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 يف دعم التشغيل وتنظيم سوق العمل تنمية املوارد البشرية ودورها
 ملخص البحث 

ض ابلتشغيل وق العمل والنهو أثري يف س التيفيتناول هذا البحث أمهية تنمية املوارد البشرية ومدى كفاءة وفاعلية براجمها املختلفة 
املتغرية ياجات الفعلية ) االحتبنيو شرية من خالل عالج مواطن القصور وزايدة املوائمة بني خمرجات نظم وبرامج تنمية املوارد الب
لى عبحث يف منهجيته مد هذا الد اعتواملتجددة( هلذه السوق ، ومن مث املسامهة يف حتقيق التشغيل الكامل ورفع معدالته ، وق

ة املوارد يتمام بربامج تنمزايد االها : تالطريقة الوصفية ابستخدام األسلوب املكتيب ، وقد توصل البحث جملموعة من النتائج أمهه
يث تتوقف  مل والتشغيل ، حبسوق الع لوثيقالبشرية ابعتبارها متثل أهم عناصر التنمية وأكثرها فعالية ، وكذلك نظرًا الرتباطها ا

تم تملوارد البشرية اية تنمية ن عملأكفاءة التشغيل وأداء سوق العمل على حجم وفاعلية هذه الربامج ، كما بينت نتائج البحث 
حيث  قبل التشغيل من د البشريةملوار امن الربامج والعمليات الفنية اليت تسري يف اجتاهني : اجتاه يهتم بتنمية  من خالل عدد

فع كفاءة ر ان العمل( هبدف ل )يف ميدلتشغيإعدادها وهتيئتها لالخنراط يف سوق العمل ، واجتاه آخر يهتم بتنمية هذه املوارد بعد ا
 سينه.أداء العاملني وزايدة اإلنتاج وحت

 سوق العمل – االحتياجات الفعلية -ة تنمية املوارد البشريالكلمات املفتاحية : 
Abstract. 

This research examines the importance of human resource development, and the extent of the 

efficiency and effectiveness of its various programs in influencing the labor market, and its 

increasing concord between the outputs of human resource development systems, and 

programs and the actual needs of this labor, and then contributing to achieving full 

employment and raising its rates. This research was based on the descriptive method The 

research reached to results, the most important of them which increased interest in human 

resource development programs, as well as their close association with the labor and 

employment market. It also showed that the process of developing human resources takes 

place through a number of technical programs and processes that go in two directions: one of 

them is interested in developing human resources before employment in terms of preparing 

and preparing, another direction that is concerned with developing these resources after 

employment, with a view raising the efficiency of employee performance, increasing and 

improving production. 
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 املقــــــــدمة : . 1
ظر إىل زايدة رتاتيجية ، ابلنوظيفة إس ثابةازدادت أمهية وظيفة إدارة املوارد البشرية يف أواخر القرن املاضي وأصبحت تعترب مب    

فزادت  ثة ،بات اآللة احلديبني متطل د ومامعدالت التغري التكنولوجي بصورة كبرية وظهور فجوة ما بني املهارات اليت ميتلكها الفر 
 ل إحدىالبشرية متث واردملاحبيث أصبحت  تبعاً لذلك أمهية تنمية هذه املوارد وخصوصاً عن طريق برامج التدريب وإعادة التأهيل ،

 املوارد م إدارةبعل يسمى ما حتت ذاتهالعامل القرن احلادي والعشرين ، وأصبحت علما مستقال ب هبا دخل اليت الرئيسية القضااي
  .(22)البشرية 

اجلديد  الدويل النظام ألخرى ، وخاللا اإلنسانية على العلوم متقدمة مكانة حيتل  املوارد البشريةولذلك أصبح علم إدارة     
 إىل املوظفني أقسام مسمى يريبتغ اخلاص القطاع يف املؤسسات من كثري العاملة فقامت القوى مفهوم يف هامة طرأت تغريات

 . التنمية والتطوير يقحتق وسائل من هامة كوسيلة البشري لالهتمام ابلعنصر ، وذلكمسمى إدارة املوارد البشرية 

 من اجملال هذا توسع وعمق د نتيجةاصطالح األفرا حمل تدرجيياً  ، حيث حل حديثاً  البشرية اصطالحا املوارد اصطالح ويعد   
 األفراد بتغيري إلدارة األمريكية ةاجلمعي ندما قامتع التدرجيية التحول هلذه الثورة نقطة هي 1990 سنة كانت الدراسة ، وقد

 املوارد مدير املنظمات، وليصبح يف لبشريةا للموارد اإلسرتاتيجية زايدة األدوار مع البشرية ، ليتمشى إدارة املوارد إىل املصطلح
 . (8)اإلسرتاتيجي  ابلتخطيط املتعلقة يف األعمال كامالً  شريكاً  البشرية

 جماهلا واتسع ستوى احمللي فقط ، ولكن امتدامل على التقليدية بوظائفها البشرية املوارد إدارة كافيًا قيام يعد مل أنه ويالحظ     
 وأضاف إىل أعبائها البشرية واردامل وظائف إدارة من زاد املستوى العاملي ، مما على واألنشطة الوظائف ببعض قيامها ليشمل

 .  ظل العوملة السيما يف ومسؤولياهتا
 . مشكلة البحث :2

حوظ يف ا االرتفاع امللت من بينهتحدايتواجه برامج دعم التشغيل وتنظيم أسواق العمل يف كثري من الدول العربية  العديد من ال
ايت لتحداوتزداد هذه  ،البطالة  زايدةو معدالت منو القوى العاملة وتدين إنتاجيتها وارتفاع تكلفتها ، وتراجع معدالت التشغيل 

اط ووسائل وأمن ملعلومات،ت واعوبة يف ظل مستجدات "العوملة" ، وما صاحبها من تغريات وتطورات يف تكنولوجيا االتصاالص
لذي تعددة ، األمر امت ومعارف مهاراو وفنون اإلنتاج مع التغري السريع يف املهن واليت تتطلب نوعية معينة من القوى العاملة 

 ولية.الدت هيكلة أسواق العمل احلالية لتتناسب مع هذه املتغريا يفرض ابلضرورة إجراء تغيريات  يف

املوارد البشرية يف  اق منظومة تنميةثل يف إخفا يتمولعل أبرز العوامل املؤدية إىل تدين إنتاجية القوى العاملة العربية وارتفاع تكلفته  
ذه املنظومة عن هيث تعجز حوبتني ، ي ابملردود واجلودة املطلوالتنمو  واالجتماعي االقتصادي اھهذه الدول على االضطالع بدور

لعمل انيه أغلب أسواق الذي تعا هاراتمواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجاهتا النوعية املتغرية ، وعن معاجلة اختالل هرم امل
  .(6) ملهاريم اسلالعربية اليت تتسم ابتساع قاعدة القوى العاملة )غري املاهرة( واحنسارها مع ارتفاع ال
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لتعليم والتدريب بة بني خمرجات امة املطلو ملوائومن هنا يربز الدور الذي تؤديه إدارة تنمية املوارد البشرية فيما يتعلق بتحقيق ا    
رفع مل و يق التشغيل الكاة يف حتقملسامهمن هذه املوارد وبني االحتياجات الفعلية )املتغرية واملتجددة( لسوق العمل ، ومن مث ا

 معدالته. 

 ظل غياب يف سوق العمل يف  التأثرييفتلفة لذا سيتناول هذا البحث أمهية تنمية املوارد البشرية ومدى كفاءة وفاعلية براجمها املخ
 هذه ل والطلب عليه يفعرض العم ة بنيإسرتاتيجية فعالة للنهوض ابلتشغيل تستهدف عالج مواطن القصور وزايدة املوائمة املطلوب

 وعليه فإن مشكلة البحث تتحدد يف اإلجابة على التساؤالت اآلتية : ،  السوق
 ا أمهية تنمية املوارد البشرية يف حتقيق أهداف التنمية الشاملة ؟. م -1.2
 ما أهم األهداف العامة لتنمية املوارد البشرية ؟. -.2.2
 لعمل ؟.اتشغيل وحتسني أداء سوق ا أهم برامج تنمية املوارد البشرية اليت يتم من خالهلا دعم الم -3.2
 ا دور نظم معلومات املوارد البشرية والقوى العاملة يف دعم التشغيل ؟.م -4.2
 ا هي متطلبات إعداد املوارد البشرية لسوق العمل ؟.م -5.2
 .أهداف البحث : 3

 ة.لتعرف على أمهية تنمية املوارد البشرية ودورها يف حتقيق أهداف التنمية الشاملا -1.3
 التعرف على أهم األهداف العامة لتنمية املوارد البشرية .. -2.2
 العمل. هم برامج تنمية املوارد البشرية اليت تستهدف دعم التشغيل وحتسني أداء سوقأالتعرف على  -3.3
 لتعرف على دور نظم معلومات املوارد البشرية والقوى العاملة يف دعم التشغيل.ا -4.3
 شرية لسوق العمل.م متطلبات إعداد املوارد البالتعرف على أه -5.3
 . أمهية البحث : 4
 تواجهها من الصعوبة اليت ق ، وكذلكإلطالايستمد هذا البحث أمهيته من أمهية املوارد البشرية ذاهتا ابعتبارها أهم املوارد على  

كنولوجي(، ملة والتطور التصرة )العو ملعااالتحدايت الدول العربية ومنها ليبيا يف إجياد العمالة املؤهلة واملدربة اليت تتناسب و 
 وابألخص يف ظل تراجع معدالت التشغيل وارتفاع نسب البطالة يف هذه الدول. 

