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تنظيم عملية التعريف بالعمل للموظفين الجدد

*

صممت ىذه القائمة لتساعد الكثير من المدراء المسؤولين عن تعريف الموظفين الجدد

بالعمل ,وىي مفيدة أيضاً لتساعد الموظفين الجدد في االندماج سريعاً بقدر المستطاع مع كل ما
يحيط بيم ,وليصبحوا ذوي كفاءة وفاعمية في عمميم ,والفشل في تحقيق ذلك يمكن ,عمى األقل,

أن يؤدي إلى تطور غير منتظم وتحمل تكاليف غير ظاىرة مثل إىدار الخامات ,وفقد العمالء.
وسوف يتنوع شكل ومضمون برنامج التعريف طبقاً لحجم ونوع المؤسسة والمعمومات المتوافرة

بيا ,وكذلك الخبرة واألقدمية بين الموظفين ,ويجب إد ارك ,عمى الرغم من ذلك ,أنو من الميم

جداً تعميم الموظفين الجدد ثقافة ,ولغة ,ومستويات المؤسسة ,بنفس أىمية تدريبيم عمى أداء
وظيفة معينة.

ال يجب النظر إلى عممية التعريف بمفردىا ,ولكن يجب معاممتيا كامتداد لعممية اختيار

الموظفين ,وبداية الستكمال برنامج التطوير الوظيفي " ألفراد فريق العمل " ,وتتألف غالباً ىذه
العممية المعروفة في الواليات المتحدة بالتوجيو من مرحمتين ىما برنامج يتناول المؤسسة ككل,

ودائماً ما يقوم بتنفيذه قسم الموارد البشرية ,وبرنامج يتناول كل قسم عمى حدة ,وىذه القائمة

ستركز عمى المرحمة الثانية.
معايير MCI

ىذه القائمة ذات صمة وثيقة بمعايير  MCIاإلدارية :الدور الرئيسي (ج) إدارة األفراد.

التعريف

اليدف من التعريف بالعمل ىو ضمان أن الموظفين الجدد:
يندمجون مع بيئة العمل بأقصى سرعة ممكنة.

*

إدارة األفراد (معيد اإلدارة -لندن) ,مكتبة جرير لمترجمة والنشر والتوزيع ,ص  ,02-61الطبعة األولى

.0226
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يتعممون نواحي وأشياء وثيقة الصمة برسالة المؤسسة وميمتيا ,وثقافتيا ,وسياساتيا,

واجراءاتيا ,وأساليبيا في العمل.

يصبحون أكثر إنتاجاً ولدييم حوافز قوية لمعمل.

يصبحون عمى وعي بالميارات والمعارف المطموبة في الوظيفة.

ويدركون حدود مسؤولياتيم.

مزايا التعريف بالعمل:

أن يندمج الموظفون الجدد بأقصى سرعة في المؤسسة ,وأن يصبحوا أكثر إنتاجاً في

مرحمة مبكرة.

أنك تبدو وكأنك تقيِّم الموظفين الجدد ,وتشعرىم بأنك ترحب بيم ,وتمنحيم بعض
االنطباعات عن المؤسسة.

وتجعمك تنظر إلى تكاليف عممية اختيار الموظفين الجدد كنوع من االستثمار.

التعريف الناجح بالعمل يعد مرحمة أولية ضرورية بالنسبة لبرنامج التطوير الوظيفي.
قائمة العمل:

 .6تعيين مستشار

فكر في تعيين شخص في نفس المرحمة العمرية والمرتبة الوظيفية لمموظفين الجدد ليقوم
بعممو كصديق وناصح ليؤالء الموظفين في األسابيع القميمة األولى ,وسوف يكون ذلك مفيداً
بشكل كبير ,خاصة في المؤسسات المتشابكة أو في اإلعانة عمى شرح تفاصيل كثيرة ال يمم
بيا الموظفون الجدد بشكل جيد في أي مكان آخر .راقب ىذه العالقة ,وعميك بالتدخل إذا لم

يفمح األمر.

 .0عميك بالتخطيط لعممية التعريف بالعمل واشراك واعالم اآلخرين

ينبغي صياغة برنامج التعريف بالعمل الكامل ولكن بالطبع يجب إق ارره والموافقة عميو من
جانب مدير الموظف الجديد ,ويجب أيضاً إشراك المستشار الذي ذكرناه سمفاً في ىذه

العممية ,وينبغي أيضاً إعالم أفراد فريق العمل الذين سيعممون مع الموظف الجديد ببرنامج
التعريف سواء تم اشراكيم في األمر أو لم يتم ذلك ,وينبغي أن تحتوي خطة التعريف بالعمل
عمى ثالث مراحل ,يجب أن يغطي أول يوم أو يومين الضروريات األولية ,ويجب أن تنطوي
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األسابيع الثالثة أو األربعة األولى عمى بعض من التعميم عن طريق مزيج من األساليب,

وينبغي أن تتم عممية التآلف في األشير الثالثة أو الستة األولى بالتدريج بين الموظف الجديد
وبين جميع األقسام.

