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  .املسار الوظيفى تنمية 
   .المسار الوظيفي

  
ثة على مجال إدارة الموارد البشرية ما يطلـق         من المصطلحات الحدي  

 Career Planning andعليه تخطيط وتنميـة المـسار الـوظيفي    
Development          وهي إحدى الوظائف التي تعني بإحداث توافـق ، 

وتطابق بين الفرد من جهة، وبين الومظائف التي يشغلها من جهـة،            
جية، وتحقيق  وذلك بغرض أساسي هو تحقيق أهداف المنظمة في اإلنتا        

، لهذا عزيزي القارئ سنتعرف     )أهداف األفراد في الرضا عن العمل       
  .سويا على هذه الوظيفة الحديثة

  
   .المقصود بالمسار الوظيفي

  
يمكن النظر إلى مفهوم المسار الوظيفي من عدة زوايا، فقد ينظر إليه            و

د على أنه مجموعة الوظائف المتتالية التي يشغلها الفرد علـى امتـدا           
عمره الوظيفي، والتي تتأثر باتجاهاته وطموحاته وآماله ومـشاعره،         
وقد ينظر إلى المسار المهني من منظور الحركة داخل التنظيم، كما قد            
ينظر إلى المسار المهني أو الوظيفي باعتباره سمة مميزة للموظـف،           
حيث يتكون مسار كل موظف من عدة وظـائف ومراكـز إداريـة             

  .وخبرات متنوعة
  
نمـوذج  : نطالقًا من هذا فإننا نميل إلى تعريف المسار الوظيفي بأنه         وا

الخبرات المرتبطة بالعمل والذي يمتد عبر حياة إنسان ما، لذلك مـن            
الضروري بالنسبة للمديرين أن يتفهموا عملية تطوير المسار الوظيفي         
واالختالفات في احتياجات واهتمامات العاملين في كل مرحلـة مـن           

  .تى تتحقق لجهودهم الفعالية حل، حالمرا
  

تعرض االدبيات المهتمة بالمسار الوظيفي إلى امكانية النظر        و
  إليه من ثالثة منظورات
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 للوصول إلى الوظائف العليا، ويتضمن      األول المسار الوظيفي  

هذا الجانب عناصر حركية لعمليات التطور والترقـي داخـل          
ى النزعة الفطرية   ويستند هذا المنظور إل   . المؤسسات التعليمية 

والثاني بالمـسار   لدى كل إنسان للسعي نحو كل ما هو أفضل          
 كمجموعة متواصلة من الوظائف، حيث يستند هـذا   الـوظيفي 

المنظور إلى افتراض انه يمكن تناول المسار الوظيفي كنـوع          
من التاريخ الوظيفي للفرد، وذلك من أجل الكشف عن الخبرات    

والى أي اتجاه يمكـن أن      . يفيةالتي راكمها عبر مسيرته الوظ    
  .يوجه إليه

  
 فهو المـستقبل الـوظيفي كمجموعـة مـن          المسار الثالث اما  

الخبرات العملية والعلمية، حيث يستند هـذا المنظـور إلـى           
الخبرات غير الوظيفية مثل االهتمامات التقنية للفـرد ونمـوه          
العلمي المتخصص، ويركز هذا التعريف على الجوانب الحادثة        

لفرد من خالل نموه الذاتي أو اجتهاداته الفرديـة، وهـي           في ا 
غالباً ما تتم بناء على تطلعات وآمال ورغبات الفرد ورؤيتـه           

وباالستفادة من تلك المنظـورات     . للمسار الوظيفي الذي ينشده   
المعروضة يمكن تعريف المسار الوظيفي بأنه مجموعة مـن         

الصلة بالمهنـة   السلوكيات الفردية والتنظيمية المتواصلة ذات      
خالل حياة الشخص تهدف إلـى المواءمـة بـين الـشخص            

  .والوظيفة
  

 يهـم المؤسـسة     تخطيط المسار الوظيفي  وتؤكد الدراسات أن    
بالقدر نفسه الذي يهم كل موظفموظف على حدة، وكالهما يهتم          
في سعيه وسلوكياته بتحقيق التوفيق بـين الفـرد والوظيفـة،           

 حتى يمكـن القـول ان هنـاك         ويزداد االهتمام لدى كل منهما    
  .مدخالً فردياً ومدخالً تنظيمياً لتخطيط وتطوير المسار الوظيفي
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ويركز المدخل الفردي على مساعدة االفراد في التعرف علـى          
اهدافهم ومستقبلهم الوظيفي، ومعرفـة قـدراتهم وامكانـاتهم         
  .وتعريفهم باالدوات والوسائل الضرورية لتحقيق تلك االهداف

  
الذي يهـتم   " الموظف" ز هذا المدخل على جعل الفرد       كما يرك 

بتطوير مستقبله الوظيفي يتأمل ذاتياً فـي مـستقبله وواقعـه           
الحالي، أي أن يتعرف على طموحاته وتطلعاته، ثم على قدراته 
ومهاراته، ثم على ما إذا كانت هذه القـدرات كافيـة لتحقيـق         

ذلك؟ ومـا   فهل يوجد حل ل   .. طموحاته، واذا كانت غير كافية      
  هو الحل؟

  
ومن جهة أخرى يركز المدخل التنظيمي على اتبـاع اسـاليب          
إدارية مثل التدريب والترقية والنقل لوضع الموظف المناسـب         
في الوظيفة المناسبة، وذلك تحقيقاً ألهداف المؤسسة التعليميـة         
من الناحية االنتاجية وأهداف الفرد في الرضا عـن الوظيفـة           

  .واالقتناع بالعمل
  

ويعمل المدخل التنظيمي على نطاق واسع، فهو يركـز علـى           
األنشطة التي تقوم بها المؤسسة من أجل تحقيق التوافق بـين           
الفرد والوظيفة، وهي تتكون تقريباً من كـل ممارسـات إدارة           

ويبدأ ذلك بتحديد احتياجات المؤسـسة مـن        . الموارد البشرية 
سـتقطابهم  العاملين والبحث عنهم في المـصادر الـسليمة وا        

لاللتحاق بالوظيفة، يلي ذلك توجيه الموظفين الجدد في وظائفهم 
  .وتدريبهم لشغل الوظائف الجديدة ونقلهم وترقيتهم
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  التخطيط للمسار الوظيفي
  

  :مفهوم تخطيط المسار الوظيفي 
  

هو تلك العملية التي يقوم فيها الفرد بدور رئيسي في تحديـد أهدافـه              
  .المهنية والطريقة المالئمة لتحقيقها

ديـد  وهو تلك العملية التى تؤديها المنظمة لتساعد األفـراد علـى تح           
ومن هنا فإن أهـداف تخطـيط المـسار         أهدافهم ومساراتهم الوظيفية    

  . لوظيفية تحقيق توافق بين الفرد وا:الوظيفي هي 
  

ولكي يتمكن الفرد من التخطيط لمساره الوظيفي بشكل جيد البد 
تفهم األول من ان يستوعب ان هذه العملية تتكون من عنصرين 

