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 طارق إبراهٌم رجب/ د                                  أكادٌمٌة همم  وغرفة الباحة                       دبلوم إدارة الموارد البشرٌة

 محتوى دبلوم إدارة الموارد البشرٌة
 التطور التارٌخً  إلدارة الموارد البشرٌة  -اهداف  –تعرٌف 

 تحدٌات إدارة الموارد البشرٌة

 (إٌٙذسح)إػبدح ٕ٘ذعخ ٔظُ اٌؼًّ 

 االعزمطبة ٚاالخز١بس ٚاٌزؼ١١ٓ

 االحتٌاجات التدرٌبٌة 

 الوظٌفً والوالء الرضا 

 التحفٌز وبناء فرق العمل

 االدارة االستراتٌجٌة فً الموارد البشرٌة

 تقوٌم  وقٌاس أثر التدرٌب

 رإٌة جدٌدة إلدارة الموارد البشرٌة

 الموارد البشرٌة نظم معلومات

 باستخدام بطاقة األداء المتوازن تطبٌق مإشرات القٌاس

 مفهوم الجودة فً ادارة الموارد البشرٌة والتدرٌب
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 محتوى دبلوم إدارة الموارد البشرٌة
 التطور التارٌخً    -اهداف  –تعرٌف 

 إلدارة الموارد البشرٌة    
 تحدٌات إدارة الموارد البشرٌة

 (إٌٙذسح)إػبدح ٕ٘ذعخ ٔظُ اٌؼًّ 

 االعزمطبة ٚاالخز١بس ٚاٌزؼ١١ٓ

 االحتٌاجات التدرٌبٌة 

 الوظٌفً والوالء الرضا 

 التحفٌز وبناء فرق العمل

 االدارة االستراتٌجٌة فً الموارد البشرٌة

 تقوٌم  وقٌاس أثر التدرٌب

 رإٌة جدٌدة إلدارة الموارد البشرٌة

 الموارد البشرٌة نظم معلومات

 باستخدام بطاقة األداء المتوازن تطبٌق مإشرات القٌاس

 مفهوم الجودة فً ادارة الموارد البشرٌة والتدرٌب
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 ؛ المختلفة التخصصات فً األفراد لجمٌع كبٌرة أهمٌة البشرٌة الموارد إدارة تمثل1.

 . فرد لكل والوظٌفٌة العملٌة بالحٌاة وارتباطها التطبٌقً لطابعها وذلك

 من المنظمة فً العاملٌن األشخاص إدارة حول البشرٌة الموارد إدارة وتدور2.

 روح لدعم مختلفة وممارسات ، وأدوات ، استراتٌجٌات وتطبٌق استخدام خالل

 تحقٌق من المنظمة وتمكٌن ، األداء وتحسٌن ، العمل نحو وااللتزام الوالء

   .المنظمة فعالٌة زٌادة فً المساهمة وبالتالً ، أهدافها

 التنفٌذٌٌن المدٌرٌن جمٌع عاتق على البشرٌة الموارد إدارة مسئولٌة وتقع3.

 خالل من إسهاماتهم ٌقدمون الذٌن البشرٌة الموارد خبراء إلى باإلضافة بالمنظمة

   .والمشورة النصح

 

 مقدمة
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 مفهوم إدارة الموارد البشرٌة
 

 ػّٓ ٠ؼٍّْٛ اٌز٠ٓ األفشاد ثئداسح إٌّظّخ فٟ ِذ٠ش ٠مَٛ أْ : اٌشبئغ اٌّفَٙٛ•
 .ِزخظظخ إداسح إٌٝ اٌؾبعخ دْٚ ِغؤ١ٌٚزٗ

 ثبٌؾظٛي اٌّزؼٍمخ إٌٛاؽٟ ِٚشالجخ ٚرٛع١ٗ ٚرٕظ١ُ رخط١ؾ ثؤٔٙب :ف١ٍجٛ رؼش٠ف•
 أ٘ذاف رؾم١ك ثغشع ػ١ٍُٙ، ٚاٌّؾبفظخ ٚرؼ٠ٛؼُٙ ٚر١ّٕزُٙ األفشاد ػٍٝ

 .إٌّشؤح

 ٚأ٠ؼب   إٌّشؤح، فٟ اٌّذ٠ش٠ٓ وبفخ ِغؤ١ٌٚخ ثؤٔٙب :ٚع١ّش عشأذ رؼش٠ف•
 .األفشاد إداسح فٟ اٌّزخظظْٛ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ثٗ ٠مَٛ ٌّب رٛط١ف
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 !لماذا هذا االهتمام بالعنصر البشري ؟

   والمإسسات الشركات فشل أو نجاح على القوي لتؤثٌره•

 إنسانٌة وتصرفات بسلوك الرتباطه الموارد ًباق عن ٌختلف ألنه•

 فٌه وراغبا   العمل على قادرا ٌكون ًك واستقطابه العنصر هذا تحفٌز•

 وتسعى االنسانٌة المشاعر تراعى فعالة قٌادة الى الماسة بحاجته العنصر هذا ٌتمٌز•

 واألمان الرضا لتوفٌر
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 تعرٌف ادارة الموارد البشرٌة 

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates 
 طارق إبراهٌم رجب/ د                                  أكادٌمٌة همم  وغرفة الباحة                       دبلوم إدارة الموارد البشرٌة

 :  فً االدارة لـ” عامل البشر ”ادارة الموارد البشرٌة هً العلم الذي ٌركز على 

 األهداف التنظٌمٌة

 االستفادة من خدماتهم

 تطوٌر مهاراتهم 

تحفٌزهم لٌقدموا اعلى مستوٌات 
 االداء الممكنة

التؤكد من أنهم مستمرون فً 
 االلتزام بسٌاسات الشركة

 تعرٌف ادارة الموارد البشرٌة 
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:  إدارة الموارد البشرٌة

التطور والمفهوم 

 :المفهوم المعاصر إلدارة الموارد البشرٌة:  أوال   واألنشطة

 :التطور التارٌخً إلدارة الموارد البشرٌة:  ثانٌا  

 :أهمٌة إدارة الموارد البشرٌة:  ثالثا  

 :أهم المالمح واألهداف:  رابعا  

 :  األنشطة األساسٌة:  خامسا  

 : األبعاد التنفٌذٌة واالستشارٌة إلدارة الموارد البشرٌة:  سادسا  
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المفهوم المعاصر : أوال  

 إلدارة الموارد البشرٌة

 إلنجاز المطلوبة والسٌاسات الممارسات جمٌع إلى البشرٌة الموارد إدارة تشٌر•

 .اإلداري العمل فً البشر أو باألفراد المتعلقة األعمال

 والواضحة االستراتٌجٌة الوسٌلة بؤنها البشرٌة الموارد إدارة تعرٌف ٌمكن كذلك•

 العاملٌن أي البشرى، المورد وهو ، قٌمة وأغالها بالمنظمة مورد أهم إلدارة

 .أهدافها تحقٌق فً وجماعات أفرادا   ٌساهمون والذٌن بالمنظمة
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 :أربع محطات أساسٌة فً التطور الذى مرت به إدارة الموارد البشرٌة منذ بداٌة القرن العشرٌن حتى اآلن

، تولت هذه اإلدارة مهام التعٌٌن والرفد للعاملٌن وقامت بإدارة نظم األجور 1900عام : المرحلة األولى1.

 والمهاٌا وخطط المزاٌا للعاملٌن ، وإجراء االختبارات والمقابلة، 

وأدى ذلك إلى توجه جدٌد ٌركز  1930ظهرت تشرٌعات االتحادات العمالٌة والنقابٌة فً :المرحلة الثانٌة  2.

 على حماٌة المنظمة فً تعامالتها مع االتحادات العمالٌة، 

جاءت مع التشرٌعات التً صدرت ضد التمٌٌز فً العمل فً الستٌنات والسبعٌنات من القرن : المرحلة الثالثة3.

ونظرا  للغرامات الباهظة التً فرضتها القوانٌن ضد المنظمات المخالفة أصبحت الممارسات الفعالة . الماضً

 . إلدارة الموارد البشرٌة أكثر أهمٌة

 .  التحول إلى الشرٌك االستراتٌجً ، والمحرك الفعال للتغٌٌر: المرحلة الرابعة4.

التطور إلدارة الموارد البشرٌة: ثانٌا    
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 إدارة الموارد البشرٌة وإدارة األفراد

 :هناك جدل مستمر ٌحاول رصد أوجه الشبه واالختالف بٌن كل من

  Personnel Management           إدارة األفراد

 

 وإدارة الموارد البشرٌة   

HRM)    Human Resource Management 
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أهم أوجه الشبه بٌن إدارة 

 الموارد البشرٌة وإدارة األفراد

تعتمد استراتٌجٌات إدارة األفراد، مثلها فً ذلك مثل استراتٌجٌات إدارة الموارد البشرٌة على االستراتٌجٌة الكلٌة 1.