دام ، ملوارد بشكل مستانمية هذه مة لتكما إن هذا نتائج هذا البحث قد تفيد يف التعرف على أهم الربامج والتدابري الالز       
يب التعليم والتدر  ريق برامجطا عن ائمة املطلوبة يف سوق العمل بني عرض القوى العاملة والطلب عليهوالعمل على حتقيق املو 

جات ة احتياوتلبي ية،العامل تملستوايا تواكب حىت نيةھللموارد البشرية، وحتسني نوعية خمرجاهتما ، وتطوير مستوايت املهارة امل
سبة البطالة ل وخفض نلتشغيايل املسامهة بشكل فاعل يف رفع معدالت اوالتخصصات اجلديدة.، وابلت نھسوق العمل من امل
 .  (21)( حبسب تقديرات منظمة العمل الدولية 17%املرتفعة اليت بلغت )
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قدرات ية يف املهن والارد البشر املو  ابإلضافة لذلك فان هذا البحث ميكن أن يساهم يف تكريس فكرة اعتبار أن استدامة تنمية  
دة ، وحتقيق اجلو  ةح ابلكفاءالتسلو  املهارات املطلوبة لسوق العمل احلديثة هي السبيل األمثل الكتساب املعرفةوالتخصصات و 

 لموارد البشرية.لوالفعال  ناسبالشاملة وااللتزام مبعايريها وحمدداهتا الدولية ملواكبة مناخ املنافسة واالستثمار امل
 . منهجية البحث : 5

ت وحتليل األدبيا لى مراجعةعتمد ععلى األسلوب املكتيب الذي يندرج حتت البحوث الوصفية ، والذي يتقوم منهجية البحث     
 منها.  الص أهم النتائجا ، واستخليلهاملتعلقة ابملوضوع بعد مجع البياانت واملعلومات حوله ، ومن مث تنظيم هذه البياانت وحت

 . تعريف مصطلحات البحث :6
 human resource developmentشرية : تنمية املوارد الب -1.6

االت ، واليت يتم مل يف مجيع اجملة على العلقادر ايقصد بتنمية املوارد البشرية زايدة عملية املعرفة واملهارات والقدرات للقوى العاملة 
 ا. كما تُعرف أبهن(11) د ممكنحقصى ألانتقائها واختيارها يف ضوء ما أُجري من اختبارات خمتلفة بغية رفع كفاءهتم اإلنتاجية 

 .  (8)واملنظمة  الفرد أهداف واألنشطة املصممة لتعظيم والوظائف الربامج جمموعة

لى سلسلة ع، واليت تشتمل  املنظمات اد يفكما يشري مفهوم تنمية املوارد البشرية إىل كل تلك األنشطة املقرتنة إبدارة األفر      
يار الستقطاب واالختجماالت ا ات يفاألفراد يف املنظمات مثل : السياسات واملمارس واسعة من املمارسات تغطي كل أوجه إدارة

وظيفي ن الضماانت األم التقدير ،و افآت ، التدريب والتنمية ، تصميم الوظائف ، إدارة األداء وتقييمه ، مستوايت األجور ، املك
 . (7) ، رفاهية العاملني ، ونظم الرتقيات الداخلية .. وغريها

 Employmentالتشغيل :  -2.6
ضمان لالقوى العاملة  الطلب علىو لعرض يشري مفهوم التشغيل إىل جمموعة التدابري الفعالة اليت تتخذ بقصد حتقيق التوازن بني ا

جر أو ربح واء كان أرًا سعدم اختالل سوق العمل. كما يعين التشغيل أيضًا "نشاط فكري أو عضلي أيخذ عنه صاحبه أج
 .  (17)فائدة" 
  Labor Marketسوق العمل :  -3.6

يه كان الذي يبحث فل، أي امللتشغيايشري مفهوم سوق العمل إىل املكان الذي تتفاعل فيه خمتلف العوامل اليت تؤثر يف عناصر 
 العمل ديدة لظروفعأنواعاً  د بهأصحاب األعمال عن العمال، والذي يبحث فيه العمال عن العمل ، وهو اجملال العام الذي جن

ور ، غرافية يف األججلا واالختالفات اليت تؤثر وتوجه خالله العالقات املختلفة للتشغيل والعمل كأحوال عرض العمال وطلبهم ،
 .( 3)واالختالفات يف ساعات العمل ، وغري ذلك من ظروف تشغيل العمال 

م ؤهالهتم وخرباهتمم يف ضوء دماهتخعن عمل بعرض  كما تعرف سوق العمل أبهنا "الوسط الذي يقوم فيه املشتغلون أو الباحثون  
 . (4)تفاق عليها"  و يتم االأبقاً ، كما يقوم أصحاب العمل ابستخدام هذه اخلدمات واستثمارها مقابل شروط وظروف معرّفة مس
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  ديدويتم فيها حت ض والطلب،العر  ويف ظل النظام االقتصادي احلر تعترب سوق العمل عبارة عن سوق حرة تتكون من لقاء جانيب
 . (1)قاليم طاعات واألوالق كميات كل منهما واألجور املقابلة، كما يتم فيها توزيع موارد العمل على خمتلف املنشآت

 Work forceاملة : القــــــــوى الع -4.6
دهم ني فعليًا مبجهو سامهد املألفرااتعد القوى العاملة جزءًا من السكان النشطني اقتصاداًي )سن العمل( ، فهي تشمل مجيع   

كثر مشوالً عنه ، ومبعىن أ ه ويبحثونني فياجلسمي أو العقلي يف أي عمل ابألنشطة املختلفة أو القادرين على أداء هذا العمل وراغب
سنة  15هم وتبلغ أعمار  ى العمل ،ية عليشري مفهوم القوى العاملة أو قوة العمل إىل أولئك القادرين من الناحية الصحية والبدن

 فأكثر ذكوراً وإاناثً سواء أكانوا ضمن املشتغلني أم املتعطلني.
 
 . أمهية تنمية املوارد البشرية :7

ناصر عمل من أهم علوأصبح عنصر ا ، ليةر التنمية مجيعًا وأكثرها فعااحتل العنصر البشري أمهية خاصة ألنه ميثل أهم عناص     
لك ة والرفاهية وكذوى املعيشن ومستبل ملا له من ارتباط مباشر ابإلنسا ،ية اإلنتاجية فحسب اإلنتاج ، ليس لدوره يف العمل

 . (23)  ابلنسبة للمجتمع واستقراره السياسي واالجتماعي
وأشكال  إلنتاجاوالت يف أمناط فقها من حتما راوقد ازدادت أمهية تنمية املوارد البشرية مع تنامي استخدام املعرفة والتكنولوجيا و    

ت قوة العمل يف عمل، وبدأاق الالتبادل وأمناط االستهالك ، حيث حدثت تغريات يف جمال التشغيل وتنظيم العمل وأداء أسو 
املهارات تعددي املعارف و ابلتايل مو وار، احنسار مستمر ومطرد لعوامل متعددة يف مقدمتها احلاجة إىل منفذين متعددي املهام واألد

ق ريات ما يتعلغومن هذه الت ،فئات ذي من شأنه طرد الكثريين من سوق العمل ألهنم ال يدخلون ضمن هذه الواخلربات، األمر ال
فئات ملاهرة لصاحل الاهرة ونصف املا ابلرتكيب املهاري واملهين لقوة العمل، حيث بدأان نشهد التقلص التدرجيي لفئات العمالة

وى نت املوارد البشرية تتضمن مجيع أفرد الق، وملا كا( 13)وجيا املعلومات واالتصاالت الفنية واملهنية األكثر اتصااًل أبساليب تكنول
فين لتأدية دهم املعريف والإن استعدافمة ، العاملة القادرين على العمل والراغبني فيه سواء على مستوى الدولة أو على مستوى املنظ

 التنمية هلذه املوارد.  مهام وواجبات األعمال والوظائف املختلفة هو حمل جمهودات
شاملة وتقدم أهداف التنمية الو اتيجيات ق اسرت كثرية جتعل من برامج تنمية املوارد البشرية أمرًا حيواًي وذو أمهية لتحقي  عواملومثة 

 : العواملاجملتمع .. ومن أهم هذه 
 من أن طالق التنمية بدالً فعًا الندتمع السعي إىل حتقيق االستفادة الكاملة من الطاقات واملوارد البشرية املتاحة يف اجمل 

 تكون معوقاً هلا.

 كانية.ة الساحلاجة املستمرة إىل امتصاص الفائض املرتاكم يف القوى العاملة الناتج عن الزايد 

  رص عمل لكل مواطنإجياد ف لة عنااللتزامات بشأن جمانية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية واخلدمية ومسؤولية الدو 

 حد أدىن لألجور يف ظل توزيع عادل للدخل. وضمان
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 املعيشة حتقيقاً  فع مستوىلة ور االلتزام االجتماعي بتحقيق التنمية الشاملة وزايدة فرص العمل والقضاء على البطا 

 لالستقرار والرخاء والتقدم محاية لألمن االجتماعي.

  فاقيات التجارة ولية التات الداحلرة واالنعكاستوجه السياسات االقتصادية حنو اخلصخصة وآليات واقتصادايت السوق

 العمالة. هتا على العمل و وانعكاسا سريعةالدولية احلرة املعروفة ابسم )اجلات( ، والتحدايت التكنولوجية احلالية ومتغرياهتا ال

 كثفة للعمالةامل كنولوجيةت التارتفاع تكاليف إجياد فرص عمل مع صعوبة التغلب على املعادلة الصعبة يف االختيارا 

 واملكثفة للتكنولوجيا ورأس املال. 

 ورة االحتياجات املتطو نولوجية التك احلاجة إىل التطوير املستمر لنظم التعليم والتدريب واستمرارها ملواكبة التغريات

 . (16) للمستهلك

لسياسة العامة ابترافقت وُعززت  ة إال إذالتنميلوجتدر اإلشارة إىل أن تنمية املوارد البشرية ال ميكن أن تصبح عنصرًا رائدًا ورافدًا 
تطلب جهود ذا فإن املهمة تدارة ، ولواإل للتنمية االقتصادية واالجتماعية ، ومتت تقوية االثنني ببيئة حملية مالئمة يف التنظيم

د ، تعليم ، االقتصاث )اللثالاناصر متواصلة ومتابعة دقيقة دائمة ، وتصحيح ألي مظهر من مظاهر اخللل وعدم التوازن بني الع
 . (15)والعمل( لضمان حتقيق اهلدف النهائي وهو )التنمية الشاملة( 

 . األهداف العامة لتنمية املوارد البشرية :8
يل من خالل وق العمل والتشغستأثري يف ىل الإانطالقًا من املكانة املتميزة للعنصر البشري تتجه أهداف تنمية املوارد البشرية      
 يق األهداف اآلتية  :حتق

حتياجات الجلغرايف املالئم التوزيع اوفري القوى البشرية الالزمة لتنفيذ خطط وسياسيات التنمية االقتصادية )كماً وكيفاً( و ت -1.8
تقبلي والتنبؤ طوير املسوالت مع ضمان احتياجات التوسع واإلحالل والتجديد املنشآت االقتصادية على اختالف أنشطتها .