الفرد لنفسه، حيث يتصل هذا الشق بتصورات الفرد لذاته مثل          
ويتـسم هـذا البعـد      . قدراته واهتماماته وميوله وقيمه العليـا     

حسبان مجموعة مـن العوامـل مثـل        بالعمومية، ويأخذ في ال   
ضرورة توافر المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الوظيفية التي        
يتطلع لشغلها، والتأكد من وجود الخبرات التـي تمكنـه مـن            
المزاوجة بين الخصائص الشخصية وبين متطلبات الوظيفة، ثم        
التأكد من قدرة الفرد على معرفة اهتماماته واحتياجاته ورغباته        

  .وغيرها
  

 في مناخ العمل الذي يعمل الفـرد داخلـه          الشق الثاني ويتمثل  
ويتعامل فيه مع الزمالء والرؤساء وتقديم وتوفير المعلومـات         
التي يحتاج اليها الفرد ليتعرف على الوظيفـة التـي سـوف            
يشغلها، حيث ان الفرد الذي يتقدم لشغل وظيفة يكـون لديـه            

اماً عـن الواقـع     العديد من التصورات عن الوظيفة تختلف تم      
  .العملي لها

  
كما البد من التعرف على متطلبات الوظيفة، وهي عبارة عـن           
توافر تنظيمات ووظائف تتناسب مع االفراد، وماهية متطلبات        
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هذه التنظيمات والوظائف من تعليم وخبرات وخصائص نفسية        
وشخصية للفرد، واألهم من ذلك هـو ادراكـه لتـوافر هـذه             

وتسعى عمليـات التخطـيط للمـسار       .المتطلبات فيه شخصياً  
الوظيفي إلى تحسين حاالت رضا الموظفين الوظيفيـة حيـث          

 علـى   – بالنسبة لمعظم العاملين     –يعتمد الرضا عن الوظيفة     
. مدى تطابق المميزات المتعددة للوظيفة مع مميزاتهم الشخصية

بالتالي ينبغي ان تأخذ بعين االعتبار العوامل المـؤثرة علـى           
. ظيفي للعاملين ومنها القدرات الخاصـة المطلوبـة       الرضا الو 

تتطلب بعض الوظائف مستوى أعلى مـن الـذكاء أو بعـض            
القدرات األخرى، مما قد ال يتوفر لدى معظم الناس واالعـداد           
المطلوب حيث تختلف درجة اإلعدادي المطلوبة لتولي وظيفة،        

وقد تتراوح بين ساعات قليلة من التدريب       . من وظيفة ألخرى  
باإلضـافة إلـى    . لى رأس العمل، إلى الدراسة المتخصصة     ع

ذلك، ينبغي على العاملين في بعض المهن، االسـتمرار فـي           
  .الدراسة للحفاظ على وظائفهم أو التقدم فيها

  
كما يشكل األمن الوظيفي عامالً مهماً للعديد من النـاس عنـد            
اختيارهم للوظيفة وكذلك فرص الترقي المتاحة لشاغل الوظيفة        
والمكانة االجتماعية وهي الوضع أو المرتبـة التـي يحتلهـا           

  .الشخص في المجتمع الناجمة عن شغل الوظيفة
  

  أهمية التخطيط للمسار الوظيفي
  

وتشتد الحاجة إلى التخطيط للمسار الوظيفي في تالقي اهـداف          
كل من الفرد والمؤسسة في شكل عالقـة، تتـيح امكانيـة ان             

وظيفة التي تناسبه وتجد المؤسـسة      يتحقق للفرد ان يعمل في ال     
التعليمية الشخص المناسب لوظائفها المتعددة المستويات ومـن        
هذا المنطلق تبرز أهمية التخطيط للمسار الوظيفي، كما تتضح         
الحاجة إلى االهتمام بعمليات التخطيط للمسار الـوظيفي فـي          
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المجال التعليمي لمجموعة من األسباب ومن أهمهـا تحقيـق          
موظفين والمؤسسة التعليمية، فإن كـان الموظفـون        اهداف ال 

يسعون إلى التطور في وظائفهم واالقتناع بها، فإن المؤسـسة          
التعليمية تستهدف رفع االنتاجية وتحسين المخرجات التعليمية،،       
ويساعد تخطيط المسار الوظيفي الفرادها على تحقيق الهـدفين   

ـ       وظفين فـي  معاً باإلضافة إلى تخفيف القيود على حركـة الم
التعليم، إذ ان غياب جهود تخطيط المسار الوظيفي يعني فرض       
قيود على حركتهم داخل المؤسسة، ووضعهم داخـل جـدران          

فعـدم وجـود فـرص      . وظيفية جامدة يصعب التحرك فيهـا     
للترقيات وحركات للتنقالت بين الوظائف يضر بمن يصلح لها، 

قان امكانـات   وبالتالي فإن تخطيط وتنمية المسار الوظيفي يطل      
  .وقدرات االفراد

  
ويتضح من هذا الجانب ان بناء منظومة علمية لتخطيط المسار          
الوظيفي للموظفين في وزارة التربية والتعليم تعد من االمـور          
ذات االولية المتقدمة والتي تتفق وتوجهات الوزارة نحو تهيئة         
 المناخ التعليمي كما أن االهتمام بالموظفين تحديداً نـاجم عـن          

  .جمود حركة الموظفين
  

إن وجود برنامج طويل األجل لتخطيط وتطوير المسارات الوظيفيـة          
للعاملين، يساعد في تحقيق الفعاليـة التنظيميـة فـي إدارة المـوارد             
البشرية، على وجه التحديد، توجد العديد من النتائج اإليجابيـة التـي            

  سار الوظيفي يمكن تحقيقها من خالل التخطيط الجيد لبرامج تنمية الم
  

  :أهم هذه النواحي اإليجابية ما يلي
  
، إذا كان األفراد يهـدفون إلـى         تحقيق أهداف األفراد والمنظمة    -١

النمو في العمل والرضا عنه، فإن المنظمـات تـسعى إلـى تحقيـق              
اإلنتاجية والربح، وتخطيط المسار الوظيفي بما يحققـه مـن وضـع            

  .عد على تحقيق الهدفين معاالرجل المناسب في المكان المناسب يسا
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 إن عدم االهتمـام بتـدريب العـاملين،         : التقليل من تقادم العمالة    -٢
ونقلهم، أو حتى االستغناء عنهم، يعني بقـاء بعـض العـاملين فـي              
أماكنهم، حتى تتقادم مهاراتهم، وتقلل دافعيتهم للعمل، ووجود أنـشطة          

التـدريب  مـن خـالل النقـل و      ( تخطيط وتنمية المسار الـوظيفي      
يعني تنشيط مهارات العاملين، وتجديدها، واإلبقاء علـى        ) واالستغناء  

  .ما يمكن االستفادة منها من مهارات وقدرات
  
 المزايا السابقة تجعل ما ينفق علـى أنـشطة           تقليل تكلفة العمالة،   -٣

تخطيط وتنمية المسار الوظيفي ذا عائد يفوق التكلفة، ففـي منظمـات        
 المنفق على تخطيط وتنمية المـسار الـوظيفي         ناجحة يمكن أن يكون   

