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 :مقدمة 
إن تخطيط الموارد البشرية عبارة عن تنبؤات نظامية عن حاجة المنظمة المستقبلية إلى الموارد البشرية كما ونوعا وفق 

ن توفير الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ  استراتيجيات المنظمة وعلى ضوء تحليل البيئة الداخلية والخارجية كما وا 
استراتيجيات المنظمة ذو أهمية كبيرة لنجاح وفاعلية المنظمة، إذ إن هذه العملية تساهم فى تدعيم الوظائف المختلفة 

  .غيرهاالدارة الموارد البشرية كاالختيار والتعيين والتدريب والتطوير و 

إن االساس الفكري إلستراتيجية الموارد البشرية يستند الى فلسفة السلوك البشري بصورة عامة ، وذلك السلوك الموجه 
من قبل االدارة إلنجاز أهداف العمل ، فإلدارة العليا لمنظمة االعمال تبذل جهدها في سبيل خلق حالى التطبيع 

كما إن استناد المنظمة الى مواردها . العاملين الخاصة وثقافة المنظمة  االجتماعي التنظيمي ، والتالؤم بين ثقافة
أي بمعنى آخر إن . البشرية في بناء إستراتيجيتها ، يعني التفكير بوجود كفؤ لها أوال قبل وجود االستراتيجية ذاتها 

التفكير بوجود موارد بشرية كفؤ الحاجة الى وجود إستراتيجيات فعالة إلدارة الموارد البشرية ، يعد مرحلة سابقة على 
 . في المنظمة قادرة على إنتاج االستراتيجيات من خالل إمتالك إدارتها العليا والوسطى للتفكير االستراتيجي

وتتضمن عملية تخطيط الموارد البشرية التنبؤ بإحتياجات المنظمة من الموارد البشرية من خالل تقدير الطلب 
الى أن عملية تخطيط الموارد البشرية تهدف الى إيجاد اآلليات المناسبة التي تساعد  والعرض من العمالة باإلضافة

المنظمة على سد الفجوة بين المطلوب من العمالة والمعروض منها ، وبمعنى آخر فإن عملية تخطيط الموارد البشرية 
ي يجب أن تخرج منها خالل الفترات تهدف الى تحديد كمية ونوعية العملة البشرية التي يجب أن تنضم للمنظمة أو الت

 . القادمة

 : أهداف البرنامج التدريبي

يهدف هذا البرنامج التدريبي الى تمكين العاملين في إدارة الموارد البشرية من التخطيط الفعال إلدارة الموارد البشرية 
 . في الشركة على أكمل وجه من أجل تحقيق االهداف المرجوة للمنظمة ككل

   :الدورة التدريبية سيكون المتدرب قادر علىفي نهاية 

  تعريف مفهوم إدارة الموارد البشرية ، ووظائفها المتعددة .1
ستراتيجية إدارة  الموارد البشرية .2   تعريف إستراتيجية المنظمة وا 
  .( الجانب النظري) التخطيط الفعال إلدارة الموارد البشرية  .3
 . البشرية تنفيذ الخطط االستراتيجية إلدارة الموارد .4
 .التعرف على دور إدارة الموارد البشرية في تنفيذ إستراتيجية المنظمة  .5
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 مفاهيم حول إدارة الموارد البشرية
 :ة الموارد البشرية ر مفهوم إدا

 .الفراد هم أساس الشركات ، فبدون االفراد ال توجد الشركاتا

الموارد البشرية،الموارد المالية )تلعب الموارد البشرية دورا هاما ورئيسي في التنمية فهي الجزء األول من موارد الشركات
، يمثل االستثمار في الموارد البشرية أعلى عناصر االستثمار عائدا وأكثرها تأثيرا على (الموارد التكنولوجية  ، 

ارد البشرية من كون االنسان محور كل نشاط ومبعث حيوية وفعالية كل عناصر الثروة االخرى وتأتي أهمية المو 
 .الثروات ويتوقف على هذا المحور الكفاءة والنمو والتقدم وكيان الشركة ومالمحها وتفوقها واستمراريتها 

ا في مواقع فالعنصر البشري هو جميع العاملين بالشركة على مختلف تخصصاتهم الفنيةوالعلمية واالدارية ، سواء كانو 
التنفيذ أو مواقع إتخاذ القرارات ومن المعروفان العنصر البشري معقد التركيب واالحتياج ومن هنا تأتي أهمية وجود 

 .إدارة تدير هذه العناصر بفعالية للوصول الى االهداف المرجوة 

هتمام بالبيئة المحيطة بالعنصر ولو نظرنا عبر التاريخ  القديم كان الهدف االساسي لإلدارة هو إنهاء المهمةدون اال
البشري أو المهارات المطلوبة لهذا العمل مهما كان الثمن ، ولكن في العصر الحديث وتحديدا في أوائل التسعينات 
تطور مفهموم إدارة العنصر البشري الى كيف نجد الفرد المناسب لهذه الوظائف ، كيف نتأكد ان االفراد يقومون 

كيف نحققاالهداف في الوقت المحدد مع خفض التكلفة و زيادة االنتاجية ، من هنا ولدت بعملهم على أكمل وجه و 
 .إدارة الموارد البشرية لتحل مكان إدارة العاملين التقليدية

وقد تطور مفهوم إدارة الموارد البشرية ومن خالل مراحل متعددة ضمن فترة طويلة من الزمن ثم إستقر بعدها بواسطة 
ت وتغيرات مر بها األفراد العاملون في مسيرة العمل والمجال الوظيفي وتتمثل هذه التطورات حصول عدة تطورا

 :التاريخية بالمراحل التالية 
وظهرت هذه الحركة في أوائل القرن العشرين حيث  ( : 1118 – 1581) مرحلة حركة اإلدارة العلمية  .1

قادها تايلور وركزت هذه الحركة على مبدأ العقاب والثواب ، من خالل وضع خطط علمية تعتمد على أسس 
محددة في أختيار العاملين وتنسيب العمل لهم وأعتبار عامل الزمن من األمور الواجب تناسبها بشكل دقيق 

ركزت هذه الحركة بشكل مباشر على تحقيق مستوى عالي من األنتاج بغض النظر مع أداء األعمال ، ولقد 
عن تحقيق مستويات جيدة من أهداف وطموحات العاملين ، حيث لم يكن في حينها تنظيمات عمالية ترعى 

 .شؤون العاملين وتطالب لنيل جميع حقوقهم 
هرت هذه الحركة نتيجة وصول لقد ظ(:  1121ما بعد عام  ) مرحلة حركة العالقات األنسانية  .2

عالقات وأساليب العمل الى مستويات غير مناسبة من خالل عدم حصول العاملين على حقوقهم وفو ظر 
لتزامات ، حيث ترى هذه الحركة أن التعامل مع األفراد ال يجب أن يكون فقط لمصلحة العمل على حساب هموا 

ه الحركة أن الروح المعنوية للعامل الناتجة من مشاعر العاملين وحاالتهم األجتماعية ، بل أعتمدت هذ
التعامل األنساني معهم باإلضافة الى مراعاة تحقيق مصالحهم الشخصية ودعم طموحاتهم وأعتبارهم مورد 
 ؤنادر ، هي من العوامل المهمة إضافة الى الحوافز المادية التي توضع لتحفيز العاملين على العمل الكف
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ن التعامل بأسس هذه الحركة لم يجد له الصدى التطبيقي المناسب بسبب تعدد متطلبات وزيادة األنتاج ، إال أ
 .ات عالية تتعارض مع أهداف العمليالعاملين و الحاجة الى إمكان

لم تكن فلسفة الحركتين اإلدارة العلمية والعالقات  ( : 1111ما بعد عام ) مرحلة مدرسة إدارة األفراد  .3
شباع الحاجات للطرفين األنسانية كافية لتوفير  العمل صاحب )كل المتطلبات المتعلقة باألداء األمثل وا 

، لذا نشأت في هذه الفترة إدارات تسمى بإدارات األفراد كان جل أهتمامها ينصب على توفير  (والعاملين
فهي تعمل  الخدمات والرعاية الصحية واألجتماعية ، كذلك هي تعمل كوسيط بين اإلدارة العليا وبين العاملين

نتاجيتهم للوصول الى مستوى أمثل في  على توجيه األهتمام بتوظيف العاملين واألهتمام بتنمية مهاراتهم وا 
وقد لوحظ على هذه اإلدارة أنها شملت األهتمام بجميع المستويات من العاملين باإلضافة الى .إنتاجية الشركة 

في إدارة شؤون الموارد البشرية وتنظيم أدائهم واألهتمام  العليا داراتإلكونها أصبحت تمثل اإلدارة المنفذة ل
 .بتنميتهم وتدريبهم وبما يخدم زيادة وتحسين العملية األنتاجية 

لقد تسببت عوامل أقتصادية وأجتماعية  ( : 1151ما بعد عام ) مرحلة مدرسة إدارة الموارد البشرية   .4
دارية ودفعت بأتجاه انتهاج هذه المدر  سة مفاهيم جديدة تعتمد على إدارة الموارد البشرية من وتكنولوجية وا 

خالل وظائف معينة ساعدت الشركات على تحقيق النجاح من خالل زيادة الكفاءة في األنتاجية والتي تكونت 
نتيجة تسليط األهتمام من قبل مدرسة إدارة الموارد البشرية على إدارة العاملين بشكل أكثر توسعًا وفاعلية مثل 

ام اختيار وتعيين األفراد وتحديد أجورهم وحوافزهم ، العمل على زيادة خبرة األفراد من خالل التدريب األهتم
وتنمية المهارات وتقديم الدعم الكافي لهم ، إضافة الى بناء عالقات تعاونية بين العاملين والتدخل في حل 

ليل وتوصيف الوظائف وذلك لتحقق مشاكلهم المختلفة ، كما ساهمت مدرسة إدارة الموارد البشرية في تح
 .التناسب والتوافق بين العاملين واألعمال الموجودة 

لقد طورت هذه المدرسة مفاهيم جديدة لم تكن مطروحة في السابق مما أدى الى نجاح أفكارها ألنها تصب في تطوير 
م بينهما للوصول الى مستوى عالي من العالقة بين إدارة الموارد البشرية وبين إدارات الشركات لتحقيق التنسيق الدائ

الفهم المشترك للمصالح ،ليؤدي بالنتيجة الى تحقيق أهداف الشركة بأقل التكاليف وبفترات زمنية أقصر ، إضافة الى 
 .امتالك الشركة العاملين الذين يدفعون العمل دومًا الى النجاح 

لقد ظهرت هذ المدرسة في بداية القرن ( :  2111مابعد عام ) ستراتيجية إدارة الموارد البشرية امدرسة  .8
الحالي ، معتمدة بأفكارها على أيدلوجية مدرسة إدارة الموارد البشرية التي سبقتها حيث اهتمت بإيجاد وتنظيم 
أسس إدارة األداء ، والكفاءة األنتاجية ، وزيادة مستوى ونوعية األنتاج ، والذي ساعد بشكل كبير الشركات 

ق العالمية رغم الصعوبات الموجودة لتحقيق ذلك ، كما إن أيدلوجيتها أهتمت بقضية أن األسوا دخولعلى 
الرجل المناسب في المكان المناسب ، وعملت على تحويل التعامل مع العاملين إعتباريًا الى شركاء في  ضعي