 تياجاته.ابح
داء فيزها من أجل األاستمرار حتقيق االستخدام األمثل للثروة البشرية ورفع وتنمية مستوى أدائها ومعدالت إنتاجيتها و حت -2.8

قتصادية احمليطة لتكنولوجية واالاملتغريات افة ااجليد املتميز والقدرة على اإلبداع واالبتكار والتحديث والتطوير املستمر مبا يالحق ك
 غريات.ه املتظل مناخ املنافسة الذي ال يسمح ابالستمرار والبقاء إال لألكثر قدرة على مالحقة هذيف 

ديها ه والرغبة فيه وللك مهاراتوفري فرص عمل حقيقية مثمرة ومنتجة لكل القوى البشرية املتاحة القادرة على العمل ومتتت -3.8
 . (16)لعمل ل والتوافق مع اآلخرين داخل بيئة ااحلماس والدافعية على أدائه وحيقق هلا الرضا الكام
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 . أهم برامج تنمية املوارد البشرية الداعمة لسوق العمل والتشغيل :9
ملوارد اعداد وهتيئة وهي عملية إل عمل ،تتم برامج تنمية املوارد البشرية من خالل عمليتني رئيسيتني إحدامها قبل االلتحاق ابل

ا يتم فيها أيضاً رف النظرية ، كمذه املعالية هلمل ، ويتم فيها التزود ابملعارف النظرية والتطبيقات العمالبشرية لالخنراط يف سوق الع
 ال. التعرف على وظائف اآلالت واملعدات وتشغيلها واكتساب املهارات األساسية للقيام ابألعم

 ميدان يفلعمليات الفنية اموعة من يق جممن خالل تطب وتتم العملية الثانية لتنمية املوارد البشرية بعد االلتحاق ابلعمل ، وذلك
ية واإلنسانية ئة البيئة النفساهتم وهتيوقدر  العمل ، وهتدف هذه العمليات الفنية إىل الرفع من كفاءة أداء العاملني ، وصقل مواهبهم

لى معرفة كيفية عالرتكيز الدقيق و حتسينه ، اج و تاملالئمة للعاملني ، والعمل على تطبيق األساليب والطرق الفنية واإلدارية لزايدة اإلن
لية ، مستوايت أداء عامعايري و  ل وفقأداء العمل من خالل حتليل الوظائف وإعداد األدلة اإلجرائية والتنظيمية إلجناز األعما
تليب و ب مع حجم العمل فآت تتناساملكاوالتعرف على احتياجات العاملني النفسية واالجتماعية ، وبناء هيكل لألجور واملرتبات و 

لبشرية املوارد إبعداد اسيني ، بُعٌد يتعلق ). ومن هنا فإن التشغيل يتخذ بُعدين رئي(5) احتياجات املوارد البشرية املادية واملعنوية
واملنظمات،  لليت تبذهلا الدو لبشرية اارد ا( ، والتشغيل بُبعديه يرتبط جبهود تنمية املو بكفاءة التشغيل( ، وآخر يتعلق )للتشغيل

رية رة املوارد البشبذهلا إداليت تفكلما زاد حجم وفعالية هذه اجلهود انعكس ذلك على التشغيل . وميكن توضيح أهم اجلهود ا
  للنهوض ابلتشغيل وحتسني أداء سوق العمل فيما أييت :

 نمية املوارد البشرية لإلعداد للتشغيل :ت -1.9
عادة ما تتوىل و ة والتدريبية ، ج التعليملربامالعاملة البشرية إىل عملية إعداد طويلة ومكلفة من وهي املرحلة اليت ختضع فيها القوى ا

املستدامة إال  الالزم للتنمية ال البشريس املالدولة النصيب األكرب من هذه املسؤولية ابألخص يف البالد العربية ، وال ميكن بناء رأ
 .البشريةبرامج التعليم والتدريب للموارد من خالل 

 أوالً : التعليم :
ة ابلدولة ابملعارف املوارد البشري هلا تزويدن خاليشكل التعليم جانباً مهماً من وظائف إدارة املوارد البشرية ، وهو العملية اليت يتم م
عداد املبدئي  عملية اإلنها يفال غىن ع ولكن والعلوم الالزمة لتهيئتها لعملية التشغيل الالحقة ، والعملية التعليمية طويلة ومكلفة

 أس املال البشريىل بناء ر دف إللتخصص يف أحد املعارف أو العلوم ، أو االخنراط يف سلك التدريب ، وكل هذه العمليات هت
 بة. ملطلو القادر من خالل مسامهته يف العمليات اإلنتاجية واخلدمية على إحداث التنمية الشاملة ا

 قوة لبشري املتجسد يفاأس املال ر كوين  خاصًا بتشغيل خمرجات العملية التعليمية نظرًا ألن توتُعطي الكثري من الدول اهتماماً 
رح لى اإلطالق ، وتطملوارد عاًا ألهم ميثل تكلفة مرتفعة على الفرد واجملتمع ، ويعترب عدم تشغيلها ابلشكل األمثل هدر  العمل

قتصادي من تاجه النظام االداد ملا حيلإلع لنظام التعليمي مبختلف مستوايتهالعالقة بني التعليم وسوق العمل واليت تعين أن يتجه ا
بني  الكمي ى التطابقيث مدقوى عاملة يف خمتلف القطاعات االقتصادية ، تطرح هذه العالقة مشكالت عدة ليس فقط من ح

 ته.صااختصا العرض والطلب ، لكن كذلك يف مدى التطابق يف النوعية ويف مستوى التعليم مبختلف
عى االجتاهات ع لتحصيله ، وتسد واجملتمالفر  ويُعد التعليم استثماراً فردايً واجتماعياً يعطي مثاره على أمد طويل ، ويعوض ما أنفق
 لسوق العمل. ت الفعليةتياجااحلديثة يف التعليم إىل تقليل كلفته واالهتمام جبودته ومراعاة تناسب خمرجاته مع االح
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 اثنياً : التدريب :
قدراهتا ، ر مهاراهتا و يوحتسني وتطو  ،عينة ميشري مفهوم التدريب إىل ذلك اجلهد املنظم واملخطط له لتزويد املوارد البشرية مبعارف 

دة ن خطة زمنية حمدليمية وضمالتع وتغيري سلوكها واجتاهاهتا بشكل إجيايب يؤدي إىل حتسني األداء ، وذلك مبحاذاة العملية
اهتا احلالية طلباهتا واحتياجوفقاً ملتل ، و فين وتكوين مهين ألفراد القوى العاملة املرشحني لدخول سوق العم وبرانمج إعداد وأتهيل

 . (12)واملستقبلية 

جة املتزايدة إىل نولوجية ، واحلاعية والتكجتماوتزداد أمهية التدريب بدرجة كبرية يف ظل حتوالت العوملة والتغريات االقتصادية واال   
ا وسرعة صائصها ومتغرياهتالعصر خب لوجياالفنية املؤهلة واملدربة واملاهرة القادرة على استيعاب وممارسة ومالحقة تكنو  العمالة

ص التدريب بشكل خاشكل عام و ليم باالستجابة هلا ، لذلك يعترب التدريب أحد أهم املداخل لتنمية املوارد البشرية ، فالتع
لتدريب يقة فكلما كان ابادلية وثتالقة ى مدى احلياة ، كما أن التدريب والتشغيل يرتبطان بععمليات ميكن أن يؤديها األفراد عل

 . (5)اسرتاجتياً وهادفاً كلما كان التشغيل كامالً وفاعاًل 
الدول العربية من  تماماً ابلغاً يفمليدان اهاهذا  ونظراً ألمهية الدور الذي يلعبه التدريب يف تنمية املهارات البشرية والتشغيل فقد انل

ق ما تدريب هبدف حتقيتعليم والمة الخالل تكثيف اجلهود واألنشطة والعمل على إجياد اآلليات والوسائل املناسبة لتحديث منظو 
 أييت :
 د لة لتنمية املوار ية متكامة قومالتعرف على برامج وسياسات التدريب يف الدول العربية هبدف إجياد رؤية مشرتكة خلط

 البشرية.

 ليها.غلب علتعرف على الصعوابت واملعوقات اليت تواجه منظومة التدريب واحللول املناسبة للتا 

  .التعرف على خطط وبرامج تشغيل الشباب يف الدول العربية 

 تدريب. ات الالسياسات العملية اليت ميكن للحكومات والشركاء االجتماعيني تنفيذها لتذليل معوق 

 ة.ة الشاملتنمويتدريب وخطط تنمية املوارد البشرية وربطها ابخلطط الالتنسيق بني خطط التعليم وال 

 (9)اً واجه عجز ليت تأمهية التدريب التحويلي لتوجيه الفائض من العمالة وأتهيلهم للعمل يف التخصصات ا . 

ل ، اد العامل املؤهإجيابت يف ه صعو وجدير ابلذكر أن قطاعات العمل يف ليبيا كما هو احلال يف أغلب الدول العربية تواج    
لية فإن مراكز لعمل الدو انظمة موذلك بسبب إخفاق نظام التدريب يف إعداد املهارات املطلوبة لسوق العمل ، فبحسب تقرير 

ما  ا أهنم غالباً دي املناسب ، كمقابل املاو املالتدريب يف الدول العربية تقليدية ومليئة مبعلمني غري مؤهلني وال يتوفر هلم احلافز أ
  . (24)يفتقرون للخربة العملية وال ميتلكون وسائل مواكبة التقدم 
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 نمية املوارد البشرية لكفاءة التشغيل :ت -2.9
تنظيم والتشريع الل التحليل والخملة ، من العا وهى املرحلة اليت يتم فيها الرتكيز على البيئة التنظيمية واالجتماعية والنفسية للقوى

داع االبتكار واإلب مشجعة علىسبة و ى العاملة من أداء واجباهتا ومسؤولياهتا يف ظروف عمل مالئمة ومنالبيئة عمل متكن القو 
 ة ما أييت :املوارد البشري امج تنميةهم بر أواألداء املتميز ، ومن ضمن هذه اجملهودات ذات العالقة بكفاءة التشغيل واليت تُعد من 