كبيرا، لكن إنتاجية العمالة واألرباح تفوق بمراحل هذا اإلنفاق، وفـي           
منظمات فاشلة ال يوجد ما ينفق على األمر بينما تفوق تكلفة العمالـة             

العائد والربح، وتحقق بـذلك خـسائر       ) ممثلة في األجور والحوافز     ( 
  .فادحة

  
 إذا أدرك العاملون ان منظماتهم تعتنـي        نظمة، تحسين سمعة الم   -٤

بمستقبلهم الوظيفي، فإنهم سوف يكونون أداة جيـدة للتـرويج عـن            
المنظمة في كافة المجتمعات واألماكن التي قد يتواجدون فيها، األمـر           
الذي يؤدي في النهاية إلى تحسين صورة المنظمـة والتعبيـر عنهـا             

  .كمجال جذاب للعمل
  

  :سار الوظيفي فوائد تخطيط الم
  
  .تحقيق الفرص المالئمة للعمل• 
  .توفير فرص الترقية والتقدم• 
  ..يتحرك فيها األفراد) رأسية وأفقية ( فتح آفاق وظيفية • 
  .استثارة حماس األفراد وتكثيف رغبتهم في العمل• 
  . لدي العاملين- النفسية والعقلية واالجتماعية–إشباع الحاجات • 
  .ان العمل والغياب والتأخيرتقليل معدالت دور• 
  .تحريك دوافع األفراد نحو التقدم والتطور والنمو• 
  .تعميق خبرات األفراد وتنويع مهاراتهم ومعلوماتهم• 
  .توسيع إمكانية استفادة المنظمة من العاملين• 
  
  

  :األسباب التي تدعو المنظمة لالهتمام بالمسار الوظيفي للموظف
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العام للموارد البشرية قد ازداد تطورا فـي         إن المستوى التعليمي     -١

وان هذا التطور يعني في المقابل ازدياد طموحـات         ... الوقت الراهن 
  .األفراد في مستقبل وظيفي أفضل وناجح

  
 إن المنظمات التي تسعى لالهتمام بالتطوير الوظيفي للعاملين بها          -٢

نظمـات  وتخطط لهذا التطوير ستكون بال شك اكبر جاذبية من تلك الم        
التي ال تعطي أهمية لهذا األمر وستكون أكثـر احتفاظـا بالعناصـر             

  .البشرية الموهوبة والطموحة
  
 المنظمات التي تخطط لموظفيها مستقبلهم الوظيفي أو تشارك فيه          -٣

ال توضح فقط لموظفيها توقعاتها من األداء المطلوب منهم بل وتحـدد            
  .ة لهم مستقبال لهم معالم الطريق والخيارات والفرص المتاح

  
 إن تخطيط التطوير الوظيفي يساعد الموظفين أنفسهم على تنميـة           -٤

مهاراتهم وقدراتهم من اجل تحسين أدائهم وإنتاجيتهم ويسد الفجوة بين          
  .قدرات الفرد ومتطلبات الوظيفة

  
 تساعد برامج تخطيط التنمية الوظيفية في التعرف على األفـراد           -٥

القيادية والمهنية الرفيعة ومن ثم توجههم إلى       المؤهلين لتولي المناصب    
  .برامج التدريب والتنمية التي تمكنهم من الوصول إلى هذه المناصب 

  
 إن اإلدارة الجيدة واالهتمام المتنامي مـن قبـل اإلدارة بالتنميـة             -٦

الوظيفية وإتاحة الفرص للتقدم ستقود إلى قوة بشرية سعيدة ومنتجـة           
ى االرتباط بين كفاءتهم وقـدراتهم وبـين        وكلما أدرك الموظفون مد   

  .الفرص المتاحة أمامهم للتقدم كلما زاد والءهم وإخالصهم للمنظمة
   
 إن المنظمات التي ال تلقي شأنا لالهتمـام بـالتطوير الـوظيفي             -٧

ستواجه مستقبال حاالت من التكدس واالختناقات في الهيكل التنظيمـي        
في نظام الترقيات فـي كـل       والوظائف األمر الذي يؤدي إلى جمود       

المستويات الوظيفية التنظيمية وهذا بالطبع سينعكس أثره على دافعيـة          
  .األفراد وعطاءهم في العمل

  
 إن إتاحة الفرص للموظفين ومساعدتهم على التنمية الوظيفية وفتح          -٨

مجاالت التطور التي ترفع من كفاءتهم وتحسين فرصـهم الوظيفيـة           
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ة وسيزيد جاذبيتها في استقطاب الكفاءات      سينعكس على سمعة المنظم   
  .من الخارج 

  
   . من يقوم بهذه الوظيفة

  
هناك عدة أطراف ضليعة فيما ما يجب أن يتم في تخطـيط المـسار              
الوظيفي، فالفرد هو األقدر على معرفة آماله وقدراته والربط بينهمـا،           
ومعرفة الطريق المناسب إلى تحقيق هـذه اآلمـال بالقـدرات، أمـا             

منظمة ممثلة في مدير الموارد البشرية، فهي مسئولة عن اكتشاف ما           ال
إذا كان هناك توافق بين الفرد والوظيفة، ويـتم ذلـك مـن خـالل               
ممارسات يتم التخطيط لها، وتنفيذها، أما المدير التنفيذي فله دور مهم           
في مالحظة أي اختالالت في التوافق بين الفرد والوظيفة، والتوصـية       

 مـن   ارد البشرية بإجراء ما، أو نصح الفرد في اتجاه محدد         لمدير المو 
  .خالل مايلى

  
  .م لتخطيط وتنمية المسار الوظيفيوضع نظا -١
ت في التوافق    تدريب المديرين التنفيذيين على مالحظة أي أختالال       -٢

  .بين الفرد ووظيفته
  .النصح والمشورةتدريب المديرين التنفيذيين على  -٣
  .تبصر بذاتهم والتخطيط لمساراتهم علىال مساعدة األفراد-٤
 ممارسة بعض الوسائل الخاصة بالمسار الـوظيفي مثـل النقـل            -٥

  .والترقية والتدريب والمختبرات وغيرها
  .مالحظة المرؤوسين للتعرف على مدى التوافق مع وظائفهم -٦
  تقديم النصح والخبرة والمشورة -٧
  . التبصر باآلمال الوظيفية-٨
  .لى القدرات واإلمكانيات والمهارات المتاحة التعرف ع-٩
  .التبصر بالحلول المناسبة ومعرفة كيفية تنفيذها -١٠
   

إن تخطيط وتنمية المسار الوظيفي يهم المنظمة، بنفس القدر الذي يهم           
كل فرد على حدة، وكالهما يهتم في سعيه وسلوكه إلى تحقيق التوافق            

من كل منهما، إلى الدرجة التـي       بين الفرد والوظيفة، ويزداد االهتمام      
يمكن القول إن هناك مدخلًا فرديا لتخطيط وتنمية المـسار الـوظيفي،            