 .ها بقدرة كبيرةالعملية األنتاجية واألستثمارية في الشركة مما أدى الى تمكن الشركات من تحقيق أهداف

ستراتيجية الموارد البشرية كان قابال للتطبيق بشكل ملح ، ولم يأت عفويًا بل نتج عن اإن إعتبار هذه المدرسة لمبدأ 
عدة عوامل منها اقتصادية وسياسية وأجتماعية ، ومن أهم شواهد هذه العوامل هو ظهور نظام العولمة وزيادة حاالت 
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األنتاج العالمي ، باإلضافة الى ظهور مبدأ إدارة الجودة الشاملة وفرض سياسة كسب المنافسة بين الشركات وتنوع 
 .رضا الزبون كمبدأ يساعد على ديمومة بقاء الشركة في عملها وأنتشارها 

ونتيجة لتلك التغيرات العالمية واألقليمية تحول اإلعتبار ألدارة الموارد البشرية من كونها مجرد إدارة تهتم بشؤون 
املين وعالقاتهم ومصالحهم وتنظيم عملهم مع الشركات ، الى أخذها بنظر األعتبار على أنها وظيفة استراتيجية الع

بكل معناها ألنها تتعامل مع مورد حيوي وفعال بالنسبة للشركات ، والذي سيؤدي الى نجاح األستثمار في بقية 
 .الموارد األخرى لو تم أستثماره بالشكل المطلوب 

اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية من أهمها تحليل وتوصيف الوظائف ، تخطيط الموارد وكذلك 
البشرية ، جذب واستقطاب الموارد البشرية ، تحفيز الموارد البشرية ، تنمية وتدريب الموارد البشرية ، باإلضافة إلى 

الشركة مثل االجور ، التعويضات والحفاظ على امن وسالمة النشاط التقليدي المتعلق بشؤون الموارد البشرية في 
 .األفراد 

إدارة الموارد البشرية هي إتجاه إستراتيجي في الشركة إلدارة القوى العاملة وعالقاتهم داخل المنظومة  بإستغالل كافة 
ا االستراتيجية  ، وبرامج القدرات وتوفير الموارد واالمكانيات من خالل سياسات واضحة تتناسب وخطة الشركة وأهدافه

 .تطويراالداء  لزيادة االنتاجية وتحقيق االهداف 

تعزز مكانتها وبذلك مهام الوظائف و على لذا تعتبر الموارد البشرية بمثابة القلبالنابض لإلدارة الحديثة ألنها تضطلع 
 .كة ناجحة بدون إدارة موارد بشرية في الهيكل التنظيمي وتجعلها وسيلة البقاء في النشاط والنجاح ، لذا ال توجد شر 

 أهمية الموارد البشرية

 :إزدادفي االونه االخيرة االهتمام بإدارة الموارد البشرية وذلك يعود لسببين رئيسيين هما  -

ستمرار  .1 زيادة وعي االدارة العليا في الشركة ألهمية العنصر البشري من أجل تحقيق االهداف وا 
 .النجاح

ا بالتخطيط االستراتيجي مما يجعلها تنظر الى الموارد البشرية بإعتبارها من أهم إهتمام االدارة العلي .2
 .العوامل االسترتتيجية في الشركة ألنها تشكل مصدرا أستراتيجيا لتحقيق الميزة التنافسية 

 :باالضافة الى أن أهمية إدارة الموارد البشرية تكمن تأثيرها على الشركة كالتالي 

 للموارد البشرية لتحقيق االهداف االستغالل االمثل  .1

 تكلفة الموارد البشرية أعلى عناصر التكلفة  .2

 كفاءة الموارد البشرية يعوض ندرة الموارد .3

 تهتم بالمحور الرئيسي في الشركات وهم االفراد ورضاهم الوظيفي  .4

 تقوم بتطوير مهارات االفراد العاملين بالشركة .5

 في الشركةتقوم بوضع سياسات عامة تحكم حياة الفرد  .6
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 تضع الخطط المناسبة للتطوير والتحفيز  .7

 تقوم بدراسة مشاكل االفراد ومعالجتها .8

 تختار االفراد المناسبين لشغل الوظيفة محددة بمعايير مدروسة مسبقا  .9

 تهتم بحل المشكالت المتعلقة باالفراد بناء على سياسات واضحة محددة مسبقا .11

 :التنظيمي للشركاتموقع إدارة الموارد البشرية في الهيكل 

 :إن موقع إدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي يختلف من شركة ألخرى وله عوامل عدة

  :حجم الشركة .1
 المنظمة تتخذه الذي الحجم تحدد التي فهي وداخلية خارجية منها مهمة عوامل عدة به يتحكم المنظمة حجم إن
 المال، رأس حجم المنظمة، في العاملة البشرية الموارد عدد الداخلية العوامل فمن ، األنتاج أو األعمال عالم في

 ووجود المنظمة حول البيئية التغيرات هي الخارجية المؤثرات ومن واإلنتاجي، المالي المنظمة نشاط ومستوى
 الموارد إلدارة التنظيمي الوضع على التأثير الى ذلك فسيؤدي العوامل هذه في تغيرات حصول وعند التنافس،
 في جديدة أنظمة أستحداث خالل من توسيعية حلول إيجاد مسؤولية اإلدارة هذه محمالً  المنظمة، في البشرية
 عند أما فيها، البشرية للموارد متخصصة إدارة إيجاد ضرورة يعني المنظمة حجم زيادة إن تنظيمها، أو المنظمة
 .المنظمة ومستويات أقسام على البشرية الموارد إدارة نشاطات بتوزيع إدارتها فستقوم المنظمة حجم صغر

وان وجدت تختلف . وهو عامل مهم إذ أن عدد العمال يدخل في تحديد وجود أو عدم وجود إدارة الموارد البشرية
وهناك المجموعات . المكانة التي تحتلها ضمن الهيكل التنظيمي، فهناك شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبيرة

 .الكبرى للشركات

أو بضع مئات وأحيانا ال توجد بها إدارة  11والتي ال يتجاوز عدد عمالها : بالنسبة للفئة األولى  -أ 
الموارد البشرية، حيث قد يوجد شخص واحد يكون عمله متمثل في مسك الدفاتر وحفظ السجالت 

ا تحديد للعاملين، أما الوظائف األساسية األخرى مثل االختيار والتعيين وتوضيح محتوى العمل وكذ
 .األجور فيقوم بها مدير الشركة ذاته وهو عادة مالكها
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والتي يصل عدد عمالها إلى اآلالف وتكون الكتلة األجرية ( : الشركة الكبيرة)بالنسبة للفئة الثانية  -ب 
نسبة كبيرة من ميزانية الشركة، فانه من الضروري وجود إدارة الموارد البشرية، تعتني بكل ما يتعلق 

من اختيار وتعيين، التدريب والتنمية، الحفاظ على صحة وأمن العمال، األجور  بالعمال
والتعويضات، وغيرها من الوظائف الضرورية لتسيير الموارد البشرية، وبالتالي تحقيق أهداف الشركة، 
ويكون لدى هذه اإلدارة مدير يدعى إما مدير المستخدمين أو مدير الموارد البشرية، ويساعده بعض 

 .طارات المتخصصة وعدد من العمال التنفيذييناإل

مثل الشركات المتعددة الجنسيات والتي يصل عدد ( : المجموعات الكبرى)بالنسبة للفئة الثالثة  -ج 
آالف أو مئات اآلالف، فتزداد أهمية ودور الموارد البشرية، وعادة هناك مستويين  11عمالها إلى 

الشركة األم، وتكون لها أقسام فرعبه في كل الوحدات حيث تستقر هذه اإلدارة في المركز أو في 
والتي تقوم بالتسيير العملي للموارد البشرية، أما القرارات واألعمال اإلستراتيجية والتي تؤثر على 

عادة الهيكلة : الشركة ككل فتسير من المركز مثل  تحسين اإلطارات والمدراء وقرارات تقليل العمالة وا 
 . ت اإلستراتيجيةوغير ذلك من القرارا

 : مستوى التقنية المعتمدة في المنظمة  .2
إن رفع مستوى أستخدام التقنيات اآللية في تنفيذ أعمال المنظمة واإلنتاج يشكل عامل سلبي لمدى مشاركة إدارة 

لتنفيذي الموارد البشرية في أتخاذ دورها الكامل في المنظمة ، حيث إن التقنية العالية ستترك لهذه اإلدارة الدور ا
 . فقط وتجريدها من بقية األدوار مما يعطيها وجود شكلي غيرفاعل

 : الكفاءات البشرية إحتواء إدارة الموارد البشرية على  .3

ال شك في أن أساس نجاح وأستمرار أي إدارة مهما تنوعت مهماتها يعتمد بشكل أساس على مستوى العاملين فيها 
في اإلدارة وتقييم العمل وتقدمه وتحقيق أهدافه ، إن مستوى العاملين في والذي يؤهلهم الى سلوك الطرق الماهرة 

إدارة الموارد البشرية له أهمية كبيرة في نواحي عديدة منها مدى استيعاب وتطويع المفاهيم المختلفة وأستثمارها 
إقناعها في إطار مصلحة بمسؤولية لخدمة أهداف إدارة الموارد البشرية ، كما أن التعامل مع اإلدارة العليا وسبل 

العاملين والعمل يتطلب من المهارة والكفاءة ما يعزز سبل مواجهة القرارات غيرالعادلة أحيانًا ، كما يتطلب من 
هذه اإلدارة القدرة على التعامل مع أوجه متعددة من أصحاب القرار إضافة الى النقابات والجهات القانونية 

 .والتنفيذية األخرى في المنظمة
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 :خصائص سوق العمل  .4

وهو من العوامل المهمة في تحديد أهمية ومستوى دور إدارة الموارد البشرية في المنظمة ، حيث تتعرض هذه 
اإلدارة الى تحجيم بعملها إعتمادًا على إستقرار سوق العمل أو عدمه ، فعند عدم أستقراره من خالل زيادة النشاط 

ذلك سيعمل على زيادة الطلب على الموارد البشرية الكفوءة والماهرة وغير  والمنافسة من قبل بقية المنظمات فإن
المكلفة مما يعمل ذلك على سعي المنظمات الى توسيع دور إدرة الموارد البشرية في أن تأخذ دورها ونشاطها 

لبناء التنظيمي لتنفيذ هذه اآلليات الستراتيجية للمنظمة ، إن هذا الحال يعمل على وضع إدارة الموارد في قمة ا
للمنظمة، أما عند أستقرار سوق العمل فذلك يعني قلة الطلب على الموارد البشرية مما يؤدي بالمنظمات الى 

تحجيم دور فذلك يعني قلة الطلب على الموارد البشرية مما يؤدي بالمنظمات الى تحجيم دور إدارة الموارد البشرية 
  ظمةفي صيغة التنفيذ فقط لقرارات إدارة المن

 :كثافة الموارد البشرية في المنظمة  .5
ويتناسب هذا العامل طرديًا مع حجم مسؤوليات إدارة الموارد البشرية في المنظمة ، حيث إن هذه اإلدارة تزداد 

مسؤولياتها وتتعدد وتتنوع أعمالها المختلفة وخصوصًا في المنظمات التي تحتوي على كثافة عالية من العاملين ، 
اإلدارة العليا في المنظمة تمنح إهتمامًا كبيرا إلدارة الموارد ، أما في حالة قلة كثافة العاملين وخصوصًا كما إن 