 ختطيط القوى العاملة : -أ
 تلك التنمية ، وخاصة عملية اردمو  من أساسي ابعتبارها مورد لتخطيطها وتنميتها ووطين دويل ابهتمام عاملةال القوى حظيت
 واملهارات ابملعرفة العاملة القوى تزويد ثحي التعليم واإلعداد من برامج قصور من البشرية ، أو املوارد ندرة من تعاين اليت الدول
 والتنظيمية. والتكنولوجية الصناعية ومستحداثهتا روعات التنميةتقتضيها مش اليت واالجتماعية الفنية

 التنظيمات احلديثة نطاق يف والتعاون لواالتصا التفاعل على لديهم املقدرة لكي تتوفر مهارات العاملني لرفع احلاجة وقد تزايدت
 من التكنولوجيا اختذت قد واخلدمات اجاإلنتأساليب  يف املستحدثة التغريات كانت التنمية ومشروعاهتا ، وإذا لعمليات املصاحبة
 االتساع أن العاملني ، إال من الكبرية داداألع واخلدمات على اإلنتاج قطاعات قلل اعتماد الذي هلا ، األمر أساسية ركيزة املتطورة

 إىل ملة ، ابإلضافةلقوى العاامن  متزايدة حاجة بدورها فرضت قد اجملاالت تنمية تلك مشروعات اإلنتاج وتعدد يف جماالت
 االجتماعية فعالية التنظيمات ملدع واالجتماعية الفنية حيث املهارات من العمل قوة من املتزايدة التغريات مقتضيات تلك

 فنية أم عددية االحتياجات هذه انتك سواء اجملتمع من العاملني قطاعات العاملني ، والوفاء ابحتياجات كفاءة ورفع املستحدثة
 . (10) أم ختصصية

، وتتم هذه  ثمارها وتنميتهانوع( واستم والويشري ختطيط القوى العاملة إىل إسرتاتيجية الدولة للحصول على القوى العاملة )ابلك   
ومن  ،روفة واملتوقعة بلية املعملستقاالعملية من خالل تقدير احلجم احلايل من اخلدمات يف ميادين العمل املختلفة والتوسعات 

ا ، ودور ة ونوعيتهلعاملة ورصد وحتليل اجتاهات سوق العمل وابألخص اجتاهات العرض والطلب على القوى اخالل دراس
ية الحتياجات احلالايجية لسد سرتاتتكنولوجيا العمل وأثرها على طلب العمالة ، على أن يبىن على هذه املعطيات تطوير خطة إ

 تخصصات.واملستقبلية من القوى العاملة من حيث األعداد وال

شغيل ، مل والنهوض ابلت سوق العيفأثري ويعد التخطيط للقوى العاملة من أهم وسائل تنمية املوارد البشرية وهو أمر حيوي يف الت
  :حيث ميكن من خالله التعرف على اإلجراءات اليت يتم مبوجبها 

 .التنبؤ ابحتياجات املنظمات من املوارد البشرية لفرتة معينة يف املستقبل 

 لقيام مبسح للمهارات املتوفرة لدى العاملني ابملنظمات ويف سوق العمل. ا 

  (2)تقرير األساليب والطرق اليت ينبغي إتباعها يف مقابلة االحتياجات . 
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ملة ؛ خطيط القوى العالالزمة لتاارات وتعترب القدرة على دراسة وحتليل سوق العمل احلايل واجتاهات املستقبل من أهم امله    
يد من العوامل أثر ابلعدمل يتك للتوصل إىل تنبؤ دقيق حلجم العرض املتاح من العمالة ، ويرجع ذلك إىل أن سوق العوذل

طار سياسة إن توظيف املوارد يف ، وبدون وجود معايري للتخطيط ألسواق العمل ، فإ (22)االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
 لقطاع االقتصاديادة نشاط لى زاييد من الرتاجع يف معدالت التشغيل ، كما يعمل عالتكييف االقتصادي عادة ما يؤدي إىل مز 

تم توسيع فرص عمل حيث يوق الغري املنظم بكل ما حيويه من تشوهات ، غري أن األمر خيتلف يف حالة وجود ختطيط فاعل لس
وجود  يضاً ويعين ذلك أ التدريب ،و أهيل إعادة التالتشغيل عن طريق الرتويج للمشروعات الصغرية واملتوسطة والعمل الذايت وبرامج 

ططوا لتدريبهم خين عمل كي ثني عسياسات فاعلة لسوق العمل ونظام مالئم ملعلومات السوق مما يسمح ابملرونة ويساعد الباح
 ومتطلباهتم التعليمية وأن يتكيفوا ابستمرار لبيئة عملهم املتجددة .

ان ملة حبيث يتم ضملقوى العالخطيط ثني واملهتمني أنه ينبغي إعادة النظر أبساليب التومن جانب آخر يرى كثري من الباح    
زالة آاثر إبملتكاملة جديرة اه النظرة ثل هذمستويني متالزمني من االستثمار يف املوارد البشرية مها )التكوين واالنتفاع( ، ولعل م

ا ال تتكافأ مع اليت مت تكوينه د البشريةملوار ينشأ ألسباب عديدة منها أن ا االختالل القائم وانعدام التوازن بني املستويني ، والذي
ضعف جتماعية ، أو لبعادها االية وأالطلب عليها عرب الزمن ، أو أن الطلب جيايف العرض نتيجة لتشوهات يف السياسة االقتصاد

ائية ون النتيجة النهعية ، وتكجتماال العتبارات فعالية ختطيط عرض هذه املوارد ابلتنسيق مع الطلب عليها ، وفتح ابب التشغي
مما  قنعة أو سافرة ،مكل بطالة ما بشملثل هذا االختالل وانعدام التوازن أن ما يتم تكوينه من موارد بشرية يتعرض لإلهدار إ
 . (18)يستوجب التفكري يف أساليب جديدة لتخطيط التعليم والقوى العاملة وتنظيم سوق العمل 

هي على إلسرتاتيجية ، و ااألهداف  لة منى إدارة تنمية املوارد البشرية من خالل التخطيط للقوى العاملة إىل حتقيق مجكما تسع   
 النحو اآليت :

  تاج وابلتايل يف يف اإلن ب منهحتقيق االستخدام الكامل واملستمر للقوى العاملة حبيث يسهم كل فرد ابلقدر املطلو

 الدخل القومي.

  جمزية ومستقرة لكل قادر عليه ويبحث عنه ويرغب فيه.توفري فرص عمل 

 طار من أمن اجملتمع يف إو ستقرار ساس الاحلفاظ على الثروة البشرية وصيانتها وتنميتها املستمرة والعمل على استقرارها كأ

 تكافؤ الفرص.

  بطالة. للى اعحتقيق التوازن الكامل بني العرض والطلب على القوى العاملة كماً وكيفاً والقضاء 

  توفري كافة احتياجات املشروعات االقتصادية على اختالف أنشطتها من القوى العاملة الالزمة لتحقيق أهدافها

 واستثماراهتا ، وابلتخصصات العامة املطلوبة والتخصصات الدقيقة بقدر اإلمكان ابلتوزيع الزمين واجلغرايف املالئم الحتياجاهتا.
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 تخطيط سكانية وأجهزة اليبية والالتدر ات املعنية ابملوارد البشرية كاملؤسسات التعليمية و حتقيق التنسيق بني كافة اجله

 . (16)االقتصادي والتكنولوجي حبيث أتيت خمرجاهتا متوافقة مع احتياجات سوق العمل 

حملية وعاملية  تنافسية يف بيئةلالقدرة ايزة و ويُعد التخطيط للقوى العاملة من أهم األنشطة التخطيطية ، ذلك ألنه يساهم يف بناء امل
 يلعبه يف حتديد ساسي الذير األشديدة التنافس ، ويؤثر ختطيط القوى العاملة على التشغيل أتثريًا ابلغًا من خالل الدو 

ملعَدة إعداداً ية ان املوارد البشر الدولية ملية و االحتياجات التدريبية ، ويف توجيه سياسة التعليم لتتالءم خمرجاته مع االحتياجات احمل
 علمياً وفنياً راقياً.

 التنظيم الشامل : -ب
إعداد اهتا اإلدارية و صاصات وحدع اختويشمل التنظيم الشامل بناء اهلياكل التنظيمية املعربة عن وظائف وأنشطة املنظمة وتوزي
دة إلتباع إلجرائية املتعدااد األدلة إعدل املالكات الوظيفية ، ودراسة العمل واإلنتاجية لتحديد معدالت أداء العاملني ، كما يشم

 نسق خمتصر وفعال ألداء اإلجراءات اإلدارية.
لتشغيل ، وهذه الى كفاءة رها عويهدف التنظيم الشامل إىل الرفع من درجة الكفاءة التنظيمية للمنظمات واليت تنعكس بدو 

لتشغيل لح آفاقًا جديدة دانني يفتاملي و املطرد يف هذينالكفاءة ترتجم إىل منتجات قادرة على املنافسة وخدمات متميزة ، والنم
(19). 
 نيف والتوصيف املهين/الوظيفي :التص -ج

ية ب للموارد البشر عرض والطليب التشكل نظم التصنيف والتوصيف املهين/الوظيفي املرجعية جلمع البياانت واإلحصاءات عن جان
ظيفي السائد أو ملهين/الو صيف اإلحصاءات يف ضوء نظام التصنيف والتو والقوى العاملة ، حيث حتدد نوعية هذه البياانت وا

 املعتمد. 
ا العملية لوظائف ومتطلباهتملهن واابتعلقة املهين/الوظيفي عملية فنية تركز على مجع وتوثيق وحتليل املعلومات امل التصنيفويعترب 

 ئالت مهنية حبسبعات أو عاجممو  مياهتا ، وتنظيمها يفوالفنية والبدنية والذهنية وحصر هذه املهن والوظائف ، وحتديد مس
ل ومضامينها بيعة هذه األعماشابه يف طء التالقطاعات االقتصادية املختلفة ، الصناعية والزراعية واخلدمية وفروعها املتعددة يف ضو 

 صنيف هذه ألغراضمليات التع وظف، كما تركز هذه العملية على مجع املعلومات حول بيئة أو حميط هذه املهن والوظائف ، وت
 .وتصنيفها تيبهاحتديد األجور واملرتبات واملكافآت وألغراض تقييم املهن والوظائف ، وإلجراء عمليات تر 

 حصرها مبوجب ف اليت متالوظائو املهين/الوظيفي فهو بيان مكتوب يُعىن بتعريف كل مهنة أو وظيفة من املهن  التوصيفأما 
وحيدد  ،ا ومسؤولياهتا بة واجباهتى صعو املعتمد ، ويُظهر عوامل التقومي الداخلة يف تكوينها ويربز مد التصنيف املهين/الوظيفي

 شغلها.تأهيل الالزمة لتطلبات المن م املوقع الذي تشغله املهنة/الوظيفة يف السلم املعتمد ملستوايت املهارة ، واحلد األدىن

ىن هذه لتشغيل ، حيث تبلعاملة والقوى ادوراً رئيسياً وحيوايً يف نظم معلومات اويلعب نظام التصنيف والتوصيف املهين/الوظيفي 
اب القرار ن قبل أصحوظف متاملعلومات حبسب التصنيف والتوصيف املعتمد للمهن والوظائف . ومعلوم أن هذه املعلومات 

 واملسئولني عن رسم السياسات املتعلقة ابلعمل والتشغيل.
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ات تشغيل جهة ضغوطئف ملوااملهين/الوظيفي على التشغيل من خالل إعادة هندسة املهن والوظا التصنيفوتنعكس عمليات 
وف تجات ملواجهة ظر ت أو املنخلدماأعداد إضافية ، أو لتطويرها ملواجهة التطورات التكنولوجية ، أو مطالب تتعلق بتحسني ا

املستخدم حبدود  لعامل أواتعريف  كفاءة التشغيل من خاللاملهين/الوظيفي على حتقيق مبدأ   التوصيفالتنافس ، بينما يساعد 
 وظيفته ومنع االزدواجية والتكرار والتداخل يف االختصاصات.

