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 الخالصة

إن الهدف من تخطيط القوى العاملة هو مواجهة المتطلبات المستقبلية من القوى العاملةة  

أو ما يتوفر منها في المستقبل في ضوء األهداف المتعددة مثل الظروف االقتصةادية والتعليمةات 

 وسياساتها المتعلقة بالتعيين والترقية والتسرب . الحكومية وكذلك تاريخ المنشأة

ان تركيةةب القةةوى العاملةةة فةةي كةةل نظةةاج م لةةف مةةن درجةةات وظيريةةة يت يةةر وباسةةتمرار و لةة   

مرالزمن، اذ يدخل النظاج افراد جدد ) مدخالت أو ارباح للنظاج ( و ل  اشكال مختلرةة ) تعيةين 

ج ) مخرجةات او خسةا ر للنظةاج ( أفةراد  لة  الخ (، في حين يترك النظةا… جديد، ا ادة تعيين 

الةخ ( ، وقةد تةتج ترقيةة بعضةهج مةن درجةات …. أشكال مختلرة ايضةا  ) وفةاة ، تقا ةد ، اسةتقالة 

 وظيرية ادن  ال  درجات وظيرية ا ل  .

وبموجب نظاج االنسياب هةذا مةن الحةد االدنة  الة  الحةد اال لة  ) الترقيةة ( للةدرجات الوظيريةة 

سالسل ماركوف لوصف حالةة االنتقةال هةذي بةين العنةاوين او الةدرجات الوظيريةة  يمكن استخداج

وبالتالي التنب  باحتياجات النظاج من القوى العاملة في كل  نوان وظيري والتنب  بحصة كل حالة 

تسرب وحصة كل حالة تعيةين ، كةذلك التنبة  بالترقيةات للعةاملين فةي النظةاج لتحليةل أثرهةا  لة  

 او المنشاة المستقبلية . سياسات النظاج

 وتعتبر سالسل ماركوف من اسهل النماذج التي يتج اال تماد  ليها في  ملية التنب  .  

وبمةةا أن نمةةاذج مةةاركوف المسةةتخدمة ألنةةرا  التنبةة  ال تأخةةذ بنظةةر اال تبةةار الكلةةف المتعلقةةة 

لف التسرب( . كذلك بالقوى العاملة )كلف االنتقال من  نوان وظيري إل  آخر ، كلف التعيين ، ك

إن هذي النمـاذج ال تأخذ بنظر اال تبار األهداف والقيود المتعلقة بالقوى العاملة ، لذا فإن تركيب 

نماذج ماركوف مع برمجة رياضية إلنشاء نماذج تبةدو وبشةكل طبيعةي أكثةر واقعيةة وأكثةر دقةة 

ة التةي تنشةأ مةن قبةل لتخطيط القوى العاملةة ، حيةب بسةبب وجةود األهةداف المتعةددة والمتضةارب

إدارة المنشأة في تحديد العدد الالزج من متعينيين ومترقين من  نوان وظيري إل  آخر والعاملين 

الموجةودين فةةي كةةل قسةج ، فقةةد تةةج اسةةتخداج أسةلوب يتناسةةب ورنبةةة صةةانع القةرار فةةي حةةل هةةذي 

أ ةةداد األهةةداف ألقةةرب نتيجةةة ممكنةةة ، هةةذا األسةةلوب يسةةم   برمجةةة األهةةداف  حيةةب تمثةةل 

الموجودين من العاملين والمترقين والمعينين والكلف المتعلقـة بهج قيودا  توضةع مةن قبةل اإلدارة 

أو صـانع القرار تعطي أولويات مختلرة لكـل قيةد أو هةدف وحسةب أهميتهةـا بالنسبةـة لةأدارة أو 

 صانع القرار .

صةةف الحركةةة لقةةد تةةج أختيةةار معمةةل سةةمنت المثنةة  لبنةةاء نمةةوذج تخطةةيط قةةوى  املةةة ي

المستمرة و المخنلرة لتدفق العاملين بين العناوين الوظيرية قيد الدراسةة و حركةة دخةول العةاملين 



للمعمل وحركة خروج العاملين من المعمل ) التسرب ( و بالتالي التنبة  باحتياجةات المعمةل مةن 

ت وهمةا قوى  املة ، لقد تةج نمةوذج سالسةل مةاركوف لوصةف هةذة الحركةة الثنةين مةن المالكةا

( حيب يمتاز هذين المالكين بحركةة انسةياب الموظةف B( والمالك المتوسط )Aالمالك المتقدج )

من الحد االدنة  الة  الحةد اال لة  ) الترقيةة ( ضةمن تةدرج وظيرةي معةين ، كةذلك يكةون دخةول 

الموظف ال  المنشأة  ل   ةدة اشةكال مختلرةة وقةد تةج اختيةار ثالثةة حةاالت لعمليةة الةدخول هةذي 

ي تعيين جديد ، ا ادة تعيين ، نقل ال  داخل المنشأة ، ان تسرب العةاملين مةن المنشةأة يكةون وه

 ل   دة أشةكال وقةد تةج أختيةار ثالثةة حةاالت فقةط وهةي وفةاة ، انهةاء خدمةة ، تقا ةد وتةج جمةع 

حاالت االنسياب من الحد االدن  ال  الحد اال ل  وحاالت الدخول وحاالت الخروج أو التسةرب 

منشأة في مصروفة أحتماالت تسم  مصروفة االحتمالت االنتقالية التةي تلعةب دورا  ر يسةيا  من ال

فةةي  مليةةة التنبةة  باحتياجةةات المنشةةأة مةةن القةةوى العاملةةة ، بعةةد  مليةةة التنبةة  با ةةداد العةةاملين 

الموجةةودين فةةي المنشةةأة و المتةةرقين و المتعينةةين و المتسةةربين المتوقةةع تةةج وضةةع هةةذي اال ةةداد 

 ية الماركوفية  ل  شكل قيود تقُيد من قبل ادارة المعمل تماشيا  مع االهداف الموضو ة من التنب

قبلها ، حيب تعط  هذة االهداف أولويات حسب ترضيل االدارة لها . ونتيجة للمرونة التي يمتاز 

بهةةا اسةةلوب برمجةةة االهةةداف تةةج وضةةع ثالثةةة حةةاالت لترتيةةب االهةةداف ) االولويةةات ( وحسةةب 

 بالنسبة لالدارة .  اهميتها

 ومن االهداف التي وضعتها االدارة هي :

 . وضع سياسة محددة  ل  التعيين باشكالة .  1

 % للمالك التقدج والمتوسط  ل  التوالي .1% و2. معدل النمو السنوي اليزيد  ل   2

 . الحراظ  ل  نسبة المستوى الوظيري .3

 ون أقل ما يمكن .. الكلرة الكلية )كلرة الدخول للمنشأة ( تك4

   

 