 . في المنظمات التي تعتمد على األنتاج بالتقنية ، فإن الحالة ستكون العكس
 :أدوار ادارة الموارد البشريه  .6

مسؤولياتها نتيجة صعوبة الوضع العالمي المتمثل إن التوسع في إدارة أعمال المنظمات وخصوصًا عندما زادت 
بالعولمة وزيادة حدة المنافسة مع الغير ، حتم ذلك على المنظمة زيادة إهتمامها بإدارة الموارد البشرية لغرض 
مساعدتها في تحقيق الكفاءة اإلنتاجية وزيادة مهارات العاملين وتحسين مستوى أدائهم ، إضافة الى توجيه 

نحو تقوية أواصر العالقة والترابط بين العاملين والمنظمة ، وهذا يشير الى زيادة أدوار إدارة الموارد  ستراتيجيتها
  البشرية وتوسعتها في أطر متعددة منها قانونية وأقتصادية وتقنية وأجتماعية
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 كات التابعةموقع إدارة الموارد البشرية في الشر 

 
 

 

 المهام الرئيسية بالشركات التابعة
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 وظائف إدارة الموارد البشرية
يمكن تصنيف المهام الرئيسية التي تمارسها اليوم االدارة الحديثة للموارد البشرية الى المجموعات السبع التالية ، حيث 

 :وي تحت كل مجموعة عدد من المهام الفرعية المتعلقة بها طين
 :بناء القوى العاملة 

 التخطيط االستراتيجي للعمالة  -أ 

 االستقطاب  -ب 

 االختيار والتعيين  -ج 

 إدارة المسار الوظيفي  -د 
 :تطوير الهيكل التنظيمي 

 تصميم الوظائف  -أ 

 التدوير الوظيفي ، االثراء الوظيفي :تكثيف االستفادة من مهارات العاملين  -ب 

 خطط االحالل  -ج 
 : تنمية وتطوير العاملين 

 التدريب ، داخل وخارج الشركة -أ 

 التقديم والتهيئة المبدئية  -ب 

 تنويع وتطوير مهارات العاملين  -ج 

 تطوير المسار الوظيفي  -د 

 : تحفيز العاملين 

 دراسة دوافع العاملين  -أ 

 االجور والتعويضات  -ب 

 نظم الحوافز والمزايا  -ج 

 االستشارات المهنية  -د 
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 ( :صيانه القوى العاملة ) العناية بأمن وصحة العاملين 

 (الحديثة لعلم ادارة الموارد البشرية تعتبر جزء منها وذلك حيث انها وفقًا للعلوم)برامج االمن والسالمة  -أ 

 الرعاية الصحية ، الطبية والنفسية  -ب 

 خدمات العاملين  -ج 

 االستشارات المهنية  -د 
 :متابعة تقدم العاملين

 تقويم االداء -أ 

 ...(االعارة  –الترقية  –النقل ) متابعة المسار الوظيفي  -ب 

 خطط التقاعد -ج 

 :بحوث الموارد البشرية 

 نظم معلومات الموارد البشرية  -أ 

 تحليل التركيب الحالي والمستقيلي للموارد البشرية  -ب 

 معدالت الغياب ودورات العمل  -ج 

 عوامل الرضا واالنتاجية  -د 

تطرقنا سابقا الى أهمية الموارد البشرية واعتبارها أهم الموارد التي تستخدمها الشركات الحديثة ومن االهمية التطرق 
رة الموارد البشرية بشئ من التفصيل للتعرف عليها عن قرب نظرا ألهميتها ومدى تأثيرها على الى بعض مهام أدا

 :الشركة 
 :تخطيط القوى العاملة .1

تعني تحديد احتياجات الشركة من أعداد العاملين ومواصفاتهم ، مع تحديد الوظائف التي يشغلونها ، والمؤهالت 
لتحديد لهومقارنتها بعدد العماله الحالية الشركة من العاممقررات المطلوب توافرها فيمن يشغها ، ويتطلب هذا تحديد 
وتعتبر مرحلة جمع البيانات والمعلومات هي .حتياجات المستقبليةصافي العجز والزيادة في القوى العاملة وتحديد اال

المرحلة االولى في عملية تخطيط الموارد البشرية وهذا يتطلب نوعين من المعلومات والبيانات ، حيث يتم جمع النوع 
ت االجتماعية، معلومات إقتصادي ، التكنولوجيا ، المنافسة ،اسواق العمل ، التاثيرا) االول من البيئة الخارجية 

خطط االعمال  –االستراتيجية ) والنوع الثاني هو جمع المعلومات من البيئة الداخلية ( . يعات الحكوميةر القوانين والتش
 .( الموارد البشرية الحالية معدالت االحالل واالنتقال للعمالة  –
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اخلية المطلوبة عن العمالة وما يتعلق بها وبعد حصول القائمين على العملية التخطيطية على المعلومات الخارجية والد
، فإنه من الممكن أن تبدأ المرحلة الثانية والتي تهتم بالتنبؤ بالطلب المستقبلي على العمالة ، وفي المرحلة الثالثة يتنبأ 

 .القائمين بعملية التخطيط بعرض العمالة سواء العرض الداخلي أو الخارجي 

أما المرحلة الرابعة فتهتم بوضع خطط وبرامج االحتياجات من القوى العاملة لضمان إحداث التوافق بين العرض 
والطلب المستقبلي ، وفي النهاية توجد عملية التغذية المرتدة بما يسمح بالتعلم واالستفادة من الجهود التخطيطية 

 . السابقة 

االساسي في عملية إنشاء أو تعديل الهياكل التنظيمية بالتعاون مع االدارة وتعتبر إدارة الموارد البشرية هي المحور 
فمخطط الهيكل التنظيمي يعتبر الشغل الشاغل إلدارة الموارد البشرية منذ دخول الموظف الى الشركة حتى .العليا 

 .نهاية خدمته منها 

 ابعةلهيكل التنظيمي إلدارة الموارد البشرية في إحدى الشركات التنموذج ل

 
 :تحليل الوظيفة  .2

تحليل الوظائف هو عملية دراسة الوظائف الحالية في الشركة وتحليلها لحصر المهام التي يقوم بها كل شاغل وظيفة 
 .ومؤهالته ومسؤولياته

تحليل الوظائف هو عملية فنية معقدة، اال انها ضرورية العداد قائمة الوظائف و الوصف الوظيفي بشكل علمي 
الشركة الي وصف لكل وظيفة ويتضمن علي االقل المهام التي تتضمنها الوظيفة، ثم المؤهالت التي حيث تحتاج 

يجب ان تتمتع بها شاغل الوظيفةباالضافة الى المهارات التي يجب أن يتقنها شاغل الوظيفة ، فعلى أساس هذا 
 :كة على النتائج التالية  تحصل الشر  –المرتبط إرتباطا وثيقا برؤية ورسالة وأهداف الشركة -التحليل 

 

قطاع الموارد 
 البشرية

االدارة العامة 
 للتدريب

االدارة العامة 
الدارة الموارد 

 البشرية

مدير ادارة 
تخطيط الموارد 

 البشرية

مدير ادارة 
 شئون الخدمة

مدير ادارة 
االجور 

 واالستحقاقات

مدير ادارة 
التأمينات 
 والمعاشات
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 إعداد قائمة الوظائف -

 وضع بطاقات الوصف الوظيفي لكل مهنة -

 تحديد المعارف والمهارات المطلوبه من شاغل هذه الوظيفة -

 تحديد السلوكيات المطلوب توافرها في شاغل هذه الوظيفة  -

 تحديد الجدارات لشاغلي الوظائف  -

 خطة تدريبية متناسبه مع أهداف الشركة -

 :االختيار والتعيين .3

وتهتم هذه الوظيفة بالبحث عن العاملين في سوق العمل وتصفيتهم من خالل طلبات التوظيف واالختيار والمقابالت 
الشخصية وذلك لوضع الفرد المناسب في المكان المناسب، وتهدف الى تحقيق أكبر قدر من التوافق بين خصائص 

 .الفرد ومتطلبات الوظيفة 

 :مل المحددة للإلختيار ومن أهم العوا

 التحديد الدقيق لمتطلبات الوظيفة -

 التحديد الدقيق لخصائص الفرد -

 التحديد الدقيق للوظائف الشاغرة -

 تحديد الوقت الالزم إلنهاء عملية التوظيف -

 :خطوات عملية االختيار 

 المقابلة المبدئية لفرز المتقدمين .1

 تعبئة طلب التوظيف .2

 إختبارات التوظيف .3

 االتصال بالشخصيات المرجعية  .4

 إتخاذ قرار التعيين  .5

 :تصميم هيكل األجور والتعويضات  .4

وتهتم هذه الوظيفة بتحديد القيمة واألهمية النسبية لكل وظيفة وتحديد أجرها وتحديد الدرجات األجرية للوظائف كما 
والهيئات المختلفة للوظائف المختلفة، ويمر وضع تهتم الوظيفة بإدارة سليمة لنظام األجور حتى يتمضمان مقابل للقيم 

 :االجور بأربعة خطوات أساسية تتمثل فيما يلي

 إجراء مسح ميداني لألجور : الخطوة األول 



 لثهثادرجة  -الموارد البشرية  ستراتيجيها  المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشريه
 

 

 

 84   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 تحديد االهمية النسبية لكل وظيفة: الخطوة الثانية 

 تجميع الوظائف المتشابهة في فئات أجرية: الخطوة الثالثة 

 ل فئة أجرية بإستخدام منحنيات االجورتسعير ك: الخطوة الرابعة 

 تسعير الوظائف االدارية والمهنية : الخطوة الخامسة 

تبدع الشركات في مستوى ونوع التعويضات غير المباشرة التي تقدمها للعاملين ، فعندما تحقق الشركة النجاح 
سنادهم شباع رغباتهم لن يكون بثقل على كاهل  والتنافس الكبير مقارنة بغيرها من الشركات فإن العناية بالعاملين وا  وا 

الشركة بل أنه سيدفع عجلة التقدم والتميز أكثر الى أمام بواسطة هؤالء العاملين وجهودهم ، ومن ذلك تتنوع 
 :التعويضات غير المباشرة لتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين وتقسم هذه التعويضات الى نوعين رئيسيين 

 وتتضمن عدة أشكال : ويضات مالية مباشرة برامج خدمات بواسطة تع: 

الجازات تعويضات مالية تدفع لقضاء اإلجازات والعطالت وتشمل اإلجازات المرضية والوالدة واألمومة و  -أ 
 .الدينية والعطالت التي تمثل اإلجازات الشهرية للعاملين

 .وتكون بشكل شهري : الراتب التقاعدي  -ب 

 .مثل الصحي واألجتماعي والتأمين ضد الحوادث وغيرهاويكون بعدة أنواع : برامج التأمين  -ج 

 .وتقدمها بعض الشركات للعاملين عند مشاركتهم بها لتحسن األداء واألنتاج: مكافئات المقترحات البناءة  -د 

  وتشمل العديد من الخدمات والميزات التي تقدم بشكل غير مباشر وتساعد على رفع : برامج الخدمات األجتماعية
 :نوية للعاملين وأرتباطهم بمنظمتهم ، ومن أبرز هذه الخدماتالروح المع

 .النوادي األجتماعية  -أ 

 .مشاريع اإلسكان المجاني أو المدعوم  -ب 

 .خدمات المواصالت للشركة  -ج 

 .الخدمات الصحية المختلفة -د 

 . خدمات دور الحضانة ألطفال العاملين  -ه 

 :تصميم أنظمة الحوافز .5

ز ويمكن تحفيز العاملين على أدائهم الجماعي فتظهر الحوافز الفردية والحوافز وتعني منح مقابل عادل لألداء المتمي
 .الجماعية وأيضا هناك حوافز على  آداء الشركة ككل

 :أنواع الحوافز

والتي يمنح بمقتضاها الفرد دخل يزيد عن راتبه االساسى نتيجة لوفائه بمعايير األداء : برامج التحفيز الفردية -أ 
 .الموضوعة
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 .وتختلف عن برامج التحفيز الفردية في أن الحوافز تمنح لكافة العاملين بالشركة: التحفيز الجماعيةبرامج  -ب 

وتعد من أكثر برامج التحفيز شيوعا، والتي بمقتضاها يمنح العاملين نسبة من األرباح : المشاركة في األرباح -ج 
عتبار ما يقدمه الموظفون من مقترحات المحققة خالل فترة زمنية معينة وتعتمد بدرجة أساسية على األخذ باال

 .بشان تحسين اإلنتاج أو خفض مستويات التكلفة

كما انه يعد من خطط التحفيز ، ويربط دائما مكافأة الفرد بما تحققه الشركة من نتائج: األجر المتغير -د 
 .الجماعية مثله في ذلك مثل خطة المشاركة في أرباح الشركة

 :ل عام الى ومن الممكن تقسيم الحوافز بشك

  مكافأة مادية ، ترقيات وظيفية ، الخ: حوافز مادية.... 