 .للمنظمة

تقر كل من إدارة األفراد وإدارة الموارد البشرٌة بؤن المدٌرٌن التنفٌذٌٌن هم المسئولون عن إدارة العاملٌن 2.

 .بالمنظمة

هناك تطابق فً القٌم التً تدعو إلٌها كل من إدارة األفراد وإدارة الموارد البشرٌة خاصة فً احترام الفرد، 3.

وتحقٌق توازن بٌن االحتٌاجات التنظٌمٌة واالحتٌاجات الفردٌة، وتنمٌة العاملٌن من أجل إرضائهم ذاتٌا  ، ومن 

 .أجل المساهمة فً تحقٌق أهداف المنظمة

تركز كل من إدارة األفراد وإدارة الموارد البشرٌة على أهمٌة وضع الشخص المناسب وتنمٌة قدراته للمكان 4.

 .والوظٌفة المناسبة

 .تعتمد كل منهما على نفس تقنٌات االختٌار والتدرٌب وتنمٌة المدٌرٌن وإدارة األداء والمكافآت5.

 .توجه كل منهما عناٌة خاصة لالتصال مع العاملٌن ولمشاركتهم وفى وضع نظم لتدعٌم عالقات العمل6.
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 أهم أوجه االختالف  بٌن 

 إدارة الموارد البشرٌة وإدارة األفراد

أن إدارة األفراد كنشاط ٌركز بصفة أساسٌة على غٌر المدٌرٌن، بٌنما إدارة الموارد البشرٌة ال ٌظهر بها هذا 1.

 .التركٌز بوضوح وإن كانت تهتم بالكوادر اإلدارٌة العلٌا والمتوسطة أكثر من إدارة األفراد

أن إدارة الموارد البشرٌة ُتعتبر نشاط متكامل للمدٌرٌن التنفٌذٌٌن بٌنما إدارة األفراد تسعى باألساس إلى محاولة 2.

 التؤثٌر على اإلدارة التنفٌذٌة،

أن إدارة الموارد البشرٌة تإكد على أهمٌة اشتراك اإلدارة العلٌا فً إدارة الثقافة التنظٌمٌة، بٌنما إدارة األفراد 3.

 .كانت دائما  متشككة فً جمٌع أفكار التنمٌة التنظٌمٌة وما شابهها من أفكار لها أبعاد اجتماعٌة ونفسٌة

 أن إدارة الموارد البشرٌة تلعب دورا  أكثر محورٌة نظرا  لطبٌعتها االستراتٌجٌة،4.

أن إدارة الموارد البشرٌة تعتمد باألساس على فلسفة اإلدارة العلٌا من أجل تحقٌق أهداف المنظمة ومن ثم على 5.

الرغم من االعتراف بمصالح العاملٌن فً المنظمة إال أن هذه المصالح تؤتى فً مرتبة تالٌة لمصالح وأهداف 

 .المنظمة ككل
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تجنب الكثٌر من المشكالت من خالل اإللمام بؤهم أركان اإلدارة السلٌمة للموارد البشرٌة ٌكون بإمكان المنظمة •

 : ، مثل

 ، تعٌٌن الشخص غٌر المناسب للوظٌفة–

 ، المعاناة من معدل دوران وظٌفً مرتفع–

 ، عدم إقدام العاملٌن على بذل قصارى جهدهم فً العمل–

تعرض المنظمة للمساءلة القانونٌة نتٌجة التمٌٌز غٌر الموضوعً بٌن العاملٌن، أو نتٌجة عدم التطبٌق –

 ، السلٌم لقوانٌن الصحة والسالمة المهنٌة

 ، عدم رضاء العاملٌن عن مرتباتهم وأجورهم مقارنة بغٌرهم فً المنظمة–

 ، تدنى فعالٌة العاملٌن نتٌجة عدم التدرٌب الكافً–

 .عدم االلتزام بقوانٌن العمل–

:أهمٌة إدارة الموارد البشرٌة: ثالثا    
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أهم مالمح إدارة الموارد البشرٌة: رابعا    

من أجل تحقٌق ( رأس المال البشرى للمنظمة)التؤكٌد على اإلدارة االستراتٌجٌة للبشر –

 .بٌن استراتٌجٌات المنظمة واستراتٌجٌة الموارد البشرٌة لتكاملا

 بغاٌة المنظمة وقٌمها، العاملٌن إلتزامإعطاء أهمٌة قصوى لكسب –

ولٌس كتكلفة، فالبد من النظر إلى العاملٌن بالمنظمة  األفراد كموارد وكؤصولمعاملة –

كرأس مال بشرى ، وكمصدر لتحقٌق المٌزة التنافسٌة للمنظمة، ولذا ٌجب االستثمار 

 فً هذا المورد من خالل إمداد العاملٌن  بفرص للتعلم ولتنمٌة القدرات،

 لكل من العاملٌن وأصحاب العمل، المصلحة المشتركةاالعتقاد فً –

 .فً المنظمة من خالل كل المدٌرٌن التنفٌذٌٌنإدارة الموارد البشرٌة –
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18 

األنشطة األساسٌة : خامسا  

 إلدارة الموارد البشرٌة
 ،  (لتحدٌد طبٌعة وظٌفة كل فرد فً المنظمة)تحلٌل الوظائف 1.

 ، تخطٌط االحتٌاجات من العاملٌن واستقطاب مرشحٌن للتوظف2.

 ، االختٌار من ضمن المرشحٌن للتوظف3.

 ، توجٌه وتدرٌب العمالة الجدٌدة4.

 ، (وتحدٌد كٌفٌة تعوٌض العاملٌن) والمهاٌاإدارة األجور 5.

 ، إدارة نظم الحوافز والمزاٌا6.

 ، تقٌٌم األداء7.

 ، التدرٌب والتنمٌة8.

 . بناء التزام العاملٌن9.
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 تخطٌط وتحلٌل الموارد البشرٌة

 تكافإ الفرص الوظٌفٌة

 تطوٌر وتنمٌة الموارد البشرٌة

 التعوٌضات والممٌزات 

 المكافآت وعالقات العاملٌن

 االختٌار والتعٌٌن 

أنشطة ادارة الموارد 

 البشرٌة
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 Line Versus Staff:الفارق بٌن السلطة التنفٌذٌة والسلطة االستشارٌة بالمنظمة•

Authority  

 .  السلطة هً حق اتخاذ القرارات وتوجٌه عمل اآلخرٌن وإعطاء األوامر–

المدٌرون التنفٌذٌون هم الذٌن لدٌهم سلطة توجٌه المرإوسٌن وهم المسئولون عن إنجاز –

 . األهداف األساسٌة للمنظمة

المدٌرون االستشارٌون هم الذٌن لدٌهم سلطة المعاونة وإسداء النصح والمشورة إلى –

 .المدٌرٌن التنفٌذٌٌن من أجل إنجاز األهداف األساسٌة للمنظمة

األبعاد التنفٌذٌة : سادسا  

 واالستشارٌة إلدارة الموارد البشرٌة

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates 
 طارق إبراهٌم رجب/ د                                  أكادٌمٌة همم  وغرفة الباحة                       دبلوم إدارة الموارد البشرٌة

   وضع الشخص المناسب فً الوظٌفة المناسبة1.

  توجٌه العاملٌن الجدد بالمنظمة2.

   تدرٌب العاملٌن على أداء المهام الوظٌفٌة التً تعهد إلٌهم3.

   تحسٌن األداء الوظٌفً للعاملٌن4.

   تفسٌر سٌاسات وإجراءات المنظمة للعاملٌن5.

   التحكم فً تكلفة العمالة6.

   العمل على رفع معنوٌات العاملٌن7.

 .حماٌة صحة العاملٌن وسالمتهم المهنٌة8.