  .ومدخلًا تنظيميا لتخطيط وتنمية المسار الوظيفي 
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  :تخطيط وتنمية المسار الوظيفي على المستوى الفردي
  

تقوم االمنظمات بتخطيط وتنمية المسارات الوظيفية لعامليهـا،  لـذلك           
لى كل عامل أن يخطط لمستقبله الوظيفي، وتزداد أهميـة تخطـيط            ع

وتنمية المسار الوظيفي على مستوى الفرد في مراحل معينة من أهمها           
، وفي  "عادة بعد تخرجه من مراحل التعليم       " مرحلة أول وظيفة للفرد     
مسار : حيث البد من التنسيق بين مسارين     " مرحلة االستقرار العائلي    

حول سن الـ   " ، وفي مرحلة منتصف العمر      "الزوجة  الزوج ومسار   
، وفي مرحلة   " سنة حيث تكثر المشاكل االجتماعية والنفسية للفرد         ٤٥

 سنة حيث تظهـر مـشكلة       ٦٠قبل سن الـ    " نهاية المسار الوظيفي    
  ".التقاعد وترك الخدمة 

  
  :خطوات تخطيط المسار الوظيفي الفردي

  
 تخطيط مساره الوظيفي، وهـذه      الخطوات التالية تساعد أي فرد على     

الخطوات تعتمد على التبصر والصراحة الذاتية للفرد، وعلـى قيامـه           
ببناء وتخطيط مستقبله بنفسه، وتبين السبيل لذلك، واإلصـرار علـى           

  .المرور خطوة بخطوة من الوضع الحالي إلى المستقبل المأمول
  
، وصعب  بسبب أن المستقبل مجهول   :  التبصر باآلمال المستقبلية   -١

مواجهته، وبسبب عدم معرفة الفرد المشاكل التي يمكن أن يتعـرض           
لها في مستقبله، وبسبب ظهور مواقف طارئة، يجعل هذا من عمليـة            

ما هـي   : النظر إلى المستقبل أمرا صعبا، وعلى الفرد أن يسأل نفسه         
طبيعة العمل أو المستقبل الذي يأمله؟، وتستنتج من هذا السؤال تحـدد            

 النشاط أو األعمال أو الوظائف، التي يأمل في القيام بهـا أو             مجاالت
شغلها الفرد، كما يتحدد اإلمكانيات المادية المطلوبة، ودرجات التعليم،         
والخبرة والمهارات الوظيفية والشخصية، وأي قـدرات أو مهـارات          

  .أخرى مطلوبة لتحقيق اآلمال المستقبلية
  
 على الفرد أن يراجـع      :حالية التعرف على القدرات والمهارات ال     -٢

ما هـي اإلمكانيـات والقـدرات والمهـارات         : نفسه بسؤال مهم هو   
ووفقًا لهذا السؤال تتحـدد درجـات التعلـيم         .. المتوافرة حاليا لديه؟    

الحالية، والخبرة الحالية والمهارات الوظيفية والشخصية الحالية، وأي        
  .ال المستقبليةقدرات ومهارات أخرى حالية ذات صلة بتحقيق اآلم
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 إذا كان الفرق هـو نقـص فـي          : معالجة الفرق ومعرفة الحلول    -٣
، فقد يعني هذا حلًـا ممثلًـا فـي    %٣٠مهارة اللغة اإلنجليزية مقداره  

 شهور متواصله، وقـد يحـدد       ٦االلتحاق بدورة انجليزية مكثفة لمدة      
الفرد خطوات ذلك زمنيا كأن يقول االلتحاق سيكون بداية مـن عـام             

 ١٥٠٠م، وفي المركز الثقافي البريطاني، وبتكلفـة مقـدارها          ٢٠١٠
جنية، وسيتم تدبيرها من المدخرات الخاصة للفرد، وبالطبع ال يقتصر          
الفرق وال الحل على اللغة اإلنجليزية، حيث يـتم االسـتطراد إلـى             
مجاالت كثيرة تمس التعليم، والخبرة، ومهارات الكمبيوتر، والطباعـة         

  .بة، والمهارات الشخصية في التعامل مع اآلخرينعلى اآللة الكات
  
 بمكان إعطاء الموظفين معلومات كافيـة عـن خطـط         األهمية منو 

التطور الوظيفي على مستوى المنظمة والتـي توضـح المـسارات           
الوظيفية أو المهنية المتاحة بالمنظمة والتي تمثل الفرص المتاحة للتقدم          

 على الوظائف المتاحة حاليـا،      والترقي، وإلى جانب اطالع الموظفين    
يتم اطالعهم كذلك على الوظائف التي ستكون متاحة فـي المـستقبل            
القريب والبعيد، وبصفة عامة يجب أن يكـون المـسار المهنـي أو             
الوظيفي للموظف موضع اهتمام اإلدارة، وبحيث يكون مـسارا لـه           

اتجاهاتـه  معنى وقيمة في حياة الموظف العملية أو المهنية التفاقه مع           
  . يكفل تحسين معنوياته وإنتاجيته وقدراته، األمر الذي

  
هناك سباق في حياتنا اليوم وأنت داخـل هـذا       ( :قال براين تراسـي   

السباق، والسؤال الوحيد هو ما إذا كنت ستفوز أم ستخسر، ويتوقـف            
هذا بدرجة كبيرة عليك، لكي تنطلق نحو األمام بأسرع مـا يمكـن،             

المالية، فإنه عليك أن تتذكر أنـه لكـي تجنـي        وخصوصا في حياتك    
المزيد، البد أن تتعلم المزيد، عليك حاليا أن تدفع مـستواك المعرفـي          
والمهاري الحالي إلى حدوده القصوى، فإن سقف حدودك هـو أمـر            
بداخلك أنت، فإذا أردت أن ترفع من دخلك ومن قدرتك علـى جنـي              

من معلومـات، وأفكـار،     الربح فإنه يتوجب عليك أن تتعلم كل جديد         
  ).ومهارات بحيث تطبقها في عملك إلنتاج قيمة مضافة لعملك 

  
   .اختصاصات إدارة المسار الوظيفي

  
 وضع رؤية دقيقة عن نظام المسار الوظيفي المناسب لمـسميات           -١

  .ووظائف العاملين تتضمن صيغ التمكين والتدريب المطلوبة لهم
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ن وإعداد بطاقات المسار الـوظيفي       متابعة الخدمة الوظيفية للعاملي    -٢
  .لهم
 إعداد التقارير الدورية عن مستوى تطبيـق المـسار الـوظيفي            -٣

  .ومعوقاتها واقتراح الحلول والمعالجات التطويرية لها
 تطوير أساليب وتقنيات العمل وتعميم الـنظم اإللكترونيـة فيهـا            -٤