حتديد عايري املهنية و بناء امل ري يفوجتدر اإلشارة إىل أن استخدام نظام التصنيف والتوصيف املهين/الوظيفي يساهم بقدر كب  
مدى  ستخدامها لتقييماسية ميكن ع قياخل يف سوق العمل ، حيث تعد هذه املعايري مبثابة مراجمعدالت األداء اليت يتطلبها التد

ر يكون املعيا نأوهذا يتطلب  عمل ،امتالك الفرد العامل أو الذي يرغب االلتحاق بعمل للمعارف واملهارات الالزمة ألداء ال
 .ته يف سوق العملل ومتطلباالعم م واملتدرب ، ويعكس خصائصاملهين حمدداً وقابالً للقياس ، وميكن حتقيقه من قبل املتعل

سريعة  عديالت وحتديثاتُأجريت ت ي فقدونظرًا لسرعة التطورات العلمية والتكنولوجية وقوى العوملة وخباصة يف اجملال االقتصاد
هذه املتطلبات  ، وتنعكس امل ععلى نوع املهارات وطبيعتها ومستواها لدى العاملني وأصحاب األعمال ، ولدى اجملتمع بشك

ى التجاوب مع القدرة علو رونة على نظم التصنيف والتوصيف املهين من جهة ، وعلى نظم التعليم والتدريب اليت تتسم ابمل
تواكب التطورات لاألعمال  توصيفاالحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى ، مما يستدعي التطوير املستمر ل

 . (19)السريعة يف هذا اجملال والتغريات 

اد الربامج رجعي إلعدساس مويستخدم التصنيف والتوصيف املهين/الوظيفي من حيث جانب العرض من القوى العاملة كأ    
وق العمل سال املطلوبة يف هن واألعمت املب مضموهنا ونوعيتها مع متطلباالتعليمية والتدريبية يف املستوايت املختلفة حبيث يتجاو 

وء ء الدارسني يف ضقييم ألدات الت، وينعكس ذلك بطبيعة احلال على خدمات تنظيم العمل املهين املتعلقة ابالختبارات وآليا
ى التحاقهم يفهم كعاملني لدزمة وتصنالال شهاداتاملستوايت املهنية املعتمدة يف نظام التصنيف والتوصيف املهين متهيداً ملنحهم ال

 ابلعمل.
ية ، فقد  إلقليمية والعاملحمللية واالعمل اأما من حيث جانب الطلب على القوى العاملة الذي يُعىن بتوفري العمالة الالزمة ألسواق 

قليمياً وعاملياً ، مما عمالة حملياً وإلا وزايدة حراك ،كان من أتثريات العوملة يف هذا اجملال منو التكتالت االقتصادية اإلقليمية والعاملية 
هم التصنيفات أالعاملية ، ومن قليمية و ا اإليستدعي أن يتوافر عنصر املوائمة بني التصنيفات والتوصيفات املهنية احمللية مع مثيالهت

 العاملية :
  التصنيف املعياري الدويل للمهنInternational Standard Classification of Occupations (ISCO). 

   التصنيف املعياري الدويل للتعليمInternational Standard Classification of Education (ISCED). 

هارة ية ومستوايت املايت املهنملستو ومن انحية أخرى يساعد التصنيف والتوصيف املهين/الوظيفي ، وخباصة فيما يتعلق بتحديد ا
 عاملة والتشغيل.القوى ال لوماتمهين مناسب حلراك العمالة ورسم سياسات األجور وبناء نظم مع للعاملني ، يف توفري إطار
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عمل ا ، فمستوايت اللطلب عليهلة واكما يشكل نظام التصنيف املهين أحد العناصر اليت تربط بني جانيب العرض من القوى العام
لعمل العاملني يف سوق ال وخصائص ألعمامدة فيه هي انعكاس لطبيعة ااملهين مثاًل يف هذا النظام ، وكذلك املهن واألعمال املعت

امينها ة وختصصاهتا ومضالتعليمي راحلأو جانب الطلب على القوى العاملة من جهة ، وتنعكس ابلتايل على املستوايت املهنية وامل
انً ثري مباشر أحياعتمد له أت املاملهينمن جهة أخرى ، وابإلضافة إىل كونه أحد عناصر الربط ، فإن نظام التصنيف والتوصيف 

 اإلرشاد الرتبويالتوجيه و ف ، و وغري مباشر أحيااًن أخرى على عناصر الربط األخرى ويف  مقدمتها خدمات التشغيل والتوظي
املعلومات  وفريختياراهتم وتلرتشيد ا ليميةواملهين ، وهي خدمات يتم تقدميها للراغبني يف االلتحاق بسوق العمل أو ابملؤسسات التع

 . (19)الالزمة هلم واليت تساعدهم يف اختاذ القرار الذي يالءم قدراهتم واستعداداهتم 
 التعيني )التوظيف( :  -د

متطلبات  ل املقارنة بنيظمة من خالاملن هتدف عملية التعيني أو التوظيف إىل اختيار أفراد القوى العاملة املناسبني لعمل ونشاط
 . ريبيةلعملية وبني ما حيمله املتقدمون للتوظيف من خربة وشهادات علمية وتدالوظائف الفنية وا

 ب من خالل تطبيقان املناساملك وتؤثر عمليات االختيار على كفاءة التشغيل إذا مت العمل مببدأ تعيني الشخص املناسب يف
 املعايري املوضوعية يف االختيار .

 ألجور واملرتبات :ابناء هيكل  -هـ 
 يز نسيب يف أجورامتوإىل حتقيق  ،ناء هيكل األجور إىل حتقيق املساواة يف تقاضي أجور متقاربة لألعمال املتساوية يهدف ب

 الوظائف واملهن بقصد إدخال عنصر التنافس املؤدي إىل حتسني األداء.
 خطة التدريب والتطوير : -و

ة لتطوير لزاوية يف أي خطادريب حجر د التلتطوير والتنمية ، ويُعال ميكن ألي منظمة البقاء واالستمرار ما مل تتبىن خطة دائمة ل
ج تدريبية لني وتصميم برامبية للعاملتدرياملنظمات ، لذا تتبىن املنظمات خططاً للتدريب يتم من خالهلا التعرف على االحتياجات ا

 ا.متكن مواردها البشرية من املنافسة وإضافة قيمة وميزة نسبية ملنتجاهتا أو خدماهت
 ريني :اختيار القادة اإلدا -ز

سسات الل إدارهتم ملؤ خياسية من والس تقع على عاتق القادة اإلداريني مسؤولية حتقيق طموحات اجملتمع االقتصادية واالجتماعية
اإلداريون  لقادةر ، ويؤثر ايب املستمالتدر و اجملتمع ، األمر الذي يوجب الرتكيز على هذه القيادات اإلدارية من خالل دقة االختيار 

غلى عتبارها أهم وأابالبشرية  واردعلى التشغيل من خالل تبنيهم لسياسات التشغيل والتدريب وخصوصًا الوعي أبمهية تنمية امل
 أصول املنظمات.

 تقييم وتقومي األداء : -ح
التشغيل من  تقوميه يف كفاءةو م األداء يتقي تقييم األداء يعين وزنه وإعطاء قيم ملفرداته ، وتقومي األداء إصالحه ، وتساهم عمليات

ة واليت ظيمية واإلجرائيداء التنوب األخالل تنمية املوارد البشرية بزايدة مردودها اخلدمي واإلنتاجي ومن خالل التعرف على عي
ب املوجهة برامج التدريالل عاجل من ختاليت تعاجل إبعادة النظر يف التنظيم وتطويره والعيوب املوجودة يف القوى العاملة البشرية و 

 والفاعلة.
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 ظم معلومات املوارد البشرية والقوى العاملة :ن -ط
القوى وارد البشرية و تعلقة ابملت املوهي جمموعة اإلجراءات اليت تتضمن جتميع وتشغيل وختزين وتوزيع ونشر واسرتجاع املعلوما

 دائها .العاملة هبدف عمليات صنع القرارات املتعلقة هبا والرقابة على أ
ظائف املوارد تعامل مع بقية و ا يتم الخالهل وتعترب هذه النظم من أهم وظائف املوارد البشرية ويرجع ذلك إىل كوهنا الوظيفة اليت من

موارد البشرية لتشغيل الكفؤ للن يعتمد اكن أالبشرية األخرى ، ومن خالهلا يتم اختاذ القرارات اليت تؤثر يف هذا املورد املهم ، ومي
وارد ت املتعلقة ابملاملعلوما ًا منالقوى العاملة على مدى كفاءة وفاعلية هذه الوظيفة ، السيما يف ضوء وجود عدد كبري جدو 

 . (5)البشرية واليت يتعذر التعامل معها ابلطرق التقليدية 

 .نظم معلومات املوارد البشرية والقوى العاملة ودورها يف دعم التشغيل :11
 صعب تصور سياساتيملة ، كما العا تمع حديث ال تتوافر فيه نظم متطورة ملعلومات املوارد البشرية والقوىمن الصعب تصور جم

ترب املوضوعية ، وتعو م ابلدقة ة تتسوقرارات رشيدة وذات مصداقية غري مبنية على بياانت وإحصاءات ومعلومات ، وابلتايل معرف
ناء نظم بيت أمهية نا أتهاصة إذا كانت دقيقة وذات مصداقية . ومن املعلومات مصدر قوة للباحث عنها ومستخدمها وخ

 معلومات وطنية تشمل كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية. 