مسئولٌات الموارد البشرٌة التً 

 ٌقوم بها المدٌرون التنفٌذٌون
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 :مهمة تنفٌذٌة 1.
ٌمارس  أىٌقوم مدٌر الموارد البشرٌة بمهمة تنفٌذٌة من خالل توجٌه نشاط العاملٌن بداخل وحدته اإلدارٌة،  

 .المدٌر هنا سلطة تنفٌذٌة بداخل وحدة الموارد البشرٌة

 :مهمة تنسٌقٌة 2.
ٌقوم مدٌر الموارد البشرٌة بمهمة التنسٌق لكافة األنشطة المتعلقة بالموارد البشرٌة ، وهنا تحرص اإلدارة  

على التؤكد من أن جمٌع سٌاسات وأهداف وإجراءات الموارد البشرٌة بالمنظمة ٌتم االلتزام بها وتنفٌذها فً 

 .سائر اإلدارات والوحدات األخرى

 :مهمة استشارٌة -3.
.  وهنا تقوم وحدة الموارد البشرٌة بدورها الهام فتى تقدٌم المشورة وخدمة المدٌرٌن التنفٌذٌٌن فً المنظمة 

التعٌٌن والتدرٌب والتقٌٌم والمكافؤة والترقٌة : مهام مثل فىعلى سبٌل المثال، تقوم الوحدة بالمعاونة 

  .والفصل

تضطلع بها  ًمسئولٌات الموارد البشرٌة الت

:اإلدارة المتخصصة للموارد البشرٌة  
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 وظائف ادارة الموارد البشرٌة التقلٌدٌة

 التركٌز على التشغٌل فقط

  موقف رد الفعل

 االنفصال عن رإٌة الشركة

 التركٌز على االنتاج فقط

 الهرم الرأسً للسلطة

 تكلفة= الموارد البشرٌة 

 وظائف ادارة الموارد البشرٌة الحدٌثة

 التركٌز على االستراتٌجٌة

 النظرة المستقبلٌة

 تعمل لتحقٌق رإٌة الشركة 

 التركٌز على الخدمات

 المسئولٌة االفقٌة

 استثمار= الموارد البشرٌة 
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 ما هً االدارة ؟

هً عملٌة تتضمن التخطٌط والتنظٌم والرقابة التً تتم بغرض : االدارة 

وهً عملٌة تحقٌق واستكمال االنشطة . تحقٌق مجموعة من االهداف

 .المستهدفة بكفاءة من خالل البشر
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  التكالٌف بؤقل والمدربة المإهلة العاملة القوى استقطاب•

   المتاحة البشرٌة الموارد رعاٌة•

   البشرٌة الموارد وتطوٌر تنمٌة•

   ومعنوٌا مادٌا المنظمة ًف العاملة القوى تحفٌز•

  واألنظمة واللوائح السٌاسات تطوٌر•

   ًالوظٌف الرضا وزٌادة المعنوٌة الروح دعم•

 أهداف إدارة الموارد البشرٌة
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 ٚظبئف إداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 :ّٚ٘ب أعبع١ز١ٓ ٚظ١فز١ٓ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد إلداسح

 ؽ١ش .ٚاٌشلبثخ ٚاٌزٛع١ٗ، اٌزٕظ١ُ، اٌزخط١ؾ، اإلداسح ٚظبئف ٟٚ٘ :إداس٠خ ٚظ١فخ1.

 رٕظ١ُ ِّبسعخ ؽش٠ك ػٓ األ٘ذاف ٌزؾم١ك ٌٍؼًّ اٌخطؾ ٚػغ ِٓ إداسح ٌىً الثذ

 ػٓ اٌخشٚط ػذَ ٠ؼّٓ ثّب ٚسلبثزٙب اٌؼب١ٍِٓ ٔشبؽبد ٚرٛع١ٗ ٚل١بدح عٙٛد٘ب،

 .أ٘ذافٙب ٌزؾم١ك ٠ؤدٞ ٚاٌزٞ اٌؼبِخ ع١بعزٙب

   :ِزخظظخ ٚظبئف2.

   ثبٌى١ّخ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد اعزؾؼبس :اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ر١ٙئخ .أ 

 .ثىفبءح اٌؼًّ إلٔغبص اٌّطٍٛثخ ٚإٌٛػ١خ            
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 اٌؼب١ٍِٓ وفبءح سفغ إٌٝ ٠ٚٙذف :اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ٚرذس٠ت رط٠ٛش .ة   

 اٌزذس٠ت ِٕب٘ظ ٚٚػغ اٌزذس٠ج١خ ٌالؽز١بعبد رؾذ٠ذ ِٓ ٚرط٠ٛشُ٘

 .اٌزذس٠ج١خ األٔشطخ رم١١ُ ٚو١ف١خ إٌّبعجخ

 ٌٍؼب١ٍِٓ ٚاٌّىبفآد اٌزؼ٠ٛؼبد دفغ ٚرؼٕٟ :اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ِىبفؤح .عـ   

 ثؼ١ٍّخ اٌم١بَ ِٓ ثذ ال ٌٚزٌه ٌٍّٕظّخ، ثٙب ٠مِْٛٛ اٌزٟ أػّبٌُٙ ِمبثً

 اٌزضاَ ِذٜ ِٚؼشفخ ٌٍؾٛافض ٔظبَ ٚٚػغ األػّبي ٚرم١١ُ األداء ل١بط

 .اٌؼًّ ثّزطٍجبد اٌؼب١ٍِٓ

:ٚظبئف ِزخظظخ. 2/ ربثغ  
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:ٚظبئف ِزخظظخ. 2/ ربثغ  

 رؾم١ك أٚ ٚاٌؼب١ٍِٓ، اإلداسح ث١ٓ اال٠غبثٟ اٌزفبػً ٚ٘ٛ  : اٌجشش٠خ اٌّٛاسد أذِبط .د

 ػاللبد ػًّ ؽش٠ك ػٓ إٌّظّخ فٟ اٌؼب١ٍِٓ ٚأ٘ذاف اإلداسح أ٘ذاف ث١ٓ اٌزٛافك

 .اٌغّبػٟ اٌؼًّ ٚر١ّٕخ اٌشع١ّخ اٌغ١ش االرظبالد ٚرفؼ١ً اٌؼّب١ٌخ إٌمبثبد ِغ ع١ذح

 ػٍٝ ٌٍؾفبظ ٔشبؽبد ثؼذح اٌم١بَ ِٓ ٌٍّٕظّخ ثذ ال  : البشرٌة الموارد على الحفاظ .هـ

 اٌزذاث١ش وبفخ ٚارخبر إٌّبعجخ اٌؼًّ ششٚؽ رٛف١ش ِزبثؼخ :ِٕٙب اٌجشش٠خ ِٛاسد٘ب

 ِٓ اٌّٛظف١ٓ ٚؽّب٠خ ٚأِشاػٗ، ٚؽٛادصٗ اٌؼًّ ِخبؽش ِٓ ٌؾّب٠زُٙ ٚاإلعشاءاد

 .اٌؼًّ ػٓ أفظبٌُٙ أٚ اٌزمبػذ عٓ ثٍٛغُٙ ثؼذ ٚاٌؾبعخ اٌؼٛص
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 إدارة الموارد البشرٌة

 المفاهٌم، االستراتٌجٌات واالهداف

 :البشرٌة الموارد•

 األهداف لدعم تصمٌمها ٌتم التً واألنشطة والعملٌات اإلستراتٌجٌات من مجموعة•

 واحتٌاجات المإسسة احتٌاجات بٌن التكامل من نوع إٌجاد طرٌق عن المشتركة

 .بها ٌعملون الذٌن األفراد

 والمحافظة وتطوٌرهم األفراد باستقطاب الخاصة العملٌة هً البشرٌة الموارد إدارة•

 .أهدافهم وتحقٌق المنظمة أهداف تحقٌق إطار فً علٌهم
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 وهى وموظفٌها المنظمة بٌن العالقة تنظٌم فً االساسً المحور البشرٌة الموارد ادارة تمثل *

 : انها حٌث هامة استراتٌجٌة ادارة

 .للمنظمة الشامل االستراتٌجً التخطٌط فً البشرٌة الموارد ادارة تشارك-

 .وتطوٌرها ادارتها ٌجب استثمارٌة أصول البشري العنصر تعتبر-

 .الموظفٌن طموحات و متطلبات مع ٌتوافق بشكل والسٌاسات البرامج تصمٌم-

 .قدراتهم و الموظفٌن مهارات ٌستغل و ٌناسب تنظٌمً مناخ تهٌئة-

 ادارات باقً مع ٌتالئم بحٌث البشرٌة الموارد إدارة ونشاطات السٌاسات وإعداد تصمٌم-

 .المنظمة

 

 إدارة الموارد البشرٌة
 المفاهٌم، االستراتٌجٌات واالهداف
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 أهمٌة الموارد البشرٌة

  البشرٌة الموارد إدارة أهمٌة

 األُخرى اإلدارات ذلك فً وٌشبه المنظمة على اكبر عائد ٌحقق بحٌث اقتصادي منظور من1- 

 .الخ...االنتاج، ادارة التسوٌق، ادارة مثل المنظمة فً

 اهدافها وٌحقق المنظمة نجاح الى ٌإدي الذي االمر وفاعلٌة بكفاءة العاملٌن اختٌار 2-

 وسوف فٌها اكفاء والعاملٌن المدراء ٌكون التً هً الناجحة والمنظمات العاملٌن واهداف

 . منها المطلوب الغرض تحقق

 المنظمة؟ على سٌئة نتائج الى البشرٌة بالموارد االهتمام عدم ٌإدي كٌف *
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 :وتكمن األهداف األساسٌة إلدارة الموارد البشرٌة فٌما ٌلى

 تحقٌق األداء المتمٌز من خالل البشر1.

  زٌادة تحفٌز العاملٌن والتزامهم وانغماسهم فً العمل2.

   تحقٌق مٌزة تنافسٌة لرأس المال البشرى فً المنظمة3.

 استقطاب وتعٌٌن أفضل العناصر4.

 تنمٌة الموارد البشرٌة5.

   تقدٌر العاملٌن ومكافآتهم على أعمالهم وإنجازاتهم6.