  .والعمل على تطبيق معايير الجودة والتميز
  

  : التوافق بين الفرد والوظيفة أساليب تحقيق
  
  تقييم األداء • 
  مختبرات المسار الوظيفي• 
  مراكز التقييم• 
  بحوث الرضا• 
  

  :تخطيط وتنمية المسار الوظيفي على مستوي المنظمة ملخص 
  
  التأهيل • 
  التدوير • 
  مهام ذات تحدى• 
  النقل• 
  تجنب النقل إلي أسفل• 
  النقل لوظيفة أقل مع االحتفاظ بمزايا الوظيفة السابقة• 
  الترقية• 
  التقاعد المبكر• 
  .المساعدة في البحث عن وظائف خارج المنظمة• 

  
  

  
  .أمهية ربط املسار الوظيفى بالتدريب 

  
يوضح مجموعة الوظائف المتتابعـة     هو المسلك الذي     لوظيفيالمسار ا 

  فـي    ينتقل إليها خـالل عمـره الـوظيفي          يتدرج فيها الفرد أو      التي
عبر المستويات التنظيميـة مـن قاعـدة           وذلك إما عمودياً     المؤسسة، 

  أو أفقيـاً     حتى قمته وتسمى هذه الحركـة بالترقيـة،          الهيكل التنظيمي 
رسم المـسارات      فالتوجه المعاصر في     األفقي،   مى بالنقل الوظيفي  فتس 
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ينتقـل إليهـا       يقتصر على عدد الوظائف الرأسية التي        يعد   الوظيفية لم 
يعـد مفـضال       ولـم    الفرد عن طريق الترقية عبر الهيكل التنظيمي،      

مجال تخصص واحد وينتقل ضـمنه         يحصر نفسه في     الشخص الذي 
فـالمطلوب اآلن شـغل الفـرد          ة أدنى لوظيفة أعلى فقـط،     من وظيف 

يكـسبه مهـارات       فهذا التنوع    وأفقياً،   لوظائف متعددة ومتنوعة رأسياً   
  السمة األساسـية المطلوبـة فـي         فتنوع الخبرة هي     متعددة ومختلفة، 

يمكننا تعريف المسار      مما سبق    الوقت الحاضر وانطالقاً     الموظفين في  
تمتد عبر حياة      بأنه مجموعة الخبرات المرتبطة بالعمل والتي        ظيفيالو

وتشمل الخبرات الوظيفية كل المراكز الوظيفية وخبرات العمل           الفرد،
وهناك بعض البـاحثين الـذين أضـافوا الـسلوك             ونوعيات المهام، 

   .  واالتجاهات المرتبطة بالعمل
  

ينطبق على الطبيب أو       كما   ،وينطبق هذا التعريف على العامل المبتدئ     
  نوع من العمل سواء أكان مدفوع األجر أم          المحاسب كذلك وعلى أي   

يمكن    إضافة إلى هذا فإن تعريف المسار الوظيفي         غير مدفوع األجر،   
والمراحل الدراسية وغيرها عالوة على ذلك         يشمل العمل التعليمي     أن

يستند إلى معايير موضوعية فقـط         ال   فان قياس نجاح المسار الوظيفي    
  حيث .  يستند كذلك إلى معايير شخصية مثل الرضا         ولكنه   مثل الترقية، 

  يتفهمـوا عمليـة رسـم المـسار الـوظيفي        على المديرين أن    ينبغي 
كل مرحلـة مـن        احتياجات واهتمامات العاملين في      واالختالفات في  

   . حقق لجهودهم الفعاليةالعملية حتى تت    مراحل حياتهم
  

من المواضـيع اإلداريـة       ( Career Path  (  المسار الوظيفييعتبر 
وتشير أدبيات اإلدارة إلى أن الدراسات         طرقها الباحثون،    الحديثة التي 

مقارنة    إال متأخراً،    يحظ باالهتمام الكافي     فلم   هذا الموضوع نادرة،     في
أصـبحت متخصـصة       دارية والسلوكية والتي  المواضيع اإل    مع باقي 

  وجود المسارات الوظيفية فـي        وذلك على رغم     وذات فروع أيضاً،  
   .  مختلف المجاالت   منذ أن عرف اإلنسان األعمال في   الواقع العملي 
  

تبـدأ مـع       يمر الفرد خالل حياته الوظيفية بمراحل متعددة ومتالحقة،       
بافتراض بقاء الفـرد       عند بلوغه سن التقاعد،      بداية عمله فيها وتنتهي   

المؤسسة طوال حياته الوظيفية إن دورة حياة الموظف الوظيفيـة             في
يقوم هذا التخطيط      حيث   ذات عالقة مباشرة بتخطيط المسار الوظيفي،     

وطبيعة وتحديات وطموحات      على أساس الدراية بمراحل هذه الدورة،     
يتوجب علينا قبـل أن        لذلك   ن هذه المراحل،  كل مرحلة م     األفراد في 
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  كيف تبـدأ،     أن نفهم مضمونها،     نشرح عملية تخطيط المسار لوظيفي    
  شرح لمراحل المسار الوظيفي      يلي   وفيما   وأين تنتهي،    وماذا تتضمن،  
   . وألهم معوقاته 
  

ظيفية يمكن استخدامها لتحليل ومناقشة المسارات الو        من الوسائل التي  
فان التقـدم      وبالتالي   هو النظر إليها باعتبارها عملية متعددة المراحل،      

  ثـم االسـتقرار الـوظيفي،      من نقطة االستكشاف ثم البحث الوظيفي،    
ويتفـق     حياة كل منـا،    تمثل مراحل طبيعية في     ترك الوظيفة،    وأخيراً 

حياتـه     فرد فـي  يمر بها ال     الباحثون على وجود أربع مراحل متميزة     
   . الحفاظ أو الصيانة   التأسيس،   االستكشاف،   الوظيفية هي

  
إن رصـد وتحليـل لالحتياجـات         : بالتـدريب    ربط المسار الوظيفي  

المؤسسات    للعاملين في    والتدريبي   التدريبية وعالقتها بالمسار الوظيفي   
يفية واضحة  مملكة البحرين هو الهدف لتحقيق رؤية وظ         الحكومية في 

أثناء الخدمة إضـافة إلـى         يتلقون تدريباً    لجهات العمل والعاملين ممن   
  ربط التدريب بمسارات وظيفية مستقبلية للعاملين أنـه األمـر الـذي           

  متوقع من العملية التدريبية بمـا        يساعد على تحقيق عائد وأثر إيجابي      
 العمل بتلك المؤسسات    على تطوير أداء العاملين وكفاءة       ينعكس إيجابياً  

عملية تحديد االحتياجـات التدريبيـة والمـسارات الوظيفيـة             وأيضاً
له أهمية بربط العالقة بـين         هو الذي    ومنهجي   والتدريبية بشكل علمي  

  التدريب والمسار الوظيفي
  

الن التدريب يعتني بتطوير قدرات المتـدربين وإكـسابهم مهـارات           
ياً عليهم وعلى المنظمات التي يعملـون       ومعارف جديدة تنعكس ايجاب   

فيها، جاءت الفكرة نحو تنظيمه في المنظمات ضمن إطار مؤسـسي           
  :والهدف هو" المسار التدريبي لألفراد"يعرف ب 