  شهادات تقديرية ، ميدالية ، العامل المثالي ،الخ : حوافز معنوية ... 

لقد تعددت النظريات الخاصة بتحفيز العاملين للوصول لالهداف المطلوبه ، لذا ستكون مسئولية كل من المدير 
الموارد البشرية القيام بدراسة الحاجات االنسابية لالفراد بحيث تتناسب الحوافز مع حاجات المسئول بالتعاون مع مدير 

 . االفراد لكي تحقق االهداف ، اهداف نظام التحفيز وأهداف الشركة 

 : ونستطيع القول بأن العوامل المؤثرة في فعالية نظام الحوافز هي 

  لأن يكون التحفيز تاليا مباشرًا للعم:  التبعية 

  أن يكون  هناك تناسب بين حجم الحافز  وحجم العمل :  الحجم والنوع. 

  فز وهو أن يدرك المحفز لما ح  : إدراك سبب التحفيز. 

  إذا حفز أحد العاملين في مجال ولم يحفز اآلخر في المجال نفسه فالحافز غير ثابت : الثبات. 

  ال يصح أن يطالب العامل إال بما هو قادر عليه: التحكم . 

 :تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين .6

تهتم الشركة بمنح عامليها مزايا معينة مثل المعاشات والتأمينات الخاصة بالمرض والبطالة كما تهتم الشركات بتقسيم 
 .خدمات للعاملين في شكل خدمات مالية واجتماعية ،رياضية وقانونية وقد تمتد إلى اإلسكان والمواصالت وغيرها

 :األداءتقييم  .7

نظام رسمي تصممه إدارة الموارد البشرية في الشركة ، ويشتمل على مجموعة من االسس والقواعد العلمية واالجراءات 
، التي وفقا لها تتم عملية تقييم أداء الموارد البشرية في الشركة ، سواء كانوا رؤساء أو مرؤسين أو فرق عمل بحيث 

أداء المستوى االدنى ، بدء من قمةالهرم التنظيمي مرورا بمستوياته االدارية وصوال يقوم كل مستوى إداري أعلى بتقييم 
 . لقاعدته
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تهتم كل شركة تقريبا بتقييم أداء موظفيها ويتم ذلك من خالل أساليب معينة وغالبا ما تقوم باالستعانهبالرؤساء 
لى أوجه التطور في األداء أو مدى القصور المباشرين بهدف التعرف على الكفاءة العامة للعاملين وبغرض التعرف ع

في اآلداء وتحديد مسببات هذا القصور ثم وضع خطط لعالج هذا القصور للوصول للمستوى المطلوب لتحقيق 
 .أهداف الشركة

يتعامل تقييم االداء مع مالحظة وتقييم العاملين ، إن و يعتبر تقييم االداء وسيلة لتحسين جودة الشركة أو االدارة ، 
 :قييماالداء المثالي يشتمل على النقاط االتية ت

 الكفاءة المهنية  -

 ( االنتاج ) المخرجات  -

 طريقة العمل  -

 الدافعية  -

 نقاط القوة والضعف -

 السلوك تجاه المديرين  -

 السلوك تجاه العمالء -

 السلوك تجاه الزمالء -

مفتوحة ، ويتم االعداد لها مسبقا من كال إن التقييم الموضوعي المنتظم لآلداء ، هو الذي يتم في شكل مقابلة تقييم 
الطرفين بصورة سنوية أو نصف سنوية لقياس مدى التقدم أو النجاح الذي تحقق او عدمه ، ومن خالل تبادل الحوار 

 .مع العاملين ، يمكن البحث عن المزيد من التحسينات الملموسة والتي قد تجعلنا نفكر في أن تكون أهداف لنا 

ات التي يراها المديرون تجاه العاملين من الممكن أن تدون في االتفاق الذي يتم معهم ، ومن هنا فإن كما أن التغيير 
 . مقابالت التقييم المعلنه والعادلة والمنفذه بهذه الطريقة تساهم في زيادة التحفيز وتطور أداء العاملين 

 :التدريب .8

ختلفت كثيرًا عنها في الماضي فالنظرة إلى التدريب اآلن إن نظرة  الشركات الكبرى والعلم الحديث للتدريب اآلن ا
تلتصق جميعها بالمورد البشري داخل الشركة منذ لحظة .. تعلٌم،تدريٌب، تنميةٌ : تتكون من ثالثة عناصر مستدامة وهي

 .إلى لحظة تقاعده أو تركه للعمل في الشركة –وفي بعض الحاالت قبل التعيين الرسمي  –تعيينه 

لتعلم والتدريب والتنمية المستدامة والمستمرة تعد اليوم من أهم الوسائل الفاعلة لتأهيل وتكييف المورد أو فعملية  ا 
وتمارس الشركة أنشطة التدريب لرفع كفاءة األفراد ومعارفهم ومهاراتهم وتوجيه جهودهم  ،العنصر البشري في العمل

سين وتضع الخطة العامة لتغطية هذه االحتياجات نحو أهداف الشركةبعد أن تحدد احتياجات الشركة والمرؤو 
 .بإستخدام األساليب والطرق الحديثة ومن ثم  تقيم مردود التدريب على الشركةبدراسة مدى تحقيقة لألهداف 

 :تخطيط المسار الوظيفي .9
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تخطيط للحركات هو مجموعة المراكز الوظيفية التي يتدرج خاللها الفرد خالل حياته الوظيفية وتهتم هذه الوظيفة بال
الوظيفية المختلفة للعاملين في الشركة وعلى األخص فيما يخص النقل والترقية والتدريب ، وتتعدد المراحل التي يمر 

 :من خاللها االفراد بمسارهم الوظيفي وهي 

 مرحلة االستطالع واالستكشاف  -

 مرحلة التأسيس والبناء  -

 مرحلة النضوج واالستقرار  -

 مرحلةاالنسحاب والتقاعد   -

 :الفوائد التي تعود على المديرين والمشرفين 

 زيادة مهاراتهم في إدارة مسارهم الوظيفي .1

 تحسين عملية االتصال بين المديرين ومرؤسيهم .2

 تنمية القدرات التخطيطية لدى المديرين .3

 القدرة على تحقيق التوازن والمواءمة بين االهداف التنظيمية واالهداف الفردية  .4
 :فوائد تعود على العاملين 

القدرة على بناء وتنمية مسارهم الوظيفي من خالل زيادة إدراك االفراد ووعيهم بتخصصاتهم  .1
هتماماتهم ، وقيمهم ، ونقاط قوتهم ونقاط ضعفهم   .وا 

 فيزيادة مستوى الرضا الوظي .2

 تحسين عملية االتصال فيما بينهم ومديرهم .3

 تنمية االحساس بالمسئولية الشخصية عن تخطيط المسار الوظيفي .4
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 وظائف إدارة الموارد البشرية الرئيسية

 
  

الموارد 
 البشرية 

 التخطيط

 االستقطاب

االختيار 
 والتعيين 

االجور 
 والتعويضات

التدريب 
 والتنمية 

قياس 
 االداء 

خدمات 
العاملين 
 الصحية 

عالقات 
 النقابات 
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 التخطيط إلدارة الموارد البشرية
 مفهوم التخطيط للموارد البشرية

أو الحاجة للموارد البشرية وعرض هذه الموارد في المنظمة  يقصد بالتخطيط للموارد البشرية التنبؤات النظامية للطلب
إن هذا المفهوم يوضح الموازنه بين الحاجة للموارد البشرية والعرض المتوفر بهدف ضمان . خالل فترة مستقبلية 

و التي من الحصول على ما تحتاجه المنظمة من الموارد البشرية كما ونوعا لاليفاء بمتطلبات االعمال المتوفرة لديها ا
 .الممكن ان تتوفر مستقبال 

تعتمد االحتياجات للموارد البشرية على العديد من المتغيرات التنظيمية والتكنولوجيه ، فالتوسع في نشاطات المنظمة 
وتعدد المنتجات أو الخدمات وتنوعها تزيد الحاجة الى الموارد البشرية ، والتكنولوجيا أيضا تؤثر تأثيرات متباينه في 
الحاجة الى الموارد البشرية ، إذ تقل الحاجة الى الموارد البشرية في االعمال المباشرة في ظل التكنولوجيا الكثيفة في 
حين تزداد الحاجة الى الموارد البشرية في االعمال الغير مباشرة أي تلك الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا المستخدمة ، 

ة على الحاجة الى الموارد البشرية وكذلك ارتفاع التكاليف التي تتحملها المنظمة من ونظرا لتنوع وتعدد النتغيرات المؤثر 
جراء الفشل في التخطيط المناسب والذي يتوافق مع إستراتيجية المنظمة ، فإن اغلب المنظمات الكبيرة منها 

غير مستقرة وغير والمتوسطة بصورة خاصة تسعى الى التخطيط رغم الصعوبات الخاصة بالتنبؤات في ظل بيئة 
 .مؤكدة 

( العنصر)هي خطة معاصرة طويلة المدى، تشتمل على ممارسات وسياسات تتعامل من خاللها المنظمة مع المورد 
البشري في العمل، وتتفق وتتكامل وتتناسق هذه الخطط  والممارسات والسياسات مع االستراتيجية العامة للمنظمة، 

، وأهدافها، في ظل متغيرات البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل من خاللها وتعمل على تحقيق رسالتها، وغايتها
 .المنظمة ، والتي من أهمها المنافسة الحادة بين المنظمات العالمية واإلقليمية والمحلية

موارد مديرو الكما ان معظم الباحثين والخبراء والممارسين قد اتفقوا على الوظائف األساسية لإلدارة التي يؤديها 
مع اختالف أنشطتها، وتنوع مجاالت أعمالها، مع األخذ في .. في معظم المنظمات والشركات وغيرها البشرية 