ض من عنية جبانب العر لفئات امللتاحة وهتدف نظم معلومات املوارد البشرية والقوى العاملة إىل إنشاء قاعدة معلومات حديثة وم
ي يشمل الذ وجانب الطلب ملختلفة ،هتا االقوى العاملة الذي يشمل خمرجات نظم التعليم والتدريب والتأهيل يف جماالهتا  ومستواي

هات املختلفة كة لدى اجلمشرت  خصائص سوق العمل واخلصائص االقتصادية واالجتماعية بشكل عام . كما هتدف إىل إجياد لغة
لبشرية اعلومات املوارد اهم نظم مما تسكاءات والبياانت واملعلومات املتعلقة ابلقوى العاملة ،  املعنية إبنتاج واستخدام اإلحص

 اص وبصورة دوريةخعمل بشكل وق الوالقوى العاملة يف توفري املؤشرات واخلصائص املتعلقة ابملوارد البشرية بشكل عام ، وس
ا مبملية التعليمية رجات العلة وخمالطلب وخصائص العمالة والبطاومستدامة ، وذلك عن طريق الرصد املستمر الجتاهات العرض و 

وق سلتنموية وحاجات املتطلبات ني االتدريب( وب -يساهم يف حتقيق املوائمة بني خمرجات نظم تنمية املوارد البشرية )التعليم 
 العمل.

ها ومعاجلتها عملون على حتليل الذين ياحثنيرسني والبوتوفر نظم معلومات املوارد البشرية والقوى العاملة البياانت واملعلومات للدا
ها ة واليت على رأست املختلفاالللوصول إىل نتائج و "معرفة" ميكن توظيفها من قبل واضعي السياسات وأصحاب القرار يف اجمل

 )التشغيل(. 
ت دولية دم إجراء مقارانخيثريًا ما ددة كوجتدر اإلشارة إىل أن توافر نظم املعلومات عن املوارد البشرية ضمن معايري ومؤشرات حم

 جلتها. و معاأتساعد على تسليط األضواء على مواضع القوة والضعف يف النظم الوطنية ومن مث استثمارها 
واملالحظ أن هناك تفاواًت ملحوظًا يف واقع نظم معلومات املوارد البشرية والقوى العاملة والتشغيل يف الدول العربية ، فهناك دول 
يتوافر لديها مثل هذه النظم بشكل مرٍض وهلا جتارب رائدة يف هذا اجملال ، مما ساعدها يف تطبيق سياسات تشغيل القوى العاملة 
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هبا بشكل أكثر مرونة مثل ) األردن ، اإلمارات العربية املتحدة ، قطر ، تونس ، سلطنة ُعمان ، واململكة العربية السعودية ( ، يف 
 . (19)ية أخرى )ومنها ليبيا( افتقاراً شبه كامل ملثل هذا النوع من النظم حني تفتقر دول عرب

البعدان  ا االثنني ، ومهاة ببعديهلبشريتوفر نظم معلومات القوى العاملة بياانت ومعلومات ومعرفة حول ما يتعلق ابملوارد او   
ن انحية أخرى ، تشغيلها مو ارها ليها هبدف استثماملتعلقان ابلعرض من القوى العاملة هبدف تنميتها من انحية ، والطلب ع

بياانت  رئيسيني من الوافر نوعنيتد من ابإلضافة إىل إمكانية حتقيق املوائمة بني هذين البعدين ، ولكي يتم ذلك بشكل فعال الب
 مها : 

 ألساسية :البياانت الكمية ا -1
 ويشمل هذا النوع من البياانت ما يلي :

 توقعة للسكان ،ت النمو املاليت ينبغي توافرها لتقدير معدال حجم السكان أحد البياانت األساسية : يعد حجم السكان -أ
  وأتثريها على حجم القوى العاملة مستقبالً وانعكاس ذلك على إمكانية التشغيل ومعدالته.

عي ، واخللفية مري والنو الع بلذلك يستلزم األمر توفري قاعدة بياانت تفصيلية عن حجم السكان ، وأهم خصائصهم كالرتكي
ريها من القتصادي ... وغة النشاط انسية ، واملستوى التعليمي ، واملواليد والوفيات واهلجرة ، وحالحضر( ، واجل -احلضرية )ريف 

 البياانت .
النوع ، و سب العمر ، فة حبهتا املختلجملال إمجايل قوة العمل وتوزيعا: من أهم البياانت الواجب توافرها يف هذا ا قوة العمل -ب

ع املشتغلني ى العاملة ابلطبفهوم القو ميغطي واجلنسية ، واملستوى التعليمي واملهنة أو الوظيفة ، والنشاط االقتصادي .. وغريها ، و 
 والباحثني عن عمل.

يت وق العمل وال سختناقات يف: من األمور املهمة أيضًا توافر معلومات توضح اال اجات أو النقص يف قوة العملاالحتي -ج
ا وصًا إذا كان هذاًل ، وخصنة مثتشري إىل عدم توافر فئات بعينها من القوى العاملة من مستوى مهارى معني ، أو مهنة معي

ة حبسب املهنة ر املوجودلشواغاالنقص ذو أتثري كبري يف سوق العمل ، األمر الذي يتطلب احلصول على بياانت تفصيلية عن 
جتميع  يكون من املفيد حياانً قد، وأ املناطق ، وكذلك عدد ساعات العمل للمشتغلني وفقاً هلذه التوزيعاتوالنشاط االقتصادي و 

 . هنيةبياانت تتعلق ابألفراد الذين ميارسون ظاهرة ازدواجية األعمال والوظائف ، وخصائصهم امل
ت سوق العمل ، متكامل ملعلوما بناء نظاملتطلبات الرئيسية ة من امل: تُعد املعلومات املتعلقة ابهلجرة الداخلية واخلارجي اهلجرة -د

ن االقتصادية املهاجري خصائصو حيث تعترب اهلجرة من املتغريات اليت تؤثر يف هذا النظام ، وتتضمن هذه املعلومات حجم 
 ريها .وغ مي ...لتعليواالجتماعية كالنشاط االقتصادي ، واملهنة ، والعمر ، والنوع ، واجلنسية ، واملستوى ا

توافر  ة ، فمن الضرورياملستقبليو رامج التعليم والتدريب يف هيكل سوق العمل احلالية : تؤثر خمرجات ب التعليم والتدريب -هـ
وكذلك  نوعية التعليم ،و ر والنوع العم بياانت عن أعداد الطلبة يف خمتلف األعمار واملستوايت التعليمية ، ونسب االلتحاق حبسب

 أعداد امللتحقني علومات عنافر مخلرجيني واملتسربني من مستوايت التعليم املختلفة وختصصاهتم ، كما جيب تو معلومات عن ا
 ابلربامج التدريبية ، ومستوى املهارة .
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 شاط االقتصادي ،لعمل والنابيعة وابإلضافة لكل ما سبق يتعني توافر بياانت عن معدالت األجور السائدة حبسب املهنة ، وط
 ، واملناطق اجلغرافية ، ومستوى التعليم ... وغريها . والنوع

 غري الكمية )النوعية( : البياانت -2
سوق ياسات التشغيل و سن ورامسو خططو تتيح البياانت غري الكمية ) النوعية( إمكانية توفري إطار حتليلي مالئم يستفيد منه امل

ها سوق العمل ، يعاين من اليت يات التشغيل وطبيعة املشكالتالعمل ، وهذه املعلومات يصعب قياسها بشكل كمي ، مثل : آل
 : ملهمة اليت منهااالقضااي  اً منوأسباهبا واآلاثر املرتتبة على هذه املشكالت ، ومن املمكن أن تغطي هذه املعلومات عدد

  ة .وافدة اللعمالااملشكالت املتعلقة مبجموعات معينة من قوة العمل ، مثل : النساء أو الشباب ، أو 

 ل اخلاصة(.يمكاتب التشغ -ومي املشكالت املتعلقة أبساليب التشغيل املختلفة ومدى كفاءهتا ) سياسة التوظيف احلك 

 .املشكالت املتعلقة ابحلراك املهين 

  لعمل.امعلومات عن مدى توافق خمرجات نظم التعليم والتدريب مع االحتياجات الفعلية لسوق 

  واحلد األدىن رئيسية ،عمل الواإلجراءات واآلليات املنظمة له من حيث عدد ساعات الالتشريعات املتعلقة ابلعمل 
 (.   19لألجور، واإلجازات ، ومكافأة هناية اخلدمة ، والتأمينات االجتماعية )

من  ، وكذا لطلب عليهاعاملة واوى اليتحدد اإلطار العام لنظم معلومات القوى العاملة والتشغيل من خالل جانيب عرض القو    
ة واالقتصادية القيم االجتماعيملعايري و طر واخالل العناصر اليت تربط بني هذين اجلانبني ، وتساهم يف حتقيق املوائمة بينها ضمن األ

 تية :  لعناصر اآلت وااملكوان تتضمن املنظومة الكاملة للقوى العاملةوالسياسية والثقافية السائدة ، وبذلك 
 ، ويشمل : لعاملةالعرض من القوى ا -أ
 تلفة.املخ خمرجات النظام التعليمي والتعليم والتدريب املهين والتقين يف اجملاالت واملراحل 

 .نواتج التعليم والتدريب غري النظامي وتعليم الكبار 

  .العمالة الوافدة 

  ه يف معينة وعادت إلي لفرتة ملن الععالعمالة العائدة : وهي فئة العمالة اليت كانت تعمل يف اخلارج ، أو اليت انقطعت

 مرحلة الحقة مثل املتقاعدين واملرضى ورابت البيوت وغريهم.   