  
 لدى مراكز القرار    ترسيخ أهمية وقيمة التدريب في حياة المنظمة      . ١

اقـات  ، لالسـتفادة مـن الط  "المسار التدريبي لألفراد"من خالل وثيقة  
الكامنة لدى جميع أفراد المنظمـة، للنهـوض واالرتقـاء بالمنظمـة            

ولذلك فإن التدريب موجه لجميع العـاملين علـى مختلـف           . وكادرها
  .مستوياتهم التنظيمية وضمن الحد األدنى المقبول

  
 في المنظمـة بغـض      ترسيخ أهمية وقيمة التدريب لدى العاملين     . ٢

  . يب بينهمالنظر عن تفاوت مستوى تأييد التدر
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في األردن تم ربط االرتقـاء فـي الوظيفـة الحكوميـة            : مالحظة• 

بالتدريب لترسيخ أهمية وقيمة التدريب ، فال يمكن الترقية من درجـة            
إلى أعلى منها إال بعد المشاركة بعدد محدد من الـساعات التدريبيـة             

  .محددة حسب الدرجة الوظيفية
  
  
األفراد المستهترين إلى المشاركة    / يلزم المسار التدريبي الموظفين   . ٣

وعدم التهرب من التدريب، ويساعدهم التدريب علـى تغييـر نمـط            
  .تفكيرهم نحو االيجابية بدال من السلبية

  
الموظف الخجول أن يشارك فـي      /يساعد المسار التدريبي العامل   . ٤
  .ريب لتطوير نفسه من دون أن يطلبالتد
  
األفراد الذين ينسون أنفـسهم      /يساعد المسار التدريبي الموظفين   . ٥

  .في غمرة العمل على تجديد معلوماتهم وتنشيطها وتطوير أنفسهم
  
 انه لكونه موجه نحو كافـة أفـراد         ومن منافع المسار التدريبي،   . ٦

المنظمة ومرتبط بالمسميات الوظيفيـة ال باألشـخاص، فأنـه يمنـع        
 الرضـا   المحاباة ويعزز قيم العدالة في التدريب، ويحقق درجة مـن         

الوظيفي تساعد على منع الكولسات أو الشللية ضـد القـائمين علـى             
  .تدريب أو اإلدارة في هذا الجانبال
  
 إن تطوير قدرات ومهارات ومعارف      :العامل الوطني أو اإلنساني   . ٧

  :الموظف من خالل التدريب له انعكاسات ايجابية على/العامل
  
 اإلخـوة، األصـدقاء،     الـزوج ة، األبنـاء،    (البيئة المحيطة بـه     .  أ

  ...). الجيران 
تعزيز مكانته االجتماعية بالمهارات والمعارف واإلمكانات التـي        .  ب

  استفادتها من التدريب
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  .التخطيط للخالفة 
  

ي هي عملية تقرير األدوار الحرجة      تخطيط التعاقب أواإلحالل الوظيف   
أو الحاسمة في الشركة وتحديد وتقييم الخلفاء المحتملـين وتزويـدهم           

  .بالمهارات والخبرات المناسبة للفرص الحالية والمستقبلية
 هي العملية التي من خاللها يتم التعرف علـى خلفـاء      تخطيط الخالفة 

ذلـك األدوار   للمناصب الرئيسية في جميع أنحاء المنظمة بمـا فـي           
  . الحيوية في كل قسم من هذه المنظمة

. يجب أن تأخذ في االعتبار الرؤية واألهداف اإلستراتيجية للمنظمـة         
مع التخطيط الجيد للخالفة في مكان ما، يكون الموظف على اسـتعداد          
للقيام بأدوار قيادية جديدة حتى عندما يقوم شخص ما بمغادرة الشركة،           

  . الالزمة وجاهزا لشغل ذلك المنصبيكون قد سلح بالمهارات
  

  -:وبعبارة أخرى تخطيط التعاقب تضم الخطوات الهامة التالية
  . توظيف أشخاص مميزين ومتفوقين:التعيين والتوظيف. ١
تدرب الموظفين لتطوير معارفهم ومهـاراتهم      : التدريب والتطوير . ٢

  .وقدراتهم
دم و تشجيعهم أكثر     إعدادهم للنهوض والتق   :إدارة األداء والتعويض  . ٣

  .من أي وقت مضى إلى مزيد من األدوار والتحديات
أنت تكـون معـداً     ) تكون فيها إدارة المواهب تلعب دوراً     (أخرى  . ٤

  .لإلبقاء على موظفين متفوقين أو استبدالهم
  

  -:األنشطة النموذجية التي تغطى في التخطيط االحاللي تشمل
  
  .مالً حاسماً في نمو الشركةتحديد األدوار والمهارات تعتبر عا. ١
  .تحليل ومعالجة الثغرات التي تكشف عنها عملية التخطيط. ٢
  تحديد وفهم االحتياجات التنموية للموظفين لشغل تلك الوظائف. ٣
التأكد من أن جميع المـوظفين الرئيـسيين يفهمـون المـسارات            . ٤

  .الوظيفية واألدوار التي تم تحضيرهم وتطويرهم لشغلها
ب الموظفين على المهارات والمناصب الغير موجودة حاليـا         تدري. ٥

  .في الشركة
  .فهم الوقت الالزم إلعادة شغل األدوار الرئيسية. ٦
إثراء خطط الخالفة من خالل مناقشة تنفيذية منتظمـة للمـوظفين         . ٧

  .والوظائف
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التعرف على الموظفين المميزين في جميع اإلدارات والتأكد مـن          . ٨
  .اضين على البقاء معكم لفترة طويلةأنهم يعملون ور

المراجعة باستمرار وتدقيق عملية الخالفة وعما إذا كانت خطـط          . ٩
  .التنمية الفردية قد حدثت أم ال

  
 يمكن أيضا أن يساعد في تطوير قوة عمل متنوعـة ،            تخطيط التعاقب 

من خالل تمكين اإلدارة العليا للنظر في األهداف المستقبلية للمنظمـة           
تى في القضايا الرئيسية لخبراء الموارد البشرية وينبغـي أن          ح. ككل

  -:تنظر في حين وضع خطة الخالفة إلى ما يلي
  الخطط اإلستراتيجية واألهداف المستقبلية. ١
  .احتياجات القوى العاملة. ٢
  .المعرفة واالحتفاظ باألدوار الحيوية. ٣
  .استراتيجيات إلدارة المواهب. ٤
  

Succession Planning Models  
  نماذج تخطيط التعاقب الوظيفي

  
هناك ثالثة نماذج رئيسية تستخدمها الشركات لتنفيذ التخطيط للخالفة         

  -:هي
  .التخطيط القصير األجل أو االستبداالت في حاالت الطوارئ. ١
  .التخطيط على المدى الطويلة أو إدارة المواهب. ٢
  .مزيج من الخطط المذكورة أعاله. ٣

مات أن تلقي نظرة فاحصة على أهدافهم ومـستويات         يجب على المنظ  
  .االلتزام قبل اختيار النموذج الذي يناسب احتياجاتهم

  
Short-term or emergency replacements  
  على المدى القصير أو االستبداالت في حاالت الطوارئ