 .خلق مناخ ٌشجع على االنسجام واإلنتاجٌة بٌن اإلدارة والعاملٌن7.

 أهداف إدارة الموارد البشرٌة
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 : هما أساسٌٌن هدفٌن تحت تنطوي ما غالبا   البشرٌة مواردها إدارة إطار فً المنظمات أهداف إن

 االنتاجٌة العملٌات مدخالت بٌن العالقة ضوء على تتحدد : الكفاءة ـ1

   (الخدمات ، المنتجات ) والمخرجات (البشرٌة الموارد ، المعلومات ، التقنٌة ، االالت ، الخام المواد)

 المدخالت قٌمة من اكبر المخرجات قٌمة :االداء كفاءة -     

 . البشرٌة الموارد مع بالتعامل الخاصة والقرارات اإلجراءات بٌن بالعالقة تقاس . العدالة ـ2

 الموظفٌن رضاء الى ذلك ٌإدى والترقٌة والعالوت التوظٌف امور فً العدالة روعٌت كلما -      

 

    

 

 أهداف إدارة الموارد البشرٌة 
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 أهداف إدارة الموارد البشرٌة 

 : التالً النحو على البشرٌة الموارد إدارة أهداف تتبلور

 . متجانسة عمل قوة ـ

 . منتجة عمل قوة ـ

 . فعالة عمل قوة ـ

 . مستقرة عمل قوة ـ

 . األزمات مع التعامل ـ

 . األفراد قدرات تنمٌة ـ

 . الوالء و االنتماء تحقٌق ـ
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 فإنه لألشخاص، االستراتٌجٌة اإلدارة موضوع تناول هو المنهج هذا وراء من األساسً الهدف أن من الرغم علً

   .األفراد شئون إلدارة الٌومٌة الجوانب إهمال إلً ٌإد لم

 فً مختلفة زواٌا من إلٌها النظر ٌتم أنه حقٌقة تبقى فإنه البشرٌة، الموارد إدارة وظٌفة وصف تم قد أنه ومع

   .المختلفة المإسسات

 أخري مإسسات فً تعتبر حٌن فً بالمرة، ممٌز نشاط أنها علً إلٌها النظر ٌتم ال ربما المإسسات، بعض وفً

 فرٌق بواسطة دعمها ٌتم كما المإسسة، استراتٌجٌة تنمٌة فً وتشارك البشرٌة، الموارد مدٌر ٌتوالها مهمة وظٌفة

   .البشرٌة الموارد مجال فً المتخصصٌن المحترفٌن من

 ٌمثالن اللذٌن المتباعدٌن المنهجٌن هذٌن بٌن تتراوح التً المناهج من كبٌر عدد هناك ٌكون سوف الحال، وبطبٌعة

 سبٌل علً تشتمل، العوامل من عدد علً تطبٌقها ٌتم حتً المناهج هذه من أي أختٌار ٌعتمد وسوف .النقٌض طرفً

 مثل بالمإسسة الخاصة األخري األمور بعض علً عالوة هذا العاملة، القوي وتنوع المإسسة حجم علً المثال،

 .إلخ... المإسسة وجنسٌة اإلدارة ونمط والثقافة التارٌخ

 أهداف إدارة الموارد البشرٌة
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 لم إن بعض، علً مختلفة أوقات فً تشتمل وسوف ومتنوعة، كثٌرة تعد البشرٌة الموارد إدارة أهداف فإن ولذا،

 :التالٌة األهداف كل، ٌكن

 علً عاملة قوة لدٌها المإسسة أن لضمان الالزمة البشرٌة بالموارد الخاصة السٌاسات بشؤن اإلدارة إلً النصح توجٌه 1.

 التزام ضمان علً عالوة التغٌٌر، مع للتكٌف المإهلٌن االشخاص من مجموعة ولدٌها والتحفٌز، الكفاءة من عال مستوي

 .بالعمل الخاصة القانونٌة بالتزاماتها المإسسة

 المإسسة تمكن حتً البشرٌة بالموارد الخاصة الضرورٌة والسٌاسات االجراءات كل استخدام استمرارٌة علً والحفاظ تنفٌذ 2.

 .أهدافها تحقٌق من

 .البشرٌة بالموارد ٌتعلق ما إلً بالنظر خاصة وبصفة للمإسسة، العامة االستراتٌجٌة تطوٌر فً المساعدة 3.

 .أهدافهم تحقٌق فً التنفٌذٌن المدٌرٌن تساعد سوف التً والظروف الدعم توفٌر 4.

 فً األشٌاء هذه مثل تقف أال ٌضمن حتً وذلك االشخاص بٌن بالعالقات الخاصة الصعبة والمواقف األزمات مع التعامل 5.

 .ألهدافها المإسسة تحقٌق طرٌق

 .المإسسة وإدارة العاملة القوة بٌن اتصال قناة توفٌر 6.

 .البشرٌة الموارد إدارة فً المإسسٌة المعاٌٌر و القٌم علً المشرف بدور القٌام 7.

 أهداف إدارة الموارد البشرٌة
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 أهداف إدارة الموارد البشرٌة

٘ٛ اعزّشاس رٛف١ش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌىُ  اٌٙذف األعبعٟ إلداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  

ٚاٌىفبءح ِٓ أعً رّى١ٓ إٌّظّخ ِٓ رؾم١ك أ٘ذافٙب ٚأ٘ذاف اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّغزّغ 

 .ثىفبءح ٚ فبػ١ٍخ

ٟٚ٘ أْ رؤدٞ إداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚظ١فزٙب ثشىً : األ٘ذاف اٌزٕظ١ّ١خ1.

ِزشاثؾ ِغ ثبلٟ اإلداساد األخشٜ ٚرمذ٠ُ إٌظؼ ٚاإلسشبد ف١ّب ٠زؼٍك ثشؤْٚ 

 .األفشاد
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 األ٘ذاف اٌٛظ١ف١خ. 2

 اٌم١بَ ثبٌٛظبئف االعزشبس٠خ ٚاٌزٕف١ز٠خ اٌخبطخ ثبٌّٕظّخ ٚاٌّزؼٍمخ ثبألفشاد ٟ٘ٚ

 :اٌؼب١ٌّٓ ف١ٙب ِٕٚٙب

 ػّبْ اعزّشاس رذفك اٌمٜٛ اٌجشش٠خ ٌٍّؤعغخ ِٓ خالي االعزمطبة ٚاالخز١بس

 .ٚاٌزؼ١١ٓ

ػّبْ االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ اٌغٙٛد اٌجشش٠خ ِٓ خالي رذس٠جٙب ٚرط٠ٛش٘ب. 

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ اعزّشاس سغجخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌؼًّ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك 

 .رٛف١ش ٔظبَ رؼ٠ٛؼبد وبًِ      
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 األ٘ذاف اإلٔغب١ٔخ. 3

 سغجبد إلشجبع اٌّٛاسد إداسح اٌجشش٠خ رغؼٝ ؽ١ش اٌؼب١ٍِٓ ثبألفشاد اٌخبطخ األ٘ذاف ٟٚ٘
 : األ٘ذاف ٘زٖ ِٚٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚؽبعبد

ِٕشطخ ػًّ ظشٚف ٚإربؽخ ر١ٙئزُٙ خالي ِٓ أػّبٌُٙ ِغبي فٟ األفشاد رمذَ فشص إربؽخ 
 . دخٌُٛٙ ثض٠بدح رغّؼ ٌُٙ

ِغ ٠زّشٝ ثّب األخطبس ِٓ ٚؽّب٠زٙب اٌجشش٠خ اٌطبلبد العزخذاَ ِٛػٛػ١خ ع١بعبد رٛف١ش 
 .اإلٔغبْ وشاِخ

 ٚثّب لذسارُٙ، ؽغت ٌألفشاد رشغ١ً ِٓ اٌّغزّغ أ٘ذاف رؾم١ك ٟٚ٘ : االعزّبػ١خ األ٘ذاف .4
 ٘زٖ ِٚٓ .األخطبس ِٓ ٚؽّب٠زُٙ ثبٌؼّبي اٌخبطخ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌمٛا١ٔٓ ِغ ٠زٕبعت
 :األ٘ذاف
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 :األ٘ذاف االعزّبػ١خ4.

رٛف١ش اٌؾّب٠خ . عـ  

ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ لٛح اٌؼًّ فٟ 

 .اٌّغزّغ

سفغ ِغز٠ٛبد . أ

 .اٌّؼ١شخ

ِغبػذح األفشاد فٟ . ة

 .اخز١بس أٔغت اٌٛظبئف
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 أهداف إدارة الموارد البشرٌة
  الترابط مع اإلدارات األخرى  األهداف التنظٌمٌة

  الوظائف االستشارٌة والتنفٌذٌة المتعلقة باألفراد مثل  األهداف الوظٌفٌة

  إشباع رغبات وحاجات العاملٌن  األهداف اإلنسانٌة

  تشغٌل األفراد حسب قدراتهم  األهداف االجتماعٌة

 ضمان استمرار تدفق القوى البشرٌة

  ضمان االستفادة القصوى من الجهود البشرٌة

 المحافظة على رغبة العاملٌن فً العمل

 إتاحة فرص تقدم األفراد فً مجال عملهم

 توفٌر سٌاسات الستخدام الطاقات البشرٌة

  رفع مستوى المعٌشة

مساعدة األفراد فً اختٌار انسب الوظائف 

 توفٌر الحماٌة والمحافظة على قوة العمل لهم
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   .  

