارة ياسني اخلرش، محود ، خضري

 .م 2007األردن ، سنة  :عمان
 .م4000راوية حسن، السلوك يف املنظمات، الدار اجلامعية للنشر، مصر، 

: ، مكتبة العبيكان، الرياض0رشيد، مازن فارس، إدارة املوارد البشرية، ط 
 .م4000السعودية،

: رضا صاحب وسنان كاظم املوسوي، اإلدارة حملات معاصرة ، الوراق للنشر والتوزيع 
  .م4000, عّمان

نية، ذات زكي حممود هاشم، االجتاهات احلديثة يف إدارة األفراد والعالقات اإلنسا
 .م0141، 04/ والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، ط  السالسل للطباعة والنشر

حات، جملة زهية عباز ومسرية العابد، ظاهرة البطالة يف اجلزائر بني الواقع والطمو 
 .م4004باتنة، اجلزائر،   ، جامعة00الباحث، عدد 

 والنشر، للطباعة وائل دار ،1 ط البشرية، املوارد إدارة .( 2001 ) .سعاد برنوطي ،
 .م2001األردن، سنة :عمان

: سعود حممد النمر وآخرون ، اإلدارة العامة األسس والوظائف ، مطابع الفرزدق 
 .م 0112الرياض ، 

، عمان، األردن، دار "إدارة األفراد : البشرية إدارة املوارد "شاويش، مصطفى جنيب، 
 .م4002الشروق للنشر والتوزيع، اإلصدار الثالث،



املهارات "   الكفاءات خدمة يف املعارف تسيري و البشرية املوارد صاحل مفتاح ، إدارة
اقتصاد  يف اإلندماج فرص و البشرية التنمية حول الدويل األول ، امللتقي" 

ورقلة  جامعة : االقتصادية والعلوم  احلقوق البشرية ، كلية اتالكفاء و املعرفة
 .م 4002مارس  1-00، 

عبد الغفار حنفي ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،املكتب . صالح عبد الباقي، د
 .العريب  احلديث، مصر

العربية نظرية إىل املنظمة املستقبل ، املنظمة :عادل زايد ، األداء التنظيمي املتميز 
 .م4002القاهرة ، ، حبوث ودراسة للتنمية اإلدارية

عبد الرمحن، أنور خليل، املفاهيم واملصطلحات األساسية يف جمال القوى العاملة، 
 .م 0192الكويت، 

عمان ، : عبدالرمحن عدس ، أساسيات البحث الرتبوي، الطبعة الثالثة ، دار الفرقان
 .م0111سنة 

، الصفحة  ، مقال منشور يف جريدة اجلزيرة السعوديةعبداهلل بن راشد السنيد
 .م8/9/4002بتاريخ  اإللكرتونية

عقيل جاسم عبد اهلل، مدخل إىل التخطيط االقتصادي ،مبنهج وأساليب ختطيط ،دار 
 .م0119املفتوحة،اجلامعة 

التوزيع  النشر و و للطباعة غريب دار اإلسرتاتيجية، البشرية املوارد إدارة السلمي، علي
 .م 4000مصر،  سنة   القاهرة :

، 0ربابعة، إدارة املوارد البشرية، دار صفاء للنشر، عمان األردن، ط حممد علي
 .م4002

http://www.al-jazirah.com/2014/20140706/rj6.htm
http://www.al-jazirah.com/2014/20140706/rj6.htm


 .م4004فاتن عامر، حبث بعنوان البطالة ، مصر، 
اإلدارة العامة، لة جمفؤاد حممد القاضي، ختطيط القوى العاملة على مستوى املشروع، 

 .، معهد اإلدارة العامة 0140 مارس( 44)العدد 
 املؤسسات االقتصادية، حالة املؤسسات يف البشرية املوارد دور تطور زهرة، بو حممد

 .اجلزائرية 
 .اجلامعية، بريوت، حممد سعيد سلطان، إدارة املوارد البشرية، الدار

: حممد عمر، اقتصاد وختطيط القوى العاملة، الطبعة الثالثة ، منشورات جامعة دمشق 
 .م 0112دمشق، سنة 

: حممد عمر، اقتصاد وختطيط القوى العاملة، الطبعة الثالثة، منشورات جامعة دمشق
 .م0112دمشق، سنة 

 والتوزيع، للنشر الشروق دار ،3 ط البشرية، املوارد جنيب شاويش، إدارة مصطفى
 .م4000األردن، سنة   :عمان

منصور أمحد منصور، القوى العاملة ختطيط وظائفها وتقومي أدائها، الناشر وكالة 
 .م0192الكويت، سنة : املطبوعات

، 0موسى اللوزي، التطور التنظيمي ،أساسيات ومفاهيم حديثة، دار وائل للنشر،ط
 .م0111عمان،

 :عمان والتوزيع ، للنشر صفاء دار ،1 ط البشرية، املوارد إدارةشيخة ،  نادر أبو
 .م4000األردن، سنة 

ليب األسا) نصر الدين عشوي، ختطيط القوى العاملة على مستوى املؤسسة،
قسم العلوم  -احلقوق والعلوم التجارية  حبث مقدم إىل كلية( واملشاكل



 .جامعة مستغامن ، اجلمهورية اجلزائرية -التجارية
موقع ويكيبيديا ،وموقع جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية على شبكة 

 .املعلومات الدولية
 

 المراجع األجنبية -2
 (BIT) )Activité, Emploi & Chômage au 3ème trimestre 2004, n°411, ONS, 

Septembre, 2004, p5. 

Activité, Emploi & Chômage au 3éme trimestre 1997, p4. 

 

Punch, K. (2000). Introduction to social research. Quantitative and qualitative 

approaches. Sage: London. 

Frédéric Teulon, Travail et emploi, p10. 
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