  
هذا هو النموذج األكثر شيوعا للتخطيط الخالفة ، وأنها بمثابة نقطـة            

  .نسبة لجميع أنواع األعمالحاسمة بال
التخطيط للخالفة على المدى القصير يركز على الحاجة الطارئة التي          
تحدث عن تطور مفاجئ داخل الشركة، مثل مغادرة موظفين مهـرة           
وأكفاء، موت أو مرض مفاجئ يؤدي إلى تغيب عن العمل، توسع أو            
تقلص األعمال، بعض األحيان، تخطيط التعاقب الطـارئ يجـب أن           

االسـتبقاء أو   . عمل لالحتفاظ بالمعرفة التي هي على وشك الـضياع        ي
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االحتفاظ بالمعرفة الطارئة هو خيار يجب أن يؤخذ بعين االعتبـار إذا          
كانت المؤسسة على وشك خسارة معرفة متخصصة وال يوجد خليفـة          

  .ألخذ هذه المعرفة
  

 تخطيط الخالفة لحاالت الطوارئ يمكن أن تدخل حيز التنفيذ فـي أي           
وقت المنظمة تتوسع في اتجاه جديد أو تكتشف فجوة المواهب لمـلء            

عموما، فإن الموارد البشرية سوف تحاول      . المناصب اإلدارية الالزمة  
ملء الفراغ من داخل المنظمة، ولكن كثيرا ما تذهب إلى الخارج، إذا            

  .لم يوجد احد قد تم تدريبه للعمل في المؤسسة
  

Long-term planning or managing talent   
  التخطيط على المدى الطويل أو إدارة المواهب

  
تعمل فـي   . إدارة المواهب تركز على االحتياجات المستقبلية للمنظمة      

اإلدارة العليـا تحـدد     . إطار استراتيجي ألهداف الشركة المـستقبلية     
بعض . المناصب الالزمة للنمو وأفضل المرشحين لملئ تلك المناصب       

 الموظفين للمشاركة في عملية التقيـيم ، بينمـا          المنظمات تدعو جميع  
  .البعض اآلخر لديها مدراء يحددون المرشحين للقيادة

  
إذا كانت الشركات ترغب في تنمية قادة من داخل مجموع المواهـب            
الموجودة ولديها الوقت والموارد الالزمة لتطوير برنامج مفيد وفعـال          

إستراتيجية طويلـة   إلدارة المواهب سوف تصبح عنصرا أساسيا من        
  .األجل لرأس المال البشري

  
  -: ومن مزايا هذا النموذج تتضمن ما يلي

  
  . تحدد وتكشف عن مجموعة المواهب لدى المنظمة-١
  . تحدد وتبني المهارات المستقبلية المطلوبة لنجاح المنظمة-٢
 تحفيز الموظفين واالحتفاظ بهم من خالل المشاركة في التطـور           -٣

  .المهني
  

   -: من مساوئ هذا النوع من النموذج ما يليبعض
  
  . مكلفة وتستغرق وقتا طويال-١
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 قاعدة الموظفين الموجودين قد ال تكون لديهم المهارات والخبرات          -٢
المطلوبة لشغل مناصب رئيسية مما يؤدي إلى توظيف خارجي ممكن          

  .أن يؤدي إلى استياء بين الموظفين
ب عدم السماح لهـم باختيـار        قد يصاب المديرون باإلحباط بسب     -٣

  .خليفتهم
  

Combination of both the plans  
  المزج بين الخطتين

  
هذا النموذج يسمح لإلدارة العليا بالتخطيط للنمو على المدى الطويـل           
لكل من المنظمة والموظفين داخل المنظمة والتحضير للخالفة الطارئة         

دم وجود المـوظفين    لضمان أن األعمال ال تتأثر بفقدان المعرفة أو ع        
  .المهرة

خبراء الموارد البشرية سوف يجدوا أن مزايا التخطيط للخالفة تفـوق           
بشدة المساوئ ، والتي يمكن التغلب عليها من خالل التخطيط الـسليم            

  .واالتصاالت بين الموظفين واإلدارة العليا
  

Why Succession Planning؟  
  لماذا التخطيط للتعاقب

  
د لمواصلة العمل دون انقطاع بعد خـسارة قائـد          هل أنت على استعدا   

قوي وفعال في مؤسستك؟ القيادة هي كانت دائما سلعة نـادرة نـسبيا             
أوال، تحتاج إلى تحليل ما الذي جعل العمل ناجحـاً؟          . داخل الشركات 

هل أن النجاح يعتمد على المهارات أو المعرفة للقائد الذي يمكـن أن             
. إلى إلقاء نظرة على مستقبل الـشركة      يغادر؟ الخطوة التالية، تحتاج     

إلى أين أنت ذاهب وما هي المهارات التي تلزمك لتصل إلى هنـاك،             
  ومرة أنت هناك؟ هل هذه الموهبة موجودة حاليا في قيادة فريقك؟

 المنافسة الموجودة   –غيرها من المسائل الهامة التي ينبغي النظر فيها         
دراية التكنولوجية، المواهـب    في السوق الحالية والمستقبلية، تتطلب ال     

الموجودة من الموظفين الحاليين، والتسلسل الهرمي لـإلدارة وهيكـل      
  .اإلبالغ أو رفع التقارير

  
األجوبة على هذه األسئلة يمكن أن يوفر األساس التخاذ قرارات بشأن           
ما إذا كانت األعمال التجارية يمكن أن تستمر بدون القائـد، وكيـف             
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ائد، ومن الذي سوف يقـود ومـدى اسـتعدادهم          ستستمر دون هذا الق   
  .للقيادة

  
توظيف أفضل المواهب مكلفة للغاية نظرا الرتفاع تكـاليف البحـث           
التنفيذي، وزيادة توظيف متطلبات العقد، ناهيك عن قلة المعرفة حول          

وقد أظهرت الدراسات األخيـرة أن      . ثقافة الشركة واألعمال الداخلية   
  .ية من خالل تطوير مواهبهم الداخليةالشركة تجد قادة أكثر فعال

الخطة الدقيقة والمدروسة للخالفة تـضمن اقـل ارتباكـا وتشويـشا            
  .لمسئوليات الخليفة، وكذلك كفاءة المؤسسة التجارية

  
تخطيط التعاقب تلعب دورا حيويا وضروريا عندما يكون التنفيـذيين          

  -:الرئيسين أو الموظفين
  
  .خل المنظمةغير مستعدين لمواصلة دورهم دا• 
قبول العرض المقدم من منظمة أخرى والتي سيتم إنهاء أو تقليل من            • 

  .قيمة وجودهم الحالية للمنظمة
مشيرا إلى االنتهاء من المشاريع القصيرة األجل أو المهمة الموكلـة           • 
  أو
االنتقال إلى منصب مختلف ، ومجموعة مختلفة مـن المـسؤوليات           • 

  .داخل المنظمة
  

فة تحدد بوضوح العوامل التي ينبغي أخـذها بعـين          وهناك خطة خال  
االعتبار والعملية التي يتعين إتباعها فيما يتعلق باالحتفاظ أو اسـتبدال           