 إلداسح اإلٔغب١ٔخ األ٘ذاف ِٓ ٘ٛ اٌّؼ١شخ ِغزٜٛ سفغ

 .اٌجشش٠خ اٌّٛاسد

 

 

 طؼ أَ خطؤ
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الفرق بٌن إدارة شإون الموظفٌن 

 وإدارة الموارد البشرٌة 

 إدارة شإون الموظفٌن إدارة الموارد البشرٌة

جزء من االدارة العلٌا لها استراتٌجٌة مكملة  ًه

 الستراتٌجٌة المنظمة

جزء من اإلدارة التنفٌذٌة تهتم فقط بإنجاز المهام 

التسوٌات المالٌة ،حفظ الملفات )الٌومٌة 

 (  واالنتداباتالداخلٌة  التنقالت،األجازات،

لها دور مهم فى التنسٌق مع االدارات األخرى فى 

 .توفٌر الموارد البشرٌة 
 تهتم بتقدٌم خدمات قصٌرة األجل ودور محدود

تقدم خدمات طوٌلة األجل بدرجة عالٌة من الجودة 

 .والتطوٌر 
 اهتمام ضعٌف بتطوٌر الخدمة ومتابعة األداء 

تعامل العاملٌن كالعمالء والعمل على رضاهم 

 والمحافظة علٌهم
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 إلدارة الموارد البشرٌة  ًالهٌكل التنظٌم

 المالك 

 مدٌر التوظٌف 

 مسئولى استقطاب
 ومحللى وظائف 

مدٌر مستحقات 
 العاملٌن 

 محلل مستحقات
 العاملٌن  

 مدٌر التدرٌب 
 والتطوٌر 

 موظفى تدرٌب 

 مدٌر الخدمات
 الصحٌة للعاملٌن  

 موظفٌن 

مدٌر عالقات 
 الموظفٌن 

مسئول العالقات 
 الحكومٌة 

 مدٌر الموارد
 البشرٌة  
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 عملٌة تخطٌط الموارد البشرٌة 

 وتحدٌد العاملة ياألٌد من المنشؤة احتٌاجات تقدٌر الى تهدف ًالت العملٌة ًه•

 معٌنة زمنٌة فترة ًف والنوع الكم حٌث من العمالة مصادر

 وعلمٌة منتظمة عملٌة التخطٌط عملٌة أن يأ•

 التنبإ تتضمن ًفه ًوبالتال بالحاضر تتعلق ال ألنها مستقبلٌة عملٌة أنها•

  منتظمة فترات ًف تتكرر دورٌة عملٌة أنها•

 ونوعا كما العمالة من متوفر هو وما مطلوب هو ما بٌن التطابق هدفها•
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 أهداف تخطٌط الموارد البشرٌة 

  المناسب الوقت ًف العمالة من االحتٌاجات تؤمٌن -1

   ( والتقاعد كاالستقالة ) الوظٌفٌة والتغٌرات الترقٌات وضبط تخطٌط -2

 لها الموازنات وإعداد البشرٌة الموارد تكالٌف تقدٌر -3

 والتعٌٌن واالختٌار لالستقطاب الجٌد اإلعداد -4

 األجهزة ًف ًالتكنولوج كالتطور واالجتماعٌة والتقنٌة الفنٌة التغٌرات مواجهة -5

 ككل المنشؤة ًف العمالة توزٌع إعادة -6
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 المشكالت التى تنشؤ عن غٌاب أو سوء 

 تخطٌط الموارد البشرٌة 

  األخرى اإلدارات بعض ًف وعجز االدارات بعض ًف فائض وجود :العمالة توزٌع سوء -1

 العمالة ًف نقص وجود حالة ًف االنتاجٌة الطاقة ًف انخفاض -2

 منها زٌادة وجود حالة ًف العمالة تكلفة ارتفاع -3

 وغٌرها والتدرٌب التوظٌف عملٌات ًف اضطراب -4

 والوفاة والنقل كاالستقالة العمالة ًف المفاجئة التغٌرات نتٌجة األداء ًف اضطراب -5

 والنوع الكم حٌث من سواء منها معروض هو وما العمالة من االحتٌاجات بٌن توافق عدم -6
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  العوامل التى ٌجب مراعاتها عند البدء

 بتخطٌط الموارد البشرٌة 

 به تقوم الذى النشاط ونوع المنشؤة طبٌعة -1

 المنشؤة حجم -2

 للمنشؤة ًوالتنافس ًواإلنتاج ًالمال المركز -3

 . المستخدمة التكنولوجٌا مستوى -4

 ( المشروع ًف كالتوسعات ) للمنشؤة المستقبلٌة األهداف -5

   وغٌرها والتموٌل والتسوٌق كاإلنتاج األخرى اإلدارات وخطط برامج -6
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البٌانات الالزمة لعملٌة 

 تخطٌط الموارد البشرٌة 

  :( المنشؤة تعٌشها ًالت الخارجٌة بالبٌئة تتعلق ) الخارجٌة البٌانات :أوال

 على الطلب زٌادة مثل ، البشرٌة الموارد تخطٌط على االقتصادى واالنكماش الرواج ٌإثر) :االقتصادٌة واالتجاهات الظروف -1

 والعكس جدد أفراد توظٌف وبالتالى االنتاج وزٌادة التوسع الى المنشؤة تسعى وبالتالى الرواج فترات فى المنتج

 واالستغناء لتخصصات واالتجاه الماهرة العمالة وتفضٌل العمالة حجم تخفٌض ) العمالة ونوعٌة حجم على ٌإثر :ًالتقن التطور -2

 ( الكاتبة اآللة عامل على الكمبٌوتر عامل تفضٌل مثل تخصصات عن

 اٌجاد ًف مشكلة الى سٌإدى ًالسكان الهرم ًف سنة 22 -16 بٌن العمر فئة تقلٌص مثال ) العاملة القوى وخصائص السكان -3

  ( القادمة للسنوات الالزمة العمالة

 . يالٌدو العمل ٌفضل والبعض ًالمكتب العمل ٌفضل فالبعض العمل تفضٌالت ًف معٌنة تقالٌد مجتمع كل ًف : العمل أفضلٌات -4

 ( موظفٌن تعٌن عدم الى ٌإدى سنة 65 الى التقاعد سن رفع ) التقاعد تجاه االجتماعٌة القٌم -5

  ( السعودة سٌاسة ) الحكومٌة واألنظمة القوانٌن -6

 ( منافسة شركة الى الشركة من العمال انتقال ) المنافسة الشركات وضع -7
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 :الداخلٌة البٌانات : ثانٌا

  صحٌح والعكس العمالة حجم ًف زٌادة ذلك ٌتطلب  للتوسع تهدف المنشؤة كانت اذا : المنشؤة وخطط أهداف -1

 (للشكاوي إدارة إضافة) المنشؤة ًف الوظائف ونوعٌة عدد ًف تغٌٌر الى ٌإدى :بعضها تقلٌص أو أنشطة إضافة  -2

 (العمالة وعدد الوظائف زٌادة الى ٌإدى الزائد التخصص ) :المنشؤة تتبعها ًالت اإلدارة مبادئ -3

 العاملٌن إنتاج زٌادة الى تإدى التدرٌبٌة الدورات ) :حدوثها المتوقع والتغٌرات الحالٌة العاملة القوى كفاءة -4

 ( المقبلة الخطة ًف العمال عدد تقلٌص ًوبالتال

  البشرٌة الموارد تخطٌط عند اعتبارها ٌجب مشكلة ٌمثل العمل ترك نسبة ارتفاع :العمل دوران معدل -5

 فتضطر الترقٌة فٌه حدثت ًالت اإلداري المستوى ًف النقص سد إمكانٌة عدم حالة ًف وخاصة :المتوقعة الترقٌات -6

   جدد أفراد تعٌٌن الى المنشؤة

 البشرٌة الموارد خطة وضع عند ذلك اعتبار وٌجب المتقاعدٌن من بدال موظفٌن تعٌٌن المنشؤة من ٌتطلب :التقاعد -7

  المبكر التقاعد وكذلك

البٌانات الالزمة لعملٌة 

 تخطٌط الموارد البشرٌة 
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 حسب العاملٌن أعداد توزٌع – للعاملٌن الكلى العدد :بالعاملٌن خاصة بٌانات -1