 .3عميك بإعداد منطقة العمل

عميك بتوضيح وتنظيم منطقة العمل الخاصة بالموظف الجديد ,وتأكد من أن جميع أدوات
الكتابة الالزمة جاىزة لمتسميم ,وأن جميع المعدات سميمة وتعمل بحالة جيدة.
 .4قدم الموظف الجديد إلى المؤسسة والى القسم التابع له

دائماً ما يقوم قسم شؤون األفراد في اليوم األول بإعالم الموظف الجديد بالتدريبات الالزمة
لمممتمكات وتأمين التجييزات والخدمات ( مثل أماكن الحمامات والكافتيريا) ,كما يقوم القسم
بتغطية أنواع القضايا التي يحتوي عمييا الكتيب اليدوي الخاص بفريق العمل (مثل الرواتب,

والترتيبات الالزمة إذا ما ترك الموظف المنظمة ,ونظام الصرف في حالة المرض) ,تأكد من
أن الموظفين الجدد لدييم نسخ من أية وثائق ضرورية ,مثل جدول المؤسسة والتوصيف

الوظيفي ,ومن الضروري أيضاً تقديم الموظفين الجدد إلى القسم والفريق الذي سيعممون معو.

وعمى الرغم من أن الموظف الجديد سوف يتم تقديمو إلى األشخاص الموجودين في

المؤسسة ,فإنو من الضروري أن يتبع ذلك نظرة مفصمة إلى جميع األقسام األخرى في
المرحمة التالية من عممية التعريف بالعمل.

 .5عميك بالتأكيد عمى أىمية إجراءات وسياسات المؤسسة

يجب أن يكون الموظفون الجدد عمى وعي بالسياسات والموائح القائمة عمى القانون ,كما ىو
الحال بالنسبة لإلجراءات الخاصة بالصحة واألمان واإلجراءات األخرى القائمة عمى

المستويات القومية مثل شيادة األيزو " 9222شيادة الجودة " وكثير من النظم األخرى ,مثل
التطوير الوظيفي أو تعيين بعض المستشارين ,ويجب أن يكون الموظفون الجدد عمى وعي

بكل ذلك في مرحمة مبكرة.

 .1عميك بالتخطيط لمقدمة متوازنة لمعمل

سواء تم التدريب عن طريق الجموس مع أي موظف عادي أو من قبل مدربين محترفين,

فمن المستحب أن يكون ىناك مزيج من الشرح والمالحظة والتدريب والتغذية االسترجاعية,
وعميك أن تكون عمى وعي بعدم اإلفراط في منح المعمومات ,وينبغي أن يمنح الموظفون
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الجدد بعضاً من العمل الحقيقي ليقوموا بو ,لتجنب الشعور بالممل ولكي تعطييم فرصة مبكرة
لتحقيق بعض اإلنجازات.

 .7وضح مستويات األداء

وضح منذ البداية مستويات األداء التي تريدىا ,فال تتوقع من الموظفين أن يكونوا عمى وعي

بالعمل طبقاً لممستويات التي تريدىا المؤسسة من تمقاء أنفسيم دون العمم بيا.

 .8عميك أن تراجع بانتظام التقدم الذي يتم إح ارزه

يجب القيام بذلك أثناء برنامج التوظيف ,عمى سبيل المثال ,عمى دورات أسبوعية ,لضمان أن

جميع اليداف وكذلك احتياجات الموظفين الجدد يتم تحقيقيا ..ومن الممكن تييئة البرنامج

لمتكيف مع السرعة والمتطمبات التعميمية لألفراد ,وسوف تحتوي ىذه المراجعات دائماً عمى
المحادثات غير الرسمية وكذلك التقييم الرسمي الذي سيتم من خاللو المقابمة التي سيتم

إجراؤىا في نياية البرنامج ,خاصة إذا ما كان الموظفون في فترة اختبار ,ويجب وضع
وجيات نظر الموظفين الجدد الخاصة بعممية التوظيف ككل في االعتبار خاصة عند وضع

البرامج المستقبمية.

األوامر والنواهي المتعلقة بقيام المؤسسات بتنظيم عملية تعريف الموظفين الجدد بالعمل.
األوامـر:
اضمن أن جميع أفراد فريق العمل الذين ليم صمة وثيقة بموضوع تعيين الموظفين الجدد

يعممون ويشتركون في عممية التعريف بالعمل.

راجع التقدم الذي يحرزه الموظف الجديد تدريجياً ,وكن عمى استعداد لكي تجعمو يدمج
االحتياجات التي يعبر عنيا في برنامج التعريف بالعمل.

قيم أسموب ومضمون البرنامج التعريفي ,وقم بتعديمو إذا تطمب األمر ,مع وضع وجيات

نظر الموظفين في االعتبار خاصة ذوي الخبرة القميمة بيذا البرنامج.
النواهـي :
ال تنس أن الشروع في وظيفة جديدة ,تجربة مميئة بالضغوط لمعظم الناس.
ال تخمن أية افتراضات عن تعمم واندماج الموظف الجديد.
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ال تنس أن التعريف بالعمل يستغرق أكثر من يوم أو حتى أسبوع.