 ..االعتبار أيضًا فوارق التطبيق بين المنظمات
 :هذه الوظائف اإلدارية الخمس بإيجاز فيما يلي

ورسم السياسات، وصياغة الخطط، ويختص التخطيط بتحديد األهداف، ووضع المعايير  :Planning التخطيط-1
 .واستشراف المستقبل، ووضع القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية التي من شأنها ضمان  عملية تنفيذ الخطط

بمهام أو مهمة ( مرؤوس)وهذه الوظيفة الهامة والحيوية تختص بتكليف كل موظف  :Organizing التنظيم -2
ارات، واألقسام، وترسم حدود السلطات، ومن ثم تفويض السلطة للمرؤوسين، وتقوم محددة، وتختص أيضًا بتكوين اإلد

هذه الوظيفة بوضع الهياكل الوظيفية، ورسم خطوط وقنوات االتصال فيما بين السلطات، فضاًل عن التنسيق بين 
 .لمرسومةأعمال ومهام ووظائف المرؤوسين لضمان عدم التضارب بين المهام، وأيضًا ضمان تنفيذ الخطط ا

من مهام هذه الوظيفة اإلدارية الهامة تحديد  نوعية األفراد  :Staffing (التوظيف)تكوين وتنمية الكفاءات -3
المطلوب االستفادة منهم، وذلك بتعيينهم بالمنظمة، ووضع آلية الستقطاب ما تحتاجه المنظمة من كفاءات بشرية 

ناصر البشرية المتقدمة لشغل الوظائف الشاغرة بالمنظمة، واختيار مميزة، ووضع آلية تمّكن ها من المفاضلة بين الع
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ومن مهام هذه الوظيفة اإلدارية أيضًا وضع  معايير لألداء يلتزم بها كلُّ العاملين داخل .. األكفأ من بين هذه العناصر
ملين داخل المنظمة؛ من المنظمة، وتحديد أنسب وأعدل وأفضل الطرق التي يمكن االعتماد  عليها في التعامل مع العا

حيث المكافآت، وتقييم األداء، واالهتمام بتنمية مهارات وكفاءات العاملين من خالل برامج تدريبية وتأهيلية مبنية على 
 .أسس علمية مدروسة، وخبرات علمية مشهود لها بالفاعلية

نظمة على أداء واجباتهم الوظيفية وتهدف هذه الوظيفة الهامة إلى َحّث العاملين داخل الم :Leading لقيادةا -4
وحهم المعنوية  بشكل فّعال طبقًا للخطط الموضوعة، فضاًل عن االهتمام بالجوانب النفسية للعاملين من خالل رفع ر 

 .بشكل مستمر
ومن مهام هذه الوظيفة وضع المعايير الرقابية الخاصة بمستويات وَجْودة اإلنتاج،  :Controlling الرقابة -5

إلخ، ثم القيام بعملية التقييم بهدف معرفة مدى تطابق األداء الفعلي للعاملين في المنظمة ... السوقية، واألداءوالحصة 
مع األداء المستهَدف والمحدد في الخطط والمعايير الموضوعة، ومن مهامها أيضًا القيام باإلجراءات التصحيحية في 

 .حال وجود انحرافات بين المخطط والمنفذ
ن  تحليل : ]ممارسات وانشطة إدارة الموارد البشرية التي تدعم دوره للقيام بوظائفها على اكمل وجه وهيكما وا 

الوظائف، تخطيط االحتياجات من قوة العمل واستقطاب الكفاءات، اختيار وتعيين الكفاءات، توجية وتدريب الموظفين 
 .[ت العمل،التدريب والتنميةالجدد، إدارة المرتبات واالجور، التحفيز، تقييم األداء، عالقا

كما ويجب على المدير معرفة كيفية اتاحة فرص وظيفية متساوية و اساليب الحفاظ على امن وسالمة الموظفين و 
 . كيفية التفاعل مع شكاوي الموظفين وتنمية عالقات العمل عبر قنوات االتصال المتعددة

 : جميع المديريندارة الموارد البشرية لدى بإ الهتمامأسباب زيادة ا
 :تتمثل في تفادي االخطاء التي قد يقع فيها المدراء وذلك لتحقيق افضل النتائج من خالل قوة العمل كالتالي

 .تعيين شخص غير مناسب في وظيفية معينه −
 .ارتفاع معدالت دوران العمل بين الموظفين · −
 .هم تكاسل افراد قوة العمل عن بذل اقصى مجهود لدي · −
 .العملضياع وقت  · −
 . مثول المنظمة في المحكمة بسبب التمييز بين الموظفين · −
 . مراعاة قواعد السالمة والصحة المهنية · −
 . احساس بعض الموظفين بعدم العدالة بسبب االجور مقارنه مع غيرهم · −
 .ضعف التدريب بحيث يؤثر على االداء · −
 . ممارسة بعض السلوكيات غير العادلة داخل المنظمة · −

لفقرات التالية سيتم توضيح أهمية التخطيط للموارد البشرية لتجنب المشاكل المترتبة من جراء النقص في الموارد وفي ا
 .البشرية الكفؤة 
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 :أهمية التخطيط للموارد البشرية 

المنظمة تسبق عملية تخطيط الموارد البشرية كل وظائف إدارة الموارد البشرية االخرى ، فمن غير المعقول أن تقوم 
بعمليات االختيار والتعيين والتدريب مثال دون أن يتوافر لديها تصور واضح عن إحتياجاتها من العمالة كما ونوعا ، 
ومن هذا المنطلق فإن االستخدام االمثل للموارد البشرية في المنظمة يتحقق من خالل خطة واضحة المعالم 

وضع خطة للموارد البشرية مشاركة كل المديرين التنفيذين في  إلحتياجات المنظمة من الموارد البشرية ، ويتطلب
إعداد هذه الخطة ، فمن غير المنطقي أن نتصور أن مسئولية عملية تخطيط الموارد البشرية هي مسئولية منفردة 

 .إلدارة الموارد البشرية 

 :أهمها ( الرسمية ) وترجع أهمية عملية تخطيط الموارد البشرية الى مجموعة من االسباب التنظيمية 

  تزويد المنظمة بالعمالة القادرة على األداء. 
  تزويد المنظمة ةبالعمالة الراغبة في األداء. 
  تزويد المنظمة بنظام عادل لإلختيار والتعيين. 

 :يساهم التخطيط الرسمي للموارد البشرية في تحقيق المنافع التالية للمنظمة و 

بالموارد البشرية عن طريق التنبؤ الدقيق بالحاجات المستقبلية لكل  يؤدي الى تخفيض التكاليف المرتبطة -1
وظيفة من الوظائف في المنظمة ، وهذا يؤدي الى إستثمار الطاقات البشرية بشكل كفؤ وتقليل الفائض في 
بعض  الوظائف والعجز في وظائف أخرى ، وال سيما تلك الوظائف التي تتطلب مهارات عالية بعرض قليل 

 .منها 
في الوقت المناسب ، مما يؤدي الى نجاح برامج ( مهارات ، خصائص ) يوفر للمنظمة المدخالت المطلوبه  -2

 .تخطيط زتطوير المسار المهني للعاملين 
يؤدي الى الموازنة الكفوءة بين نشاطات ووظائف إدارة الموارد البشرية وأهداف المنظمة ، بحيث تحقق هذه  -3

 والتنظيمي  الموازنة كفاءة االداء الفردي
يساهم التخطيط للموارد البشرية في بناء القاعدة االساسية لنجاح خطط وسياسات الموارد البشرية االخرى  -4

 .الخ ..كاختيار والتدريب والتحفيز 
يعد التخطيط للموارد البشرية على مستوى المنظمة االساس في وضع خطة الموارد البشرية على المستوى  -5

المؤسسات التابعة للقطاع العام أو تلك المؤسسات العاملة في ظل النظام القومي وبصورة خاصة في 
 .االشتراكي 
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ستراتيجية الموارد البشرية  إستراتيجية المنظمة وا 

 :التخطيط االستراتيجي و إدارة الموارد البشرية

 :Strategyستراتجية إ

اإلسررتراتيجية بأنهررا مجموعررة خلرريط مررن األهررداف الترري تسررعى المنظمررة إليهررا مررع تحديررد وسررائل تحقيقهررا  Porterعرررف 
وهي عملية معقدة ومغرية ال يوجد فيها جواب أو سلسلة عمليات تقنية صحيحة تحدد ما الذي يجب أن تفعله المنظمة 

 .حة لمواجهة الموقف المتوقعأو ال تفعله وهي قدرة المدراء في استخدام األفكار والنظريات المتا

كما تعرف بأنها مجموعة قواعد إلرشاد وتوجيه السلوك التنظيمي واتخاذ القرارات مع وضع معايير لقياس أداة المنظمة 
ولتحديد عالقتها مرع البيئرة الخارجيرة وتنظريم العمليرات الداخليرة بمرا فيهرا اإلسرتراتيجية اإلداري ولتنفيرذ األعمرال اليوميرة 

 .التشغيل الرئيسةوحسابات 

فيرررى أنهررا قرروة غيررر ملموسررة تتمثررل بالقرردرات العقليررة لررإلدارات العليررا مررع إضررفاء لمسررة مررن الخيررال  Mintzbergأمررا 
 .واإلبداع والتصور

كمررا تعررررف بأنهرررا عمليرررة بحررث مسرررتمرة ال تقرررف عنرررد حررد أو مسرررتوى معرررين وأنهرررا تركررز علرررى التفكيرررر وكيرررف يسرررتطيع 
 .المختلفة لتحويل ذلك التفكير إلى سلوك فعلي في المنظمةالمديرون توظيف مهاراتهم 

وينتج عرن هرذا كلره السرلوك الرذي يقروم بره المردير اإلداري لتنفيرذ عمرل خراص بالمنظمرة وهري نظرام يرربط برين مكونرات 
 .المنظمة والبيئة الخارجية المحيطة بها

ليرة وتكروين رؤيرة واحردة مشرتركة تسرير علرى وباختصار فإن اإلسرتراتيجية تكرون نتيجرة مرزج رؤى مختلفرة خارجيرة وداخ
 .نهجها المنظمة بكافة أبعادها ومكوناتها

 .لقد أصبح الفكر اإلستراتيجي فكرا متكامال وله مداخله المتعددة ومن هذه المداخل 

 ...المدخل العقالني، البيئي، المعاصر، النظرية الثقافية، المعرفية 

وجرررد بررردون تفكيرررر إسرررتراتيجي إذ يمرررد اإلدارة اإلسرررتراتيجية بالقررردرة علرررى فحرررص ومرررن نافلرررة القرررول أن اإلسرررتراتيجية ال ت
وتحليل عناصر البيئة المختلفة والقيام بالتنبؤ المستقبلي للدقيق وصياغة إستراتيجيات واتخاذ قرارات متكيفة مع ظروف 

دراك األبعررراد الحرجررة فررري حيررراة ال منظمرررة واالسرررتفادة مرررن مواردهرررا البيئررة والقررردرات، وكسرررب معظرررم المواقرررف التنافسرررية وا 
 .النادرة

وال يتوقف األمر عند هذا بل تأتي مرحلة أخرى تعتبر جزءا من سير اإلستراتيجية ومكمال لها وهو وضع مجموعة من 
 .هذه السياسات والبرامج تمهيدا لتنفيذها