 ، ويشمل : الطلب على القوى العاملة -ب
 .أسواق العمل احمللية وجماالته ومستوايته 

 .أسواق العمل اخلارجية )اإلقليمية والدولية( وجماالته ومستوايته 
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 وفاة واخلروج من سوق العمل ألسباب خمتلفة.متطلبات اإلحالل بدل التقاعد وال 

 ، وتشمل : يب العرض والطلبالربط بني جان -ج
 ابإلضافة إىل العمل ، م سوقالتشريعات والقوانني واألنظمة الوطنية اليت تعاجل قضااي العرض والطلب هبدف تنظي 

املية واإلقليمية واإلعالانت الع املعاهداتيق و يعات واملواثالتشريعات املتعلقة بتنمية املوارد البشرية ، كما تشمل هذه القنوات التشر 

 والعربية واالتفاقات الثنائية ، وغري ذلك. 

  ص ومتطلبات سوق ، وخصائ جاهتانظم املعلومات وقواعد البياانت اليت ترصد خصائص نظم تنمية املوارد البشرية وخمر

 افدة.العمل احمللية واخلارجية ، ابإلضافة خلصائص العمالة الو 

  ينهما.بلربط االدراسات والبحوث اليت تتناول كل القضااي املتعلقة جبانيب العرض والطلب وقنوات 

 شقيها ملوارد البشرية بقضااي ا مل معالروابط والقنوات املؤسسية وتشمل اجملالس واللجان واهليئات واملؤسسات اليت تتعا

 بينهما. املتعلقني ابلعرض والطلب ، وتسهم يف حتقيق املوائمة

 سوق العمل يفلعاملني ية واخدمات التوجيه واإلرشاد والتوعية واإلعالم املوجهة للملتحقني ابملؤسسات التعليم 

 والباحثني عن عمل وغريهم.

  ة الربامج التعليميو ن النظم مجلدد اخدمات التشغيل والتوظيف املوجهة للمتعطلني عن العمل والباحثني عنه ، واخلرجيني

 .والتدريبية

 .  (20) وتُعىن نظم معلومات املوارد البشرية بتوفري البياانت واملعلومات عن مجيع هذه العناصر

عة ع وجود تغذية راجلبعض ، ماعضها بمتر عملية بناء واستخدام نظم معلومات املوارد البشرية أبربع مراحل رئيسية تكمل و    
 حل هي :بينها تؤدي غالباً إىل تطويرها وحتسينها وهذه املرا

 ع اإلحصاءات والبياانت :مرحلة مج -1
تقوم اجلهات املعنية جبانيب العرض والطلب من القوى العاملة جبمع اإلحصاءات والبياانت املتعلقة بنظم معلومات املوارد البشرية  

من حيث مسميات  كل جهة حسب الدور احملدد هلا مبوجب طبيعة عملها ومهامها ، ومبا ينسجم مع النظام الوطين للمعلومات
األعمال )املهن( وترميزها وتوصيفها ومستوايهتا املهنية ، وتستخدم هذه اإلحصاءات والبياانت من قبل اجلهات املعنية نفسها 
ألغراضها اخلاصة ، كما يتم نقلها إىل اجلهة املركزية املسئولة عن تشغيل النظام الوطين ملعلومات املوارد البشرية والقوى العاملة ، 
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من اجلهات املعنية ابإلحصاءات والبياانت يف العادة دوائر اإلحصاءات العامة ، ومؤسسات التشغيل والتوظيف ، ووزارات العمل و 
 والرتبية والتعليم ، ومؤسسات التدريب املهين والتقين وغريها.

 مرحلة بناء املعلومات : -2
 مجعها ، ومن البياانت اليت متو إلحصاءات جلة الومات املوارد البشرية معاتتوىل اجلهة املركزية املسئولة عن تشغيل النظام الوطين ملع

لبياانت مع اإلحصاءات واملعنية جبهات امث تنظيمها وحتويلها إىل معلومات مفيدة مبوجب مؤشرات ومعايري معتمدة ، وقد تتوىل اجل
سسي أو لى املستوى املؤ خمتلفة ع بطرق حويل الالزمةمثل هذه املعاجلة يف جماالت عملها املتخصصة . وتتم عمليات املعاجلة والت

 القطاعي أو الوطين حسب احلاجة.
 مرحلة إنتاج املعرفة : -3

ا يؤدي ة أو أحكام ، ممحبوث علميسات و يتم إخضاع املعلومات اليت يتم بناؤها إىل دراسات حتليلية مبوجب هذه املرحلة ، أو درا
 رها ألغراض خمتلفة .إىل إنتاج معرفة ميكن توظيفها واستثما

 رحلة استثمار املعرفة وتوظيفها )رسم السياسات واختاذ القرارات( :م -4
واختاذ  اض رسم السياساتعنية ألغر ت امليتم استخدام املعرفة واستثمارها وتوظيفها مبوجب هذه املرحلة من قبل األفراد واملؤسسا

 القرارات املبنية على أسس علمية ذات مصداقية. 
تويني عليها على املس كن القياسيت ميم هذه املراحل النظام املعتمد للتصنيف والتوصيف املهين على املستوى القطري والوتستخد

 . (19)اإلقليمي والعاملي 

 .متطلبات إعداد املوارد البشرية والقوى العاملة يف دعم التشغيل:12
 من أمهها : يتطلب إعداد املوارد البشرية لسوق العمل خطوات             

 .حتديد فلسفة االقتصاد وأهدافه يف األجلني القريب والبعيد 

 حتديد طبيعة سوق العمل وحجمها واحتياجاهتا الكمية والنوعية يف فرتة زمنية معينة. 

 ب قوى عاملة يدة تتطلمل جدحتريك هيكل االقتصاد حبيث ينمو االقتصاد ويؤدي هذا النمو ابلتايل إىل خلق فرص ع

الكتب يُعد املعلمون و و دراسية ، هج الات متنوعة ، وعلى أساسها ُتصمم برامج التعليم وتتنوع وتتعدد ، وتُعد املناجديدة وخرب 

 املدرسية لذلك. 

 إن ذلك فرية واملتوسطة ، عات الصغملشرو إضفاء الكثري من املرونة على القوانني االقتصادية ، وخاصة القوانني املرتبطة اب

تقين والفين ليم والتعليم العدها التعياملة ورة االقتصادية وخيلق حاجة إىل قوى عاملة جديدة ، وهذه القوى العمن شأنه أن حيرك الد

 بصفة خاصة. 
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  وغري ومعلوم أنه إذا كان االقتصاد راكدًا وجامدًا فمعىن ذلك أن فرص العمل هي األخرى راكدة
نويع دي إىل تطوير وتلضرورة يؤ ذا ابون طلب على القوى العاملة ، وهمتجددة ، فكلما ازداد االقتصاد حركية وإنتاجية كلما تك

عديل تمل أو تغيري أو لسوق الع عدادبرامج التعليم لتستجيب للطلب على القوى العاملة . لذلك فاحلديث عن دور التعليم يف اإل
ني لق هوة واسعة بخيل إن ذلك بج ،  منتبرامج التعليم لتواكب سوق العمل ال معىن له إذا كان االقتصاد راكدًا وجامدًا وغري

 مؤسسات تعليمية خترج طالابً وبني مؤسسات اقتصادية ليست يف حاجة إىل قوى عاملة جديدة.

 صورة سوق العمل ب أن تكوندي جيولذا فإن األمر يتطلب تكاتف جهود املخططني االقتصاديني والرتبويني ، فاملخطط االقتصا
يت تُعد ة والتدريبية الالتعليمي ربامجم والكيف ولو بشكل تقرييب ، واملخطط الرتبوي يرسم وحيدد الأمامه واضحة من انحييت الك

 األفراد الذين ميكن أن يشغلوا الوظائف واألعمال اليت حددها املخطط االقتصادي.

 اجتماعياً و  فنياً  اإلعداد الكايف للعاملني ريلتوف هدوره وبراجم وبذلك اُعترب توفري التعليم من عناصر التنمية البشرية املستدامة ، وتعاظم
 التفاعل على قادرة جيعلها عالية ، ومبا رةمبها أدوارها من أداء ميكنها واملهارات ما املعرفة من العمل قوة اكتساب على يساعد مبا

 واخلدمات.  اإلنتاج لقطاعات احلديثة نطاق التنظيمات يف واالتصال والتعاون

اضحة لرتبويني صورة و ملخططني االدى  تعليم بدوره يف إعداد املوارد البشرية لسوق العمل ، فالبد أن تكونولكي يقوم ال      
 ودقيقة عن املسائل االقتصادية اآلتية : 

  ة يف سوق العمل ،القتصادياوعات فلسفة وطبيعة االقتصاد وأهدافه ومنوه يف اجملتمع ، واالستثمارات ، ونوعية املشر 

عاملي من حيث  اد ابالقتصاد الذا االقتصهالقة فتوحة للقوى العاملة وامليادين املكتظة أو املشبعة ابلقوى العاملة ، وعوامليادين امل

 كوهنا عالقة تكاملية أم تنافسية.

  املة ، ودرجة ىل قوى عإتاج حتحجم سوق العمل وتطورها وخصائصها وميادينها وجماالهتا القطاعية واجلغرافية اليت

 سوق. يم حلركة هذه العة والتقيملتابابالقتصاد اإلقليمي والعاملي ، ومدى توفر البياانت الكمية والكيفية عنها وا ارتباطها

 ها. تخدمة فياملس التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل لسوق العمل ، ومستوى التدريب والتقنية واآلالت 

 خلاص يف التنمية.التشغيل والبطالة يف سوق العمل ، ودور القطاعني العام وا 

 ا. القيم االجتماعية املرتبطة ابلعمل وسوق العمل واالجتاهات وامليول الفردية حنومه 

 .فروق اجلنس )الذكور واإلانث( والفروق الريفية احلضرية يف سوق العمل 

  (14)ى العاملة لقو لب على ا الطيفقدرة املؤسسات التعليمية على مواكبة التغريات االقتصادية وما يتبعها من تغريات . 
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 االستنتاجات : -13
 :يف ضوء العرض النظري السابق ميكن استخالص مجلة من االستنتاجات على حنو ما أييت 

  ية السيما مع مية وأكثرها فعالاصر التنهم عنأازدادت أمهية تنمية املوارد البشرية تبعاً ألمهية العنصر البشري ابعتباره ميثل

سرت ق العمل حيث احنأداء أسواو شغيل لتكنولوجيا وحدوث تغريات يف مجيع اجملاالت ، ومنها جمال التتنامي استخدام املعرفة وا

م ابملوارد د ضرورة االهتمات ، ما أكخلرباقوة العمل وتزايدت احلاجة إىل منفذين متعددي املهام واألدوار، واملعارف واملهارات وا

يت يعترب التشغيل ية املستدامة الزم للتنمي الالغريات ، وال ميكن بناء رأس املال البشر البشرية وتنميتها بشكل مستدام ملواكبة هذه الت

 مدخاًل هلا إال من خالل برامج تنمية املوارد البشرية.