 الجنسٌة – الكفاءة تقدٌرات – واإلدارات األقسام – الوظٌفة نوع – الخدمة سنوات)

 واالستقاالت االجازات معدالت – العاملٌن إصابات معدالت – (الدخل – السن –

 والمرض والتؤخٌر الغٌاب معدالت – العقوبات معدالت – الخدمة وانتهاء

 عبر االنتاج قٌمة – الماضٌة السنوات عبر االنتاج حجم :باإلنتاج تتعلق بٌانات -2

 االنتاج معدالت – المستقبل ًف االنتاج توقعات – االنتاج تكلفة – الماضٌة السنوات

 والتوسعات باآلالت تتعلق بٌانات – والمستغلة المتاحة االنتاجٌة الطاقة –

 المستقبلٌة

البٌانات الالزمة لعملٌة 

 تخطٌط الموارد البشرٌة 
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   :التالٌة المراحل خالل من العملٌة هذه تتم

 – الشخصٌة البٌانات) المنشؤة داخل المتوفرة العاملة للقوى ًالحال الموقف دراسة -1

 الطموحات – وتطوره األداء مستوى – ًالوظٌف التارٌخ – والتدرٌبٌة التعلٌمٌة الحالة

 (عامل لكل المباشر الرئٌس تقٌٌم – الوظٌفٌة

 التقنٌات إدخال) مثل الخطة فترة ًف ولألعمال للعمالة المحتملة بالتغٌرات التنبإ -2

 (جدٌد ًإنتاج خط إضافة – الحدٌثة

 العاملٌن من حالٌا متوفر هو وما الخطة فترة ًف المنشؤة تحتاجه ما بٌن التوفٌق -3

 كٌف تتم عملٌة تخطٌط الموارد البشرٌة ؟

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates 
 طارق إبراهٌم رجب/ د                                  أكادٌمٌة همم  وغرفة الباحة                       دبلوم إدارة الموارد البشرٌة

األسالٌب المتبعة فى عملٌات 

 التنبإ لتخطٌط الموارد البشرٌة 
 : العمل عبء تحلٌل -1

 شاغلٌها وعدد الوظائف عدد بٌن التطابق تحقٌق ًف ٌساعد

 متوسط دقٌقة، 2 : الشهادة إلنجاز الالزم الوقت مٌالد، شهادة 24000 : يالشهر العمل حجم متوسط كان إذا : مثال
 ؟ المطلوب الموظفٌن عدد هو فما ساعة 200 والتوقفات التؤخٌرات ذلك ًف بما للموظف يالشهر العمل ساعات

 : الحل

  24000 X 2 دقٌقة 48000 = دقٌقة  

  ساعة 800 = 60 ÷ 48000

  موظفٌن 4 = 200 ÷ 800

   شهرٌا شهادة 3000 الى أرتفع العمل حجم أن نفرض

   ساعة X 2 ÷ 60 = 1000 3000 = الالزم الموظفٌن عدد فإن

   موظفٌن 5 = 200 ÷ 1000  
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   البشرٌة الموارد لتخطٌط كؤسلوب األداء تقٌٌم -2

 . المعدالت هذه من انطالقا مقبلة فترة خالل الالزمٌن األفراد عدد وتقدٌر قٌاسٌة أداء معدالت اعتماد مبدأ على االسلوب هذا ٌقوم

 : ًكالتال  كانت 1418 عام خالل ًالراجح بنك ًف العمالء بعدد عنها معبر الجارٌة الحسابات قسم معدالت أن نفرض : مثال

 1310فإاد،1435 صالح،1277فهد ،955 محمد

   6432 - 1419 عام عن موظفٌن األربع أداء

 18000 ،14000 ،12200 كانت 1422 ،1421 ،1420األعوام فى سنوٌا العمالء عدد بلوغ المتوقع من أنه علمت إذا

   السابقة األعوام خالل الالزمٌن األفراد عدد تحدٌد : المطلوب

   : الحل

 4977 = 1418 عام عن موظفٌن لألربع ًالقٌاس األداء

   1245 = 4 ÷ 4977 = 1418 عام ًف ًالقٌاس األربعة أداء متوسط

   موظفٌن 5 = 1245 ÷ 6432 – 12200 = 1420 عام احتٌاجات

   موظفٌن 6 = 1245 ÷ ÷ 6432 -14000 = 1421 عام احتٌاجات

   موظفٌن 9 = 1245 ÷ 6432 – 18000 = 1422 عام احتٌاجات

األسالٌب المتبعة فى عملٌات 

 التنبإ لتخطٌط الموارد البشرٌة 
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   :التارٌخٌة المقارنة أسلوب -3

 مستقبال   سٌحدث بما للتنبإ بالحاضر ومقارنتها ًالماض معلومات جمع على األسلوب هذا ٌعتمد

 مما %5 بمعل هى العمالة حجم فى السنوٌة الزٌادة أن وجدنا والحاضر الماضى بٌن بالمقارنة :مثال

 الموظفٌن عدد كان فإذا المعدل، بنفس تستمر أن األخرى العوامل ثبات مع المحتمل من أنه ٌعنى

 عام موظف 111 فسٌكون هـ1424 عام موظف 105 وأصبح ،هـ1423 عام موظف100

 هـ1425

   التنبإ عملٌة على القائمٌن الخبراء تقدٌرات أسلوب -4

 خطة لتنفٌذ المطلوبة والبشرٌة المادٌة االحتٌاجات تقدٌر فٌها ٌتم ًوالت :التقدٌرٌة المٌزانٌة أسلوب -5

   القادم العام خالل الشركة

 

األسالٌب المتبعة فى عملٌات 

 التنبإ لتخطٌط الموارد البشرٌة 
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 قوة العمل ًاالفراد المتاحٌن فعال ف•

 االضافات المتوقعة نتٌجة للترقٌات والتدرٌب والعودة من البعثات )+ (•

 األعداد المحتمل أن تترك العمل(  -)•

العدد المتوقع فقده ألسباب مختلفة  –أى أحسب عدد األفراد الحالٌٌن •
+  اإلحالل بدال من الذٌن تركوا العمل .....( + انتهاء العقد –التقاعد )

 .  العدد الالزم لمواجهة التوسع فى األعمال + الترقٌات المتوقعة 

 الناتج ٌمثل الطلب المتوقع•

 خطوات تخطٌط القوى العاملة 
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 تخطٌط الموارد البشرٌة 

 :تتم عملٌة تخطٌط الموارد البشرٌة بعدة مراحل وهً  

 .التعرف على إستراتٌجٌة وخطة المنظمة المتعددة1.

 .دراسة المتغٌرات فً البٌئة الخارجٌة و الداخلٌة2.

 .وضع التنبإات واالفتراضات والتصورات 3.

 .مقارنة الطلب والعرض على الٌد العاملة4.

وضع الخطة بما تتطلبه من معالجة الموقف مستقبال فً مواجهة متطلبات التوسع فً 5.

 .الموارد البشرٌة
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مرحلة دراسة خطط : أوال

 المنشؤة وأهدافها
ٟ٘ اٌفبئغ أٚ إٌمض ِذٜ ِٚؼشفخ اٌؾبٌٟ اٌٛػغ رؾ١ًٍ خالي ِٓ اٌّغزمج١ٍخ االؽز١بعبد رمذ٠ش ػٓ ػجبسح 

 ٘زٖ فٟ اٌم١بَ ٠ٕٚجغٟ .أ٘ذافٙب ثٍٛؽ ِٓ إٌّشؤح ٌزّى١ٓ اٌزخظظبد ؽغت اٌّزطٍجبد ٚرؾذ٠ذ اٌؼّبٌخ فٟ

 :٠ٍٟ ِب ٚدساعخ ثزؾ١ًٍ اٌّشؽٍخ

 . االٔىّبػ أٚ اٌزٛعغ فٟ اٌّذٜ ثؼ١ذح ٚأ٘ذافٙب إٌّظّخ خطؾ ِشاعؼخ1.

 . اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌزط٠ٛش ٔؾٛ االرغبٖ ِذٜ ػٍٝ اٌزؼشف2.

 . ٚع١بعزٙب ٚصمبفزٙب إٌّظّخ ٌشعبٌخ ِشاعؼخ إعشاء3.

 . ِٚٛػٛػ١خ ٚالؼ١خ إلوغبثٙب اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ثخطخ إٌّظّخ ؽ١بح دٚسح سثؾ4.

 اٌؼبٍِخ ا١ٌذ فٟ ثبٌٕمض ٚاٌّزّضٍخ اإلعزشار١غ١خ اٌخطخ رٕف١ز فٟ ٚاٌّؼٛلبد ٌٍم١ٛد اٌؼ١ٍب اإلداسح إدسان5.

 . اٌّطٍٛثخ اٌزخظظبد ٌزب١ِٓ ثبٌّطٍٛة ٚاال٘زّبَ ٚٔذسرٙب
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 :تحلٌل بٌئة المنظمة: ثانٌا

 :رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش ػٍٝ عٛق اٌؼًّ ِٓ ؽ١ش اٌؼشع ٚاٌطٍت ػٍٝ اٌؼّبٌخ وبٌزبٌٟ : رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ1.