 :صياغة اإلستراتيجية -أ

م المواضيع النظرية التي يلترزم الباحرث بهرا من أه Strategy formulationإن موضوع صياغة اإلستراتيجية 
عنرردما يتنرراول إدارة اإلسررتراتيجية، فهرري قلررب الفكررر اإلسررتراتيجي، كمررا أنهررا المحررك الحقيقرري لقرردرات اإلدارات العليررا فرري 
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مرن  توظيف هذا الفكر ميدانيا والتي من خاللها يحول الفكر النظري إلى واقع عملي صعيد المنظمرة وينتقرل فيره الفكرر
 :لموجود الفكري إلي الموجود المادي وقد أظهرت نماذج مختلفة منهاا

ويركررز علرري وضررع األهررداف وعلرري تحليررل قرردرات المنظمررة وقواهررا المررؤثرة اإليجابيررة والسررلبية  Kotlerنمرروذج  -1
وهنررا يقترررب مفهرروم صررياغة اإلسررتراتيجية مررن التخطرريط االسررتراتيجي فرري اقتررران األهررداف الرئيسررية والفرعيررة 

 .بنشاطات متكاملة

لدرجررة التجررانس الترري يمكررن أن  فقررد حرردد أربعررة طرررق فرري صررياغة اإلسررتراتيجية وفقرراً  Miles&Snowنمرروذج  -2
ولكرررل منهرررا " المررردافع المنقرررب، المحلرررل"تحققهرررا اإلدارة العليرررا برررين متغيررررات البيئرررة الداخليرررة والخارجيرررة وهررري 

خصائص وسمات خاصة تميز القادة اإلستراتيجيون فيها، وقد أكد علي أنه ال توجد طريقة واحدة أفضرل مرن 
ن ما يكون منها ناجحة في موق  .ف معين قد ال تكون كذلك في موقف آخراألخري وا 

أن صرررررياغة اإلسرررررتراتيجية هنرررررا عبرررررارة عرررررن تالحرررررم برررررين القررررردرات المعرفيرررررة والتفكيرررررر   Mintzbergنمررررروذج  -3
اإلسررتراتيجي واإلبررداع والخيررال كمررا أنهررا تفاعررل معرفرري وفكررري بررين اإلدارة العليررا وواقررع حررال المنظمررة وهرري 

جاهررررات فرررري رسررررم اإلسررررتراتيجية هرررري االتجرررراه التكيفرررري، االتجرررراه عمليررررة تطويريررررة مسررررتمرة وحررررددت ثالثررررة ات
علرري تعرردد وتنرروع مفرراهيم اإلسررتراتيجية وذلررك بسرربب   Mintzbergوقررد أكررد . التخطيطرري، االتجرراه اإلبررداعي

وهرري نمرروذج  "plan"فهرري خطررة  "5ps"ظررروف عرردم التأكررد والتعقررد البيئرري، إذ حرردد لهررا خمسررة أبعرراد أسررماها 
"pattern" يلة لتحديرررد موقرررف وقررروة ووسررر"position"  وهررري منظرررور مسرررتقبلي"perspective"  وهررري منررراورة

"ploy"  ولرريس هنرراك مفاضررلة بررين هررذه األبعرراد الخمسررة وال ينبغرري إهمررال أو تجرراوز أي بعررد منهررا وباختصررار
فإن اإلستراتيجية هي تفاعل بين كل شيء داخل المنظمة مع كل شيء خارج المنظمة وله عالقة وينجم عرن 

 .ذا التفاعل تكريس جهود الجماعة في قراءة المستقبله

ويتم صياغة اإلستراتيجية بالجمع بين متغيرات البيئتين الخارجية والداخلية وتتم من خاللها تحديد المسار اإلسرتراتيجي 
 .للمنظمة

هرا وهرو وضرع وال يتوقف األمر عند هذا بل تأتي مرحلة أخري تعتبر جزءًا مرن صرياغة اإلسرتراتيجية ومكمراًل ل 
مجموعررة مررن السياسررات والبرررامج الالزمررة لتنفيررذ تلررك اإلسررتراتيجيات إذ تحترراج كررل إسررتراتيجية إلرري مجموعررة مررن هررذه 

 .السياسات والبرامج لتنفيذها
 :أدوات صياغة اإلستراتيجية

 :حدد الباحثون مجموعة من األدوات المختلفة لصياغة اإلستراتيجية منها 

 تحليل هيكل الصناعة. 

 ليل سلسلة القيمةتح. 

 مجموعة بوسطن االستشارية. 

 مصفوفة المحفظة المتعددة. 
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 مصفوفة األسهم. 

لقرررد ظهررررت فررري التسرررعينات متغيررررات جديررردة أثررررت فررري رسرررم اإلسرررتراتيجية مثرررل ازديررراد حررردة المنافسرررة العالميرررة  
لررذلك برررزت مررداخل جديرردة  والتغيررر التكنولرروجي وغيرهررا، وتضررع هررذه المتغيرررات الشررركات الكبررري أمررام تحررديات جديرردة

عادة هندسة العمليات والكفاءة المحورية والتعلم التنظيمي وغيرها  .لإلستراتيجية مثل إدارة الجودة الشاملة وا 

إن رسررم إسررتراتيجيات فعالررة للمنظمررة لرريس برراألمر الهررين فهنرراك أسررئلة كثيرررة علرري اإلدارة العليررا اإلجابررة عليهررا  
 :وهي

 اإلستراتيجية الدفاعية وتجنب اإلستراتيجيات الفعالة؟هل يتم تبني  -1

 هل يتم تبني اإلستراتيجية العالجية أكثر من اإلستراتيجيات الوقائية؟ -2

 مدي توفر اإلستراتيجيات البديلة االنتقال إليها عند الحاجة؟ -3

 كيفية الربط الفعال بين اإلستراتجيات واألهداف؟ -4

 تراتيجيات؟مدي مشاركة العاملين في رسم هذه اإلس -5

 مدي االهتمام بالمتغيرات البيئية وكيفية التعامل منها؟ -6

 :قوة المنظمة -ب

إن التعامل مع مصادر قوة المنظمة ومكوناتها كان قد شغل أذهران البراحثين إذ تبررز هنرا أهميرة اإلجابرة علري  
ا السررؤال فمقيرراس الكفررراءة التسرراؤل اآلترري هررل أن المنظمررة قويرررة أم ال؟ وقررد ظهرررت مقرراييس متعررددة لإلجابرررة علرري هررذ

Efficiency  مكانياتها أو  تحقيق اإلنتاج بأقل كلفرة ممكنرة، ويترأتي يشير إلي االستخدام االقتصادي لموارد المنظمة وا 
ذلك من قدرة المنظمة في استثمار مواردهرا المتاحرة فري المجراالت التري تعرود عليهرا برأعلي المرردود وهري معيرار الرشرد 

 .البشرية والمادية والمالية والمعلومات المتاحة وهي مؤشر من مؤشرات قوة المنظمة في استخدام الموارد

فهو كذلك منظور لقوة المنظمة فيعني قدرة المنظمة علي إنجاز أهدافها  Effectivenessأما مقياس الفاعلية  
تهرا وسريادة الرشرد المحردود بشكل مرضري، ويعرد هرذا المصرطلح مؤشررا علري زيرادة االهتمرام بالبيئرة الخارجيرة وتقردير قو 

 :وهناك مداخل متعددة لتحديد الفاعلية منها (Simon)في المنطق اإلدارة والذي جاء به 

 .مدخل االهتمام -

 .مدخل النظم -

 .مدخل المسؤولية االجتماعية وأصحاب العالقة مع المنظمة -

هرا مقيراس اقتصرادي ومرادي فقرط ويقريس ولقد وجهت انتقادات عديدة لجميع هذه المرداخل، فقرد انتقرد مقيراس الكفراءة بأن
 .أهدافًا قصيرة األمد ويصعب توظيفه في المنظمات الخدمية وال يمكن قياس العوامل والمتغيرات النفسية للعاملين

أما مقياس الفاعلية فقد وجهت له انتقرادات كثيررة فعلري مردخل األهرداف مرثاًل وجهرت لره كيفيرة تحديرد األهرداف  
 .التي تقاس الفاعلية بها وما هو الحال عندما تكون األهداف نفسها غير دقيقة وما هي نوعية األهداف
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 .أما مدخل النظم فهو ال يركز علي غاية أو هدف محدد بل يركز علي الوسائل أكثر من األهداف 

ووجهررت االنتقررادات إلرري مرردخل المسررؤولية االجتماعيررة والمسررتفيدين منهررا صررعوبة تحديررد المسررتفيدين المهمررين  
 .للمجتمع، وصعوبة تحديد األهمية النسبية التي تعطي لألفراد أو المجتمع

إن هررذه االنتقررادات وغيرهررا الموجهررة لجميررع مررداخل قيرراس قرروة المنظمررة قررد مهرردت الطريررق لبررروز علررم اإلدارة  
 .اإلستراتيجية الذي يركز هنا علي مفهوم القوة اإلستراتيجية

 :القوة اإلستراتيجية -ج

اإلسرررتراتيجية بأنهرررا تشرررخيص اسرررتعدادات منظمرررات األعمرررال اإلسرررتراتيجية وترجمتهرررا إلررري تحررررك تعررررف القررروة  
وخيارات تسهم في بناء مركز إستراتيجي وتعرزز المحافظرة عليره حاضررًا ومسرتقباًل ويعتبرر النجراح اإلسرتراتيجي امتردادًا 

 .يجي ومن أوجه القوة اإلستراتيجيةطبيعيًا للقوة اإلستراتيجية التي تمتلكها المنظمة أو التمييز اإلسترات

 .عندما تتمكن المنظمة من تقديم شيء للسوق وال يستطيع المنافسون تقديمه كليًا أو جزئياً  -

 .المحافظة علي مستوي األداء بدرجة تساوي أو تزيد علي مستوي قطاع الصناعة -

 .معرفة ما هي األعمال التي تجيدها المنظمة -

عف الداخلين مقابل الفرص والتهديدات الخارجيرة ووضرعها جميعرًا ضرمن إطرار تحديد دقيق لجوانب القوة والض -
 .متكامل يحدد القيمة اإلستراتيجية لكل منها

 .معرفة مدي مالئمة جوانب القوة الموجودة في المنظمة مع المعايير المقبولة للتميز -

 .الكبري للقوة اإلستراتيجية يقترن مفهوم القوة مع مفهوم التميز اإلستراتيجي الذي هو القيمة النهائية -

 اآلتي( 8)ويمكن تمثيل القوي اإلستراتيجية بالشكل 

 ما هي قدرة المنظمة في تحوير المهارات واستغاللها

 ما الذي يجب علي المنظمة االهتمام به لكي تحقق النجاح

 ماذا تجيد المنظمة من أعمال

 :وهناك بعدان لهذه القوة هما

من الفعل اإلسرتراتيجي ومرا يتمترع بره مرن قردرات فري معالجرة  المعلومرات مسرتقباًل بمرا ويتكون : البعد المعرفي -
لديرره مررن خبرررة مكتسرربة، الررتعلم اإلسررتراتيجي وتصررور حركررة المنظمررة عبررر مراكزهررا، الررذكاء اإلسررتراتيجي ورسررم 