نظم إدارة الخالفة يوفر حال مواتيا للعملية والتخطيط و يمـر          . شخص
بها كل السيناريوهات المحتملة وتقديم أفضل الحلول وأقصر الطـرق          

  .للخالفة
. نع القرار والتخطيط للخالفة العملية أمر بالغ األهمية       وجود جهاز ص  

ومع ذلك ، يمكن أن تساعد في جعل هذا البرنـامج عمليـة متـسقة               
" مـاذا لـو   "فرق تخطيط التعاقب يمكن أن تقوم به        . ومؤتمتة ونزيهة 

يمكنهم البحث  . سيناريوهات ضمان أن يتم التفكير في كل االحتماالت       
ة في جميع المنظمات وفـي مختلـف        عن المواهب من خالل المنظم    

كما أنها يمكن أن تـضمن خـط أنابيـب كامـل            . المنظمات والبلدان 
  .ومستمر من المواهب
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Advantages of Succession Planning  
  مزايا تخطيط التعاقب

  
نحن نشهدها حاليا التأثير على ضرورة االندماج والحاجـة للتوجـه           

خبـراء المـوارد    . المواهـب الجديد للتخطيط للخالفة ، ونظم إدارة       
البشرية لم يعد يفكرون فقط عن االستعاضة عن المواهـب ، ولكـن             
أيضا التركيز على تنمية المهارات والمعارف لموظفين مـن داخـل           
المنظمة وكيف يمكن التصدي لمتابعة أوسع لـألدوار والمـسؤوليات          

  .التي هي في الخط مع أهداف الشركة
اذ نهج أكثـر إسـتراتيجية لتنميـة        تخطيط التعاقب يساعدك على اتخ    

المهارات القيادية، وتقييم مهارات الموظف وربما أكثـر أهميـة ألن           
مـع  . المقبلين على التقاعد يحتفظون بالمعرفـة التنظيميـة الحيويـة         

الشاغلين على استعداد للذهاب في أي وقت وتغيير متوقـع أو غيـر             
ة العمل علـى    متوقع يحدث في مؤسستك ، يمكنك التأكد من استمراري        

  .جميع المستويات في المنظمة
  

  :المنظمات تستخدم تخطيط التعاقب لتحقيق عدد من األهداف منها
  
  .تحسين عملية التعيين للمناصب الرئيسية. ١
تطوير فعال على المدى الطويل للخلفاء المحتملين عـن طريـق           . ٢

ضمان النمو الوظيفي وتحليل العمل ، والمـسؤوليات ، والمهـارات           
  .المعرفة الالزمة للمستقبلو
للمنظمة والذي يساعد في توزيع المـسؤوليات       ' المواهب'مراجعة  . ٣

  .واستراتيجيات التنمية وملء الثغرات في المواهب التي تم تحديدها
من الموظفين الذين يشتركون فـي   ) موارد للمواهب الرئيسية  (بناء  . ٤

بر هامـة بالنـسبة     المهارات األساسية والمعرفة والخبرات والقيم تعت     
  .لمستقبل المنظمة

لتلخيص الميزة الرئيسية لتخطيط التعاقب في منظمة ما هي التنمية          . ٥
من أجل المستقبل وهو أمـر حيـوي        ' لموارد المواهب القوية  'النشطة  

الجتذاب واستبقاء أفضل األشخاص الرئيسيين والتي ستـساعد فـي          
بوجـود  . المـستقبل الحاضر وأكثر من أجل تحقيق النمو للمنظمة في        

األشخاص المناسبين والمهارات المناسبة في الوظائف المناسبة للقيـام         
إذا كان الناس يفعلون أشياء خاطئة فأنت حقا تعود         . باألشياء الصحيحة 

  .حيث بدأت
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وحفـظ  . المفتاح هو ربط احتياجات المنظمة مع أهـداف الفـرد         . ٦
لتي قد ال يحصلوا    الموهوبين في المكان من خالل توفير الفرص لهم ا        

عليها في أي مكان آخر هذا سيخلق فريق أقـوى وأكثـر والء مـن               
المديرين والمسئولين التنفيذيين في المستقبل مما يوفر للشركة استقدام         

  .وتوظيف التكاليف على المدى الطويل
  

Succession Planning Tools  
  أدوات تخطيط التعاقب

  
كانك عمل قيـاس دقيـق ألداء       التخطيط للخالفة يبدأ عندما يكون بإم     

أدوات . الموظفين وتقييم المهارات والنمـو الـوظيفي والمعلومـات        
التخطيط للخالفة تحتاج إلى وجود تكامل واسـع النطـاق وخيـارات      

  .التخصيص لدعم كافة الجهود المبذولة إلدارة المواهب الخاصة بك
  

لتحديد خطة تعاقب صحيحة ونظـام إدارة المواهـب تحتـاج إلـى             
   -:مجياتبر
  
  .لديها نظام إدارة األداء من شأنها أن توفر بيانات دقيقة. ١
  .نظام السير الذاتية للموظفين عبر اإلنترنت. ٢
لديها نظام التعيين التي تمكن من نقل معلومـات عـن التعيينـات          . ٣

  .الجديدة مباشرة إلى حسابك في التخطيط للخالفة وتحليل البيانات
إدارة / مات الموارد البشرية الخـاص بـك      تتكامل مع نظام معلو   . ٤

  .البيانات المهمة مع روابط إلى الكفاءات والمؤهالت األخرى
تعد مصدرا قويا لقاعدة البدالء وأداة تقيـيم، ويمكـن أن تـشارك             . ٥

  .وتستعرض وتحلل البيانات لتوفير آخر المعلومات وتحديثها
مـوظفين  يستخدم أدوات تفاعلية سـهلة أو مـصفوفات لتقيـيم ال          . ٦

  .المحتملين، ومخاطر الرحلة، وأثر الخسارة
  .يزود بإطار العمل الالزم والفعال لتحليل الفجوات. ٧
وخصائص ) تصنيفات(لديها قدرات البحث بناء على عدة فلترات        . ٨

  .الموظف
ويقدم عرض من خطتكم للخالفة في أي شكل، بمـا فـي ذلـك              . ٩

  .امالمخططات التنظيمية مع ابرز مجاالت االهتم
يوفر بيانات كاملة عن المخزون الوظيفي لكل موظف بـسهولة          . ١٠

بحيث تكون في متناول اليد، يمكن للمديرين تحديد الوظائف المستهدفة          
  .في المستقبل لزمالئه وتشير إلى وجود جدول زمني لالستعداد
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  .بريد الكتروني مخصص للتذكير. ١١
  .تقارير إعالمية مرئية ولوحة أجهزة القياس. ١٢
  
  

  
  
  

  إهداء من القلب إلى القلب 
  

  .        لكل المهتمين بإدارة األعمال فى العالم اإلسالمى 
  
  

  .أحمد الكردى / أخوكم 
  

  . جامعة بنها –ماجستير إدارة أعمال 
  

  :البريد األلكترونى 
com.gmail@2010Ahmedkordy 

 