  رية للتشغيل داد املوارد البشتعلق إبععد يبُ ترتبط تنمية املوارد البشرية ابلتشغيل ارتباطًا وثيقًا من خالل بُعدين رئيسيني

سني أداء وض ابلتشغيل وحتذلك للنه ا أدىر يتعلق بكفاءة التشغيل ، وكلما زاد حجم وفاعلية برامج تنمية املوارد البشرية كلموآخ

 سوق العمل.

 املوارد  جتاه يهتم بتنميةايسيني : ني رئتتم عملية تنمية املوارد البشرية من خالل العديد من الربامج اليت تسري يف اجتاه

ب مبستوايهتما م والتدريلتعليتشغيل من حيث إعدادها وهتيئتها لالخنراط يف سوق العمل عن طريق برامج االبشرية قبل ال

ات الفنية لربامج  والعملياموعة من جمنفيذ توختصصاهتما املختلفة ، واجتاه آخر يهتم بتنمية املوارد البشرية بعد التشغيل من خالل 

   اآليت :يفعمليات الفنية امج والذه الب وتتمثل أهم هاملني وزايدة اإلنتاج وحتسينه ، يف ميدان العمل هبدف رفع كفاءة أداء الع

رض ن الكامل بني العق التواز حتقي التخطيط للقوى العاملة ابعتبارها من أهم وسائل تنمية املوارد البشرية ، من خالل -

نتها وتنميتها وة البشرية وصياعلى الثر  فاظاً للقوى العاملة ح والطلب على القوى العاملة كماً وكيفاً ، واالستخدام الكامل واملستمر

 واعتبار ذلك أساساً الستقرار وأمن اجملتمع.

دلة وظيفية وإعداد األالكات الد املحتليل الوظائف وبناء اهلياكل التنظيمية وتوزيع اختصاصات الوحدات اإلدارية وإعدا -

  ومستوايت أداء مرغوبة.اإلجرائية والتنظيمية إلجناز األعمال وفق معايري



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/   / يوليو  واألربعون  ثامنالعدد ال

 
22 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
Faculty of Education Almarj 

إلحصاءات عن ياانت واوالب عمليات تصنيف وتوصيف املهن والوظائف اليت هتدف إىل مجع وتوثيق وحتليل املعلومات -

بدنية لية والفنية والاهتا العممتطلبو جانيب العرض والطلب على القوى العاملة ، وحصر هذه املهن والوظائف ، وحتديد مسمياهتا 

ر  لة ، وتساهم بقدقوى العاملب للثل هذه العمليات مرجعية جلمع البياانت واإلحصاءات عن جانيب العرض والطوالذهنية ، ومت

 مل.كبري يف بناء املعايري املهنية وحتديد معدالت األداء اليت يتطلبها التدخل يف سوق الع

 واملعنوية. املادية شريةالب بناء هياكل األجور واملرتبات اليت تتناسب وحجم العمل وتليب احتياجات املوارد -

طوير مة للتدريب والتئاوتبين خطط د ،التعرف على احتياجات العاملني وهتيئة البيئة النفسية واالجتماعية املالئمة هلم  -

 ملنافسة.اة من للتعرف على االحتياجات التدريبية للعاملني وتصميم برامج للتدريب متكن املوارد البشري

نيهم لسياسات خالل تب يل منني بشكل دقيق وتدريبهم ابستمرار ، ألهنم يؤثرون على التشغاختيار القادة اإلداري -

 التشغيل والتدريب وإدراكهم ووعيهم أبمهية تنمية املوارد البشرية.

الل من خ ،خلدمي واإلنتاجي ردودها امايدة عمليات تقييم وتقومي أداء العاملني ملا هلا من دور يف تنمية املوارد البشرية بز  -

بربامج  عاملة ومعاجلتهالا وعيوب القوى التعرف على عيوب األداء التنظيمية واإلجرائية ومعاجلتها بتطوير التنظيم بشكل مستمر ،

 التدريب املوجهة والفاعلة.

 الل إنشاء قاعدة ارد من خاملو  تسهم نظم معلومات املوارد البشرية والقوى العاملة يف حتقيق التشغيل األمثل هلذه

هتا التأهيل يف جماالالتدريب و و عليم لومات تفيد الفئات املعنية جبانب العرض من القوى العاملة الذي يشمل خمرجات نظم التمع

 ل عام .ماعية بشكاالجتومستوايهتا املختلفة ، وجانب الطلب الذي يشمل خصائص سوق العمل واخلصائص االقتصادية و 

  ن خالهلا وظيفة اليت ملاكوهنا متثل   ارد ،ى العاملة من أهم وظائف تنمية هذه املو تعترب نظم معلومات املوارد البشرية والقو

تعتمد كفاءة ملورد املهم ، و اة يف هذا ملؤثر ايتم التعامل مع بقية وظائف املوارد البشرية األخرى ، ومن خالهلا يتم اختاذ القرارات 

 التشغيل على مدى كفاءة وفاعلية هذه الوظيفة.
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  هنا توفر ؛ ذلك أل لعاملةاالنظم مصدرًا مهمًا لرسم سياسات وقرارات رشيدة وذات مصداقية للقوى كما تعد هذه

جملاالت حاب القرار يف اياسات وأصي السالبياانت واملعلومات اليت تفيد يف الوصول إىل نتائج ومعرفة ميكن توظيفها من قبل واضع

 املختلفة واليت على رأسها التشغيل.

 لعمل بشكل دوري ل وسوق التشغيعلومات املوارد البشرية يف توفري املؤشرات واخلصائص املتعلقة ابكما تساهم نظم م

تدريب لتحقيق تعليم والات الومستدام عن طريق رصد اجتاهات العرض والطلب وخصائص سوق العمل والعمالة والبطالة وخمرج

 ل.التنمية وحاجة سوق العماملوائمة بني خمرجات نظم تنمية املوارد البشرية وبني متطلبات 

 بويني القتصاديني والرت املخططني هود اوفيما يتعلق مبتطلبات إعداد املوارد البشرية لسوق العمل فإهنا تتمثل يف تكاتف ج

ية احتياجاهتا الكماالهتا و ها وجموالعمل معًا لتحديد فلسفة االقتصاد وأهدافه ، وحتديد طبيعة سوق العمل وحجمها وميادين

اد ما ازداد االقتصيدة ، فكلمل جدية ، وإضفاء املرونة على القوانني االقتصادية وحتريك هيكل االقتصاد خللق فرص عوالنوع

 ملة. لقوى العااعلى  حركية وإنتاجية كلما أدى ذلك إىل تطوير وتنويع برامج التعليم والتدريب لتستجيب للطلب

 التوصيات :  -14
  :أليت ث ميكننا تقدمي جمموعة من التوصيات على النحو ااستناداً إىل معطيات ونتائج البح

 ات التخصصات واملهار و القدرات هن و االجتاه حنو سياسات فاعلة فيما يتعلق بتنمية املوارد البشرية بشكل مستدام يف امل

ر املناسب والفعال نافسة واالستثماملمناخ ا واكبةمالالزمة لتحقيق اجلودة الشاملة وااللتزام مبعايريها وحمدداهتا الدولية ، والعمل على 

 للقوى العاملة.

  االقتصاد ؛ ذلك  ريك هيكلرة حتتطوير وتنويع برامج التعليم والتدريب لتستجيب للطلب على القوى العاملة ، مع ضرو

ن ىن له إذا كا معالوق العمل سواكب ألن دور التعليم والتدريب يف اإلعداد لسوق العمل أو تغيري أو تعديل برامج التعليم لت

ارد تُعد وخترّج مو  وتدريبية ليميةاالقتصاد راكدًا وجامدًا وغري منتج ، انهيك عن أن ذلك سيخلق هوة واسعة بني مؤسسات تع

 بشرية وبني مؤسسات اقتصادية عاجزة عن امتصاص هذه املوارد.
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 وضوح  ية ،  وهذا يتطلبرد البشر ملواانمية االهتمام ابلتنسيق بني جهود املخططني االقتصاديني والرتبويني فيما يتعلق بت

 طط الرتبوي حيددة ، واملخلعاملصورة سوق العمل أمام املخطط االقتصادي لتحديد احتياجاهتا الكمية والكيفية من القوى ا

خطط ها املل اليت حددف واألعمالوظائالربامج التعليمية والتدريبية الالزمة إلعداد األفراد الذين ميكن أن يشغلوا املهن وا

 االقتصادي.

 زة ة والسكانية وأجهالتدريبيو يمية حتقيق التنسيق بني كافة اجلهات املعنية إبعداد املوارد البشرية كاملؤسسات التعل

 التخطيط االقتصادي والتكنولوجي حبيث أتيت خمرجاهتا متوافقة مع احتياجات سوق العمل.

 اسية االجتماعية والسيو قتصادية ت االرد البشرية شاملة لكافة القطاعاالتأكيد على أمهية بناء نظم معلومات وطنية للموا

 لعاملة ، وتوفريالى القوى علطلب والثقافية من خالل إنشاء قاعدة معلومات حديثة ومتاحة للفئات املعنية جبانيب العرض وا

 .ومستدامة وريةدورة املؤشرات واخلصائص املتعلقة ابملوارد البشرية بشكل عام ، وسوق العمل بشكل خاص وبص

 صاءات عن جانيب ت واإلحلبيااناالهتمام بنظم التصنيف والتوصيف املهين/الوظيفي ابعتبارها متثل املرجعية جلمع ا

سئولني صحاب القرار واملمن قبل أ توظف العرض والطلب للقوى العاملة ، وتُبىن عليها نظم معلومات القوى العاملة والتشغيل اليت

الت األداء هنية وحتديد معدعايري املء املت املتعلقة ابلعمل والتشغيل ، ابإلضافة إىل أن هذه النظم تساهم يف بناعن رسم السياسا

 اليت يتطلبها التدخل يف سوق العمل.
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