 .السيتاريوهات للمنظمة

 .حصة السوقية واستقطاب الزبائنوعي اإلدارة العليا لطبيعة المعضالت اإلستراتيجية وتفكيرها بال 
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ويمثل مجموعة القيم التي تؤمن بها اإلدارة العليرا فري المنظمرة وهرذه القريم تفررض علري اإلدارة : البعد األخالقي -
العليا مسؤوليات أخالقيرة أمرام المنظمرة والمجتمرع منهرا محاولرة خياراتهرا اإلسرتراتيجية، وتحديرد رسرالة للمنظمرة 

 .متباينة للمنظمة والمجتمع، وتحديد قواعد وسياسات أخالقية للعمل داخل المنظمةلتتناغم مع الحاجات ال

 :البيئة -د

تعررررف البيئررررة بأنهررررا مجموعرررة العوامررررل الترررري تررررؤثر بصرررورة مباشرررررة بمرررردي قرررردرة المنظمرررة فرررري الحصررررول علرررري  
واجههرا المنظمرة، فالبيئرة هري تعد التحديات البيئية أقوي التحديات التري ت. المدخالت ومدي قدرتها في توليد المخرجات

التي تهيئ المجال لنجاح المنظمة أو فشلها في تحقيق أهدافها وتكسبها نقاط القوة والضعف وتمنحها الفرص أو تخلرق 
 .لها التهديدات

 :التعامل مع البيئة -أ

أن عردم االسرتغالل إن التعامل مع البيئة أمر ذو حدين فهناك فرص وتهديدات، بل هناك داخرل كرل فرصرة تهديردًا، إذ 
األمثررل للفرصررة هررو تهديرردًا، كمررا أن اإلفررراط فرري تقرردير هررذه الفرررص وفرري تقرردير القرروي التنظيميررة الداخلررة الترري ينبغرري 
تعبئتها للظفر بهذه الفرصة هو تهديدًا أيضا، فقد تكون الفرص وبااًل علي المنظمرة نتيجرة عردم قردرتها علري اسرتغاللها 

ة قررد تكررون أكثررر توفيقررًا فرري اسررتغالل هررذه الفرررص، كمررا أن كررل تهديررد قررد يكررون فرصررة فرري حررين أن المنظمررات المنافسرر
للمنظمة إذا حسن استغاللها مقارنة بالمنافسين، حيث يكون الدور الحقيقي للقائرد اإلسرتراتيجي فري التعامرل مرع الفررص 

عررن بعضرررها إال القائررد والمفكرررر والتهديرردات الفعليررة، وهنرررا تتررداخل الفرررص والتهديررردات مررع بعضررها الررربعض وال يفرزهررا 
 .اإلستراتيجي

إن التعامررل مررع البيئررة يفترررض أن يكررون ديناميكيررا تررأثرًا وتررأثيرًا وتكييفررًا اسررتجابة وتغاضرري مواجهررة أو التفافررا تحرراياًل أو 
بعض تكاماًل وأن هذا التركيز يتفاوت وفقًا لعوامرل عديردة بعضرها مررتبط بالخصرائص الشخصرية للقائرد اإلسرتراتيجي والر

اآلخر مرتبط بظروف البيئرة الداخليرة فري حرين يررتبط الربعض اآلخرر بطبيعرة الفررص أو التهديرد نفسرها مرن إذ األهميرة 
 .والكلفة والمتطلبات

ولذلك فليس هناك نموذجًا أو نماذجًا معينة للتعامل مع البيئة بل هعناك افتراضات أساسية يضعها القائد اإلداري لعلها 
ربرره فرري التعامررل اإلسررتراتيجي مررع األحررداث، ويؤسررس علرري هررذه االفتراضررات سياسررات وعلرري هررذا تنيررر لرره بعضررًا مررن د

 .األساس وألغراض هذا البحث فقد يلجأ المدير إلي واحد أو أكثر من األساليب اآلتية في تعامله مع البيئة

 .تبني إستراتيجيات قصيرة األمد والبحث اآلتي عن البدائل -

 .ن حيث الوقت والكلفتبني منهج تقليل الكلفة م -

 .إعطاء حرية لمدراء ومسؤولي الوحدات للتصرف وفقًا لقناعاتهم -

 .التعديل المستمر لإلستراتيجيات وبما يتالئم مع الموقف -

السرررعي إلررري توظيرررف نقررراط القررروة فررري المنظمرررة وتغطيرررة نقررراط الضرررعف واالسرررتثمار السرررريع لنقررراط الضرررغط فررري  -
 .المنظمات األخري
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 :أنواع البيئة -ب

 :وجد تقسيمات متعددة للبيئة إال أن التقسيم األنسب هو الذي يقسمها وفقًا لتالحمها مع المنظمة وكما يأتيت 
وتتمثررل فرري القرروي واألحررداث الترري تتبررادل العالقررة والتررأثير مررع المنظمررات المختلفررة وال تختلررف : البيئةةة العامةةة -1

متفاوترة، وتضرم البيئرة السياسرية واالقتصرادية منظمة من دون أخري بل تؤثر علي جميع المنظمرات بردرجات 
 .واالجتماعية والتكنولوجية وال يمكن للمنظمة أن تتغاضي عنها ألنها علي مساس مباشر ويومي معها

وهي البيئة العامة التي تؤثر بصورة مباشرة علي المنظمة وتشمل الزبائن والموردين والمنافسين  :بيئة المهمة -2
أنهرا  porterويرري برورتر ( االعتماديرة، عردم التأكرد البيئري، فررص النمرو)هري  وقد قسمت إلي ثالث عناصرر
 ".المنافسين الجدد، القوي التفاوضية قوة الزبائن، المنتجات البديلة، شدة المنافسة"تشمل خمسة عناصر هي 

لمعنوية والتي يمكن وتشمل هذه البيئة إمكانات المنظمة ومواردها المالية والمادية والبشرية وا: البيئة الداخلية -3
 .تحويلها إلي أنشطة وأعمال إنتاجية وتسويقية
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 Strategy Managementاإلدارة اإلستراتيجية 
 :أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية ومكوناتها

 .قبل تحديد مكونات اإلدارة اإلستراتيجية البد من اإلشارة إلي مفهوم هذه اإلدارة 
 :مفهوم إدارة اإلستراتيجية -1

ن بدأت مالمرح الفكرر اإلسرتراتيجي فري اإلدارة برالظهور حتري توالرت الدراسرات وتنوعرت المفراهيم والمرداخل ما أ 
الخاصة به، إذ برزت اتجاهات مختلفة فمنها من ركز علري عالقرة المنظمرة ببيئتهرا، إذ عرفرت إدارة اإلسرتراتيجية بأنهرا 

ستراتيجيات النمو وتحديد عملي  .اتها بعد أن تحدد المنظمة عالقتها ببيئتهاعملية تحديد غايات وأهداف وا 

ومنها من أهتم باألنشطة الداخلية فهي االختيار المدروس لسلسلة األنشرطة لتكروين مرزيج اسرتثنائي مرن القيمرة  
 .للمنظمة، أي أنها تحديد األنشطة إلنجاز أنشطة أخري بطريقة مختلفة أو مميزة

وصررياغة وتنفيررذ وتقررويم القرررارات المختلفررة الترري تعمررل المنظمررة ومنررا مررن ركررز علرري القرررارات فهرري علررم وفررن  
 .لتحقيقها

وعرفررت كررذلك بأنهررا عمليررة تسرررطيع اإلدارة العليررا بواسررطتها تحديررد التوجيهرررات طويلررة األجررل للمنظمررة وكرررذلك  
 .األداء من خالل التنظيم الدقيق والتنفيذ المناسب والتقييم المستمر لإلستراتيجية الموضوعة

من خالل هذه العينة من التعريفات أن إدارة اإلستراتيجية هي مجموعرة الفعاليرات اإلداريرة ذات العالقرة يتضح  
بالمنظمة والتي تعني بمعرفة وتحديد التحديات البيئية ونقاط قوتها وضعفها الرداخليين، ووضرعها فري منظمرات متكاملرة 

 .هالتسهيل عملية اتخاذ القرارات وفقًا لرسالة المنظمة وأهداف

إن المفاهيم التي طرحتها إدارة اإلستراتيجية تتصف بالتعردد والتنروع والتعقرد والتجردد مثرل رسرالة المنظمرة والقروة  
الدافعررة وربطررت هررذه المفرراهيم بأهررداف المنظمررة وأنشررطتها الداخليررة، وقررد سرراهمت إدارة اإلسررتراتيجية فرري تغييررر مسررار 

ج فكري يتصف بالتنافذ المررن مرع البيئرة وهري بهرذا تحتراج إلري درجرة الفكر التنظيمي ووضعت رؤية غير تقليدية ونسي
 .عالية من العقالنية والحدس والحركية

وقد تباينت آراء الباحثين في هذا الحقل في تحديد متغيرات إدارة اإلستراتيجية، فهرو يطررح موضروعات جديردة،  
 .ية ورسالة المنظمة وأهدافهااإلستراتيج: وقد اتفق األغلب علي أنها تتكون من ثالث عناصر هي

 :مكونات إدارة اإلستراتيجية -2

تتكررون إدارة اإلسررتراتيجية مررن ثررالث متغيرررات رئيسررية هرري اإلسررتراتيجية ورسررالة ا لمنظمررة وأهرردافها، حيررث أن  
هررذه رسررالة المنظمررة تحرردد أهرردافها وغاياتهررا وأن اإلسررتراتيجية هرري دالررة علرري كررل مررن الرسررالة واألهررداف ويمكررن تمثيررل 

 :اآلتي( 2)المكونات بالشكل 
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 (2)شكل 

 مكونات إدارة اإلستراتيجية

 :اإلستراتيجية -أ

ونظررة ضريقة يكتنفهرا لقد مرت عملية توظيف اإلستراتيجية في اإلدارة بعدة مراحل، فقد بدأ ضمن إطار جزئري  
الغموض في مرحلتها األولي، ثم انتقل إلي إيجاد مفهوم نظري وتطبيقي محدد لإلستراتيجية يمكن تطبيقه فري المنظمرة 
في مرحلته الثانية، ثم انتقل إلي التركيز علي التنبؤ واالختيار اإلستراتيجي في مرحلته الالحقة، حتي غردي فري مرحلرة 

تعررردد األبعررراد مركرررزًا علررري ضررررورة تحقيرررق التررروازن برررين األبعررراد المختلفرررة وتحديرررد العالقرررة برررين الحقرررة مفهومرررًا معقررردًا وم
 .اإلستراتيجية والمتغيرات التنظيمية األخري كالهيكل والسياسات وغيرها

عرفت اإلستراتيجية بأنه خطة عمل تتبعها اإلدارة لتحقيق أهدافها كذلك عرفت بأنها خطة موحدة وشاملة تربط  
لمزايا اإلستراتيجية للمنظمة والتحرديات البيئيرة التري توجههرا مرن بيئتهرا الخارجيرة لتحقيرق أهردافها أو هري مجموعرة بين ا

 .أفعال مختار تعتمد علي تقييم البيئة الخارجية مع القدرات الداخلية للمنظمة لتحقيق ما تصبو إليه المنظمة

 .ة أسلوب تفكير وتكييف تبعًا لتطور وتكيف األهدافوهي بهذا ليست مفهومًا جامدًا أو محددًا بل هي وسيل 

أن اإلستراتيجية هي تصور المنظمة لما تريد أن تكون عليه في المستقبل وليس كيفية  (Zimmermel)ويري  
 .الوصول إلي هذا الوضع، فهي إطار مرشد لالختيارات التي تحدد طبيعة المنظمة واتجاهاتها