٘ٛ رؾ١ًٍ ٌٕغت األػّبس ؽغت ِغزٜٛ اٌضمبفخ ِٚغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌجالد إٌٝ عبٔت أعٍٛة اٌزٛظ١ف اٌّشغٛة : رى٠ٛٓ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ. أ 

 .فٟ اٌّغزّغ

 :ِٓ اٌؼٛاًِ اٌشئ١غ١خ اٌزٟ رؤصش ػٍٝ عٛق اٌؼًّ ِب رظذسٖ اٌؾىِٛخ ِٓ رشش٠ؼبد ِٕٚٙب: اٌزشش٠ؼبد اٌؾى١ِٛخ. ة 

  أٔظّخ اٌؼًّ ٚاٌؼّبي. 

 اٌم١ٛد ػٍٝ اٌزؼبلذ ٚاعزمذاَ اٌؼّبٌخ ِٓ اٌخبسط. 

 اٌؼشائت. 

 ٟاٌؼّبْ االعزّبػ. 

 ُع١بعبد اٌزؼ١ٍ. 
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 :تحلٌل البٌئة الخارجٌة. 1

 رؼذ٠ً رٌه ٠ٚزطٍت اٌؼًّ عٛق ػٍٝ وج١شا   رؤص١شا   االلزظبد٠خ ٌٍظشٚف إْ :اٌؼبِخ االلزظبد٠خ اٌظشٚف .عـ

   .اٌّزغ١شاد رٍه ٌزٛاوت اٌجشش٠خ اٌّٛاسد خطؾ

 االػزجبساد أخز ٠مزؼٟ ُِ اٌؼّبٌخ ػٍٝ ػبٌّٟ رٕبفظ ٕ٘بن :إٌّبفغخ ٚظشٚف عغشاف١خ ػٛاًِ .د

 :ِٕٚٙب االػزجبس ػ١ٓ فٟ إٌّبفغخٚ اٌغغشاف١خ

 ."إٌّظّخ ث١ئخ" إٌّطمخ إٌٝ اٌّٙبعش٠ٓ ػذد1.

 ."إٌّبفغْٛ"  إٌّطمخ فٟ ا٢خش٠ٓ اٌؼًّ أطؾبة2.

 .عغشاف١خ ػًّ أِبوٓ إٌٝ ٌالٔزمبي اٌؼب١ٍِٓ ِمبِٚخ3.

 .إٌّطمخ فٟ اٌّجبششح إٌّبفغخ4.

 .إٌّطمخ ػٍٝ اٌؼب١ٌّخ إٌّبفغخ رؤص١ش5.
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 :تحلٌل البٌئة الخارجٌة

 ٔٛػ١خ فٟ رغ١شاد إؽذاس ػٍٝ اٌجالد فٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب ِغزٜٛ ٠ؤصش : اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌزطٛس . ٘ـ   

 ِب٘شح ػبٍِخ لٜٛ ٚرٛظ١ف اعزمطبة إٌٝ ٠زغٗ فبٌطٍت اٌؼًّ، عٛق فٟ ٚاٌطٍت اٌؼشع

 .ِشرفغ رؤ١ً٘ ِغزٜٛ رزطٍت أطجؾذ اٌٛظبئف أْ وّب

 أٔظّخ اشزشاؽ ِشاػبح ٠غت اٌجشش٠خ اٌّٛاسد خطؾ ٚػغ ػٕذ : الوظائف شغل فً تغٌٌر .و    

 دْٚ ٌٍغٕغ١ٓ اٌؼًّ ِغبي ٠فغؼ ِّب اٌزؼ١١ٓ ػٕذ اٌّزمذَ عٕظ ث١ٓ اٌزفشلخ ػذَ اٌؼًّ

 .ر١١ّض
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 :تحلٌل البٌئة الخارجٌة

. 

 اٌٛظبئف ثؤٔٛاع اال٘زّبَ ٠غت اٌجشش٠خ اٌّٛاسد رخط١ؾ ػٕذ :االعزّبػ١خ اٌم١ُ .ص

 رٛف١ش٘ب ِظبدس ثزؾذ٠ذ ٚرٌه إٌظبفخ ٚظبئف ِضً اٌؼب١ٍِٓ ِٓ إلجبال رٍمٝ ال اٌزٟ

 .ػ١ٍٙب اإللجبي  ٌض٠بدح اٌؾٛافض رخظ١ض ػشٚسح ِغ
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 سوق العمل والعرض والطلب
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 :تحلٌل البٌئة الداخلٌة. 2

 اٌؼًّ عٛق فٟ ٚاٌطٍت ثبٌؼشع ِٚمبسٔزٙب ٚاٌمذساد ٚاٌخجشاد اٌّٙبساد ٚٔٛع ؽغُ دساعخ ٚرؼٕٟ

   :وبٌزبٌٟ اإلعزشار١غ١خ إٌّظّخ خطؾ رٕف١ز عج١ً فٟ

 ٚػًّ ِٚزطٍجبرٙب اٌٛظبئف فٟ ٚاٌؼؼف اٌمٛح ٔمبؽ ٌج١بْ رٙذف :اٌؾب١ٌخ اٌٛظبئف ِشاعؼخ - أ 

 .اٌّغزمج١ٍخ ثبالؽز١بعبد ٌٍزٕجؤ وؤعبط اٌٛظبئف ٌىبفخ شبًِ رؾ١ًٍ

 .ِٙبسارُٙ ِٚغزٜٛ ٌٍّٛظف١ٓ ِفظً رؾ١ًٍ ٠زُ :اٌّٙبساد رذل١ك - ة 

 ٌٍّٕشؤح اٌؼؼف ٚ اٌمٛح ٔمبؽ رج١ٓ ٚاٌزٟ :اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ؽٛي ِؾذدح ث١بٔبد إػذاد - عـ 

 ِؼذي ِؼشفخ فٟ رف١ذ وّب اٌؼب١ٍِٓ، أػّبس ٚرمبسة اٌؾبعٛة اعزخذاَ ِٙبساد إٌٝ االفزمبس ِٕٚٙب

 .اٌزشل١خ ألغشاع ٚاٌّٙبساد اٌٍزذس٠ت ِٚغزٜٛ اٌذٚساْ
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 : التنبإ باالحتٌاجات المستقبلٌة: ثالثا

ْٚٔمبؽ ٌٍّٕظّخ ٚاٌذاخ١ٍخ اٌخبسع١خ اٌج١ئخ ظشٚف ؽٛي اٌّزغّؼخ اٌّؼٍِٛبد أ 

 فٟ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ِٓ ٚاٌطٍت ٌٍؼشع اٌزٕجؤاد ٚػغ فٟ رف١ذ ٚاٌؼؼف اٌمٛح

   :ث١ٓ فززشاٚػ اٌزٕجؤ ٚعبئً أِب .ٌٍّٕظّخ ٚاالعزشار١غ١بد األ٘ذاف ػٛء

   . اٌّغئ١ٌٛٓ ٚرخ١ّٕبد شخظ١خ رمذ٠شاد ػٍٝ االػزّبد .1      

 . اٌؾبعٛة ثبعزخذاَ اٌّؼمذح اٌّؾبوبح أعب١ٌت اعزخذاَ .2      

 . اٌى١ّخ ٚغ١ش اٌى١ّخ األعب١ٌت ِٓ ِض٠ظ أٚ و١ّخ غ١ش أٚ و١ّخ أعب١ٌت اعزخذاَ .3      
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 مقارنة العرض : رابعا

 والطلب على الٌد العاملة

رشوض ػٍٝ ِذٜ رٛافش اٌؼّبٌخ خبسط ٚداخً إٌّظّخ ٚؽبعخ إٌّظّخ، ٌزٌه ٠غت اال٘زّبَ ثبٌّزغ١شاد فٟ عٛق اٌؼًّ 

 .ٚداخً إٌّظّخ

 :ثبإلِىبْ رمذ٠ش ؽغُ اٌؼشع ِٓ اٌؼّبٌخ فٟ عٛق اٌؼًّ ػٓ ؽش٠ك: اٌؼّبٌخ اٌّزٛفشح فٟ عٛق اٌؼ1ًّ.

 .ؽغُ اٚ ػذد خش٠غٟ اٌغبِؼبد ٚ اٌّؼب٘ذ ِٚشاوض اٌزذس٠ت1.

 .رى٠ٛٓ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ ث١ئخ إٌّظّخ2.

 .ِغزٜٛ اٌٙغشح إٌٝ اٌجالد ٚخبسعٙب3.

 .اٌّؤششاد ٚاٌزٕجؤاد االلزظبد٠خ ٌفزشح ال رمً ػٓ خّظ عٕٛاد4.

 .اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ فٟ اٌج١ئخ5.

 .ع١بعبد إٌّبفغخ اٌزٟ ٠زجؼٙب إٌّبفغْٛ فٟ ٔفظ اٌظٕبػخ6.

 .اٌزشش٠ؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚ اٌم١ٛد اٌؾى١ِٛخ فٟ ِغبي اٌزٛظ١ف7.
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 ٌتعٌن إٌّظّخ ٌذٜ اٌّزٛفشح اٌؼّبٌخ رؾذ٠ذ عج١ً فٟ :إٌّظّخ داخً اٌّزٛفشح اٌؼّبٌخ.2

 :ٌلً ما إجراء قسم أو إدارة كل على
 

 .اٌخطخ ٌفزشح اٌؼّبٌخ إٌٝ اٌؾبعخ رمذ٠ش1.

 ."إداسح ٌىً اٌزخظظبد ؽغت" اٌؾب١ٌخ اٌؼّبٌخ رذل١ك2.

 التخطٌط فعالٌة لزٌادة مساعدة أسالٌب: 

 ػٓ إٌّظّخ فٟ اٌشئ١غ١خ اٌٛظبئف ٌشغً األفشاد رؾذ٠ذ ٠زطٍت :المتتابع التخطٌط  .1    

 .اإلؽالي خشائؾ اعزخذاَ ؽش٠ك

 

 مقارنة العرض : رابعا

 والطلب على الٌد العاملة
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 :أسالٌب مساعدة لزٌادة فعالٌة التخطٌط

 في والورؤوسيي الوذراء هي كل هشبركت يتطلب :اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ثزخط١ؾ االٌزضاَ .2   

 :اٌزب١ٌخ اٌّؼٍِٛبد ٌزٛف١ش إٌّظّخ في البشريت الوىارد تخطيط

الوتىقعت والترقيبث البشريت الوىارد تىافر هذي.   

الذوراى هعذل عي الٌبتجت الجذيذة الىظبئف هي الوتطلببث. 

للترقيت والورشحيي وشبغلهب الىظيفت ركر هع والعرض الطلب هقبرًت. 

 كوقيبس يستخذم الوٌظوت قذراث بفهرس يعرف فهرس إعذاد في يفيذ :إٌغت رؾ١ًٍ .3   

 لشغل الخبصت الحسبببث إعذاد ويتن الوٌظوبث في البشريت القىي سالهت لوذي عبم

 .الىظبئف وتعبئت
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 :اقتراح الخطة واعتمادها: خامسا

 :ا٢رٟ ٠زُ اٌؼبٍِخ ٌٍمٜٛ اٌطٍت ٚ اٌؼشع ِمبسٔخ ػٛء فٟ

ٟاٌؾب١١ٌٓ األفشاد رذس٠ت إٌٝ اٌٍغٛء إِب إٌّظّخ ػٍٝ ٠زؼ١ٓ اٌؼبٍِخ ا١ٌذ فٟ ٔمض ظٙٛس ؽبٌخ ف 

  .إٌّظّخ خبسط ِٓ ػبٍِخ ٠ذ اعزمطبة أٚ اٌّطٍٛثخ اٌغذ٠ذح اٌّٙبساد إلوغبثُٙ

 :فٟٙ إٌّظّبد ٌذٜ اٌؼّبٌخ ِٓ فبئغ ظٙٛس ػٛاًِ ػٓ أِب

 .اٌؼبٍِخ ٌٍمٜٛ رخط١ؾ عٛء1.

 .إٌّظّبد ِٛاسد اعزخذاَ فٟ ٚاٌؼشٛائ١خ اٌزجز٠ش2.

 .اٌششوبد ٚششاء اٌششوبد أذِبط3.

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates 
 طارق إبراهٌم رجب/ د                                  أكادٌمٌة همم  وغرفة الباحة                       دبلوم إدارة الموارد البشرٌة

 :اقتراح الخطة واعتمادها: خامسا

ؽٍٛي ِؾذدح ٌٍزظشف ِٚؼبٌغخ اٌفبئغ: 

 .خفغ اٌؼّبٌخ. 1   

 :  أعب١ٌت ثذ٠ٍخ ٌزغش٠ؼ اٌؼب١ٍِٓ ٟٚ٘. 2   

 .رغ١ّذ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ أ-

 .ؽش اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ؽٍت اٌزمبػذ ة-

 .اٌزغش٠ؼ اٌّؤلذ ط-

 .ِٛاطٍخ رمذ٠ُ اٌخذِبد ٌٍّغشؽ١ٓ د-
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 طؼ أَ خطؤ

 ؟
 ٚ اٌؾى١ِٛخ اٌزشش٠ؼبد رؼزجش

 ِٓ اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌزطٛس

 عٛق ػٍٝ اٌّؤصشح اٌؼٛاًِ

 اٌج١ئخ رؾ١ًٍ ػّٓ اٌؼًّ

 .اٌخبسع١خ
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 ورشة عمل 

 عمل فرٌق كون ،بها تعمل ًالت المنشؤة عن معلوماتك ضوء فى•

 للعام المنشؤة لهذه البشرٌة الموارد لخطة مشروعا تعد أن وحاول

 هـ1441 الجدٌد
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 تخطٌط الموارد البشرٌة

  دراسة خطط المنشؤة وأهدافها: أوال  

  مراجعة الخطط واألهداف. 1

  قٌاس مدى االتجاه نحو التطور التكنولوجً. 2

  مراجعة رسالة المنظمة وثقافتها وسٌاستها. 3

 ربط دورة حٌاة المنظمة بخطة الموارد البشرٌة. 4

 إدراك  اإلدارة العلٌا للمعوقات لتنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة واالهتمام. 5

 .المطلوب لتؤمٌن التخصصات المطلوبة    
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 تحلٌل بٌئة المنظمة: ثانٌا  

  تحلٌل البٌئة الخارجٌة. 1

 تغٌٌر فً شغل الوظائف التشرٌعات الحكومٌة

 الظروف االقتصادٌة العامة التطور التكنولوجً

 عوامل جغرافٌة وظروف المنافسة

 القٌم االجتماعٌة تكوٌن الموارد البشرٌة

 تخطٌط الموارد البشرٌة
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 تحلٌل بٌئة المنظمة: ثانٌا  

  تحلٌل البٌئة الداخلٌة. 2

  تدقٌق المهارات  مراجعة الوظائف الحالٌة

 التنبإ باالحتٌاجات المستقبلٌة: ثالثا  

 تخطٌط الموارد البشرٌة
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 مقارنة العرض والطلب على الٌد العاملة: رابعا  

 العمالة المتوفرة فً سوق العمل

 العمالة المتوفرة داخل المنظمة

 أسالٌب حدٌثة مساعدة لزٌادة فعالٌة عملٌة التخطٌط

  التخطٌط المتتابع

 االلتزام بتخطٌط الموارد البشرٌة

  تحلٌل النسب

 اقتراح الخطة واعتمادها: خامسا  

 العمالة المتوفرة فً سوق العمل

 العمالة المتوفرة داخل المنظمة

 تخطٌط الموارد البشرٌة
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استقطاب ٌد عاملة 

  من الخارج

تدرٌب العاملٌن فً 

  المإسسة

اندماج الشركات أو 

  شراءها

التبذٌر فً استخدام 

  موارد المنظمات

سوء تخطٌط للقوى 

  العاملة

  نقص الٌد العاملة  فائض الٌد العاملة

 تخطٌط الموارد البشرٌة
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 ومعالجة الفائض ٌتم عن طرٌق

 خفض حجم العمالة

  تجمٌد الوضع الحالً

 حث العاملٌن على التقاعد المبكر

 التسرٌح المإقت

  تقدٌم الخدمات للمسرحٌن

 تخطٌط الموارد البشرٌة
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 سٌاسات الموارد البشرٌة

هً عبارة  عن توجٌهات او قواعد ارشادٌة لمساعدة المدٌرٌن والمسئولٌن فً تحقٌق  -

 .أهداف اإلدارة

هو مقبول وما هو غٌر مقبول من سلوكٌات وموقف المنظمة من بعض  تحدد السٌاسات ما -

 .القضاٌا المتعلقة بالقوى البشرٌة

 .هذه السٌاسات ٌجب ان تكون مكتوبة وان تعمم على جمٌع الموظفٌن -

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates 
 طارق إبراهٌم رجب/ د                                  أكادٌمٌة همم  وغرفة الباحة                       دبلوم إدارة الموارد البشرٌة

 خطط العمل 

 .  خطوات عمل تفصٌلٌة لما ٌجب ان ٌتم عمله تمثل نظاما  اجرائٌا  لتنفٌذ االهداف او -

 :الخطط ٌحدد ما ٌلى  ههذ

 هو المطلوب عمله؟ ما -1 

 كٌف ٌتم التنفٌذ؟ -2

 من سٌتولى التنفٌذ؟ -3

 متى ٌتم التنفٌذ؟ -4
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 دبلوم إدارة الموارد البشرٌة
Human Resources Management Diploma 

http://www.powerpointstyles.com/