راتيجية وفق المفهوم الحديث ليس لها مفهومًا واحدًا، إنما مفاهيم متعددة علي أن اإلست Minzbergلقد أكد  
فهي نشاط مقصوط يرعي وخطة  (five ps)وشاملة وقد تبرز أنشطة وفعاليات لم تكن معروفة سابقًا، وأطلق عليها 

(plan)  وهي وسيلة للمناورة والخداع(ploy)  وهي موقف تنافسي معين، وهي نموذج(pattern) فق النشاطات لتد
 .(perspective)من البيئة وهي أخيرًا تصور مستقبلي  (position)باإلضافة إلي موقف 

وهي محكومة بمجموعة من المبادئ منها التوجه نحو السوق، والتمييز واالختالف، المرونة الكفاءة، الجدولة،  
 .Harmonizationتشخيص مواقع القوة، التركيز علي الموارد، والفهم 
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 :دخل رسم اإلستراتيجيةم -ب

ونموذج ( اإلستراتيجية الخطية والتكيفية والتفسيرية) Chaffecهناك مداخل في رسم اإلستراتيجية منها مدخل  
Miless ( ًاإلستراتيجية الموجهة سلوكيا) ومدخل ،Minzberg الذي حدده ثالثة اتجاهات هي: 

 : Enterptmental Approachالمدخل التدبيري  -

المدخل علي أن األفضلية هي االستئثار بالفرص البيئية المتاحة ثم بعد ذلك تتم معالجة المشاكل  يؤكد هذا 
التنظيمية الناشئة عن هذه الفرص، إن رسم اإلستراتيجية وفق هذا المدخل يتم من خالل شخصًا واحد وقد تكون الدولة 

ية واالقتصادية، وقد يكون القرار هنا كبيرًا أو جزئيًا أو النظام السياسي للمنظمات العامة التي تطبق التوجيهات السياس
فقد تطلب الدولة من المنظمة الدخول في إنتاج أو تقديم خدنمات جديدة أو دخول أسواق جديدة ويتركز هدفها علي 

 .النمو أكثر من األهداف التنظيمية األخري

 : Adoptive Approach: المدخل التكيفي -

للمشكالت القائمة بعد حدوثها وليس قبل حدوثها، وال يتم  Reactiveد الفعل يعتمد هذا المدخل علي ر  
التركيز هنا علي الفرص والتهديدات أو التحليل البيئي وقد ال تتم معالجة المشاكل بل يتم التكيف معها، وقد يكون هذا 

علي المنظمة القرارات القريبة بسبب وجود أهدافًا محددة للمنظمة وهنا قد تحدث ظاهرة تقاطع القرارات ويغلب هنا 
األمد السريعة غير المخططة، ولكنها تمثل استجابة سريعة للبيئة، وهناك مرونة وحرية في وحدة القرار وال توجد 

 .إستراتيجية واحدة بل إستراتيجيات مجزأة

 : Proactive Approach: المدخل االستباقي  -

تحليل معمق للبيئة وتقويمها وتبني مواقف تجاهها وتحويل هذه ويتم في هذا المدخل رسم اإلستراتيجية وفقا ل 
المواقف إلى إستراتيجيات متعددة متكاملة وتحتوي على جانبي الفعل ورد الفعل ويسمى هذا المدخل كذلك بالمدخل 

 .التخطيطي، إذ يفترض أن هناك أهدافا محددة ورؤى سياسية واضحة وتحليل معمق للبيئة الداخلية والخارجية

 :رسالة المنظمة -ج

إذا كان الفرق الكبير بين الكائنات الحية وغير الحية فلسفيا هو أن األولى تتمتع بأنشطة متأصلة في رسالتها  
وليست مجرد أنشطة تلقائية، وأن النشاط المتأصل ذاتيا هو النشاط الذي يبعث تأثيؤاته من داخل الشئ الذي يكون 

 .النشاط

ي تتضمن اإلجابة على مجموعة األسئلة الخاصة بمستقبل المنظمة وبرؤاها وهي تنطلق من إن الرسالة الجيدة هي الت
الفلسفة التي تؤمن بها المنظمة، وقد تبرز رؤى فلسفية متنوعة وفقا لكيفية إعداد الرسالة، وكلما ازدادت الصلة بينها 

 .اد الكائن الحي رقياوبين رسالتها وبينها وبين السوق، وكلما ارتفعت في سلم النمو مثلما يزد

أن الرسالة هي مزيج فلسفي يربط الماضي بالحاضر وبالمستقبل بألوانه المختلفة تحمل ثقافة األمة والمنظمة  
ونسيجها، ويختلف هذا المزيج من منظمة ألخرى وفقا لمتغيرات عديدة ال مجال لطرحها هنا، فالرسالة إذن هي 

 .رشدها الموجه ألغلب سلوكها التنظيميالمنظور المستقبلي لنشاطات المنظمات وم
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 .عرفت الرسالة بأنها تلك الصفات المميزة التي تضعها المنظمة لنفسها لتميزها عن المنظمات األخرى

وعرفت كذلك بأنها الغرض األساسي الذي وجدت المنظمة ألجله ومبرر وجودها واستمرارها وتعبر عن الرؤى  
 .ومصالحها وقيمها األساسية العامة وتوظيفا ألنشطتها ومنتجاتها

وهكذا فإن الرسالة تعكس القدرات الحقيقية المتاحة للمنظمة حاضرا ومستقبال كما تعبر بصورة دقيقة عن  
عمل المنظمة، كذلك فإن الرسالة تعكس فلسفة المنظمة وخصائصها والعمل الذي تقوم به في المستقبل وفقا للقيم 

وقد تكون للمنظمة أكثر من رسالة  (Johnson & Scholes 12,96)ةالشخصية ألصحاب المصلحة في المنظم
نتاجا متنوعا، وهنا ينبغي أن ال يكون هناك تعارضا بين هذه الرساالت  خاصة إذا كانت كبيرة ولديها فروعا كثيرة وا 

 .المختلفة وأن تشجع العمل الجماعي
 :العوامل المؤثؤة في تحديد مضمون الرسالة

 : يتأثر مضمون الرسالة بجملة من العوامل األساسية التي من أهمها

العقل القيادي في المنظمة وما يمتلكه هذا العقل من زيادة ومعرفة في الفكر اإلستراتيجي، فهذا العقل مطالب  -1
اهم بأن يحول حلم المنظمة إلى رؤى والرؤى إلى خطوات في درب مستقبلها، وأن هذه الرؤى والعقل والفكر تس

 .بدرجة كبيرة في تحديد مفرادات الرسالة

الموارد التنظيمية لديها والتي تمكن تحويل تلك الرؤى إلى حقيقة، فوجود هذه الموارد أو عدم وجودها أو  -2
 .كلفتها تؤثر في تحديد مفرادات الرسالة

للعقل اإلستراتيجي، فأثار الفرص والتهديدات التي تطرحها البيئة الخارجية، ويعتمد هذا على القدرات التحليلية  -3
هذه الفرص والتهديدات قد تكون غير محسوسة، أو من الصعب التنبؤ بها، وكلما كان هذا التنبؤ أكثر دقة 

 .كانت الرسالة أكثر صدقا في التعبير عن مبرر وجود المنظمة

ى والموارد المتوفرة في استلهام المنظور المستقبلي في بيئة مضطرية، فمن خالل العقل القيادي في الفقرة األول -4
الفقرة الثانية ينتج تفاعل بين مفرادات التنظيم ويتكون منظور مستقبلي للمنظمة يمتد من الحاضر إلى 
المستقبل ويمكن إخضاعه للتجربة والتحديد الدقيق باإلضافة إلى وجود أدوات تنظيمية لتحويلها إلى واقع 

 .ملموس

ط السابقة نستطيع أن نحدد مالمح عالقة المنظمة ومسؤوليتها تجاه وعلى أساس ذلك المزيج الوارد في النقا -5
 .المجتمع، العمالء، الموردون، المنافسين: األطراف األخرى

وفي ضوء تلك المرمح يتحدد سلوكها اإلداري، وكلما كانت نقاط االقتراب كثيرة بين الرسالة وبين سلوك  
 .عالقتها وتتحسن بالتالي مكانتها في البيئةالمنظمة الفعلي كلما استطاعت أن تثبت صدقها في 

كما ينبغي أن ال تكون الرسالة ثابتة ثبوتا مطلقا، بل يفترض أن يحدث فيها تغييرا بين فترة وأخرى وأن هذا  -6
التغيير قد يرتبط بالقوى البيئية المحيطة، أو التغيير في نظام القيم التي تؤمن قيادتها اإلدارية وتوجهاتها 
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وعية سلوكها اإلداري في التعامل مع السوق والمنتوج والخدمة ومعايير النجاح ودرجة مشاركة وثقافتها ون
 .العاملين في صناعة القرار

ولكن ههذه المرونة والتغير ينبغي أن ال تكون مطلقة .. تصب هذه العوامل في رسالة المنظمة وقبل صياغتها 
تبعه تغيير في الرسالة بصورة دورية وعلى فترة زمنية متباعدة ما فليس بالضرورة أن كل تغير في القيادات اإلدارية ي

 .أمكن
 :سمات الرسالة الجيدة

 :البد للرسالة الجيدة أن تتميز بمجموعة من السمات منها

أن تعكس درجة عالية من االنسجام بين ثقافتها التنظيمية وثقافة السوق المتواجدة  فيه، والمجتمع المتمثلة له -1
 .وبين طبيعة نشاطاتها الداخلية وتوجيهاتها من جهة أخرىمن جهة 

 .إبراز جوانب التميز وخصائصها الفريدة التي تميز المنظمة عن المنظمات األخرى -2

 .سهولة ويسر تحول أفكارها إلى أهداف متنوعة مكانيا وزمانيا -3

عطاء صورة مثلي وحقيقة عن المنظمة وتعكس جوانب القوة فيها -4  .الشمول وا 

 .تحديد دقيق لألولويات وتوجه حقيقي لألتجاه المقصود -5
 :األهداف

إذا كانت رسالة المنظمة تحمل مثل هذا المضمون الفكري والفلسفي، فإنها ال يمكن أن تكون المنظمة ناجحة  
نما نجاحها الحقيقي يتمثل في تحويل مفرادات الرسالة ورؤاها وأفكارها إلى أهداف وغ ايات في صياغتها للرسالة وا 

فاألهداف عبارة عن الغايات التي توجه العاملين أو هي الغايات التي تروم المنظمة . يمكن أن تصل إليها المنظمة
الوصول إليها في فترات زمنية معينة إن إدارة اإلستراتيجية تتطلب تفريغا لمحتوياتها على صيغة أهداف إستراتيجية 

 .ستراتيجية وهي مؤشر لفاعليتهاوتكتيكية إذ أن األخير تقدم خدمة إلدارة اإل
 :مفهوم األهداف -أ

أنها تتكون نتيجة لحالة الصراع بين األطراف  (Gorgiou)تعددت وجهات النظر فيما تمثله اأهداف يرى 
الذي يعتقد أنها تعبر عن حالة  (March)الداخلية والخارجية ذات العالقة بالمنظمة ويلتقي هذا الرأي مع وجهة نظر

أحالف مختلفة أو تمثل حالة توازن وفقا للتغيرات التي تحدث داخل المنظمة وخارجها، أو أنها حل تفاعل بين 
أنها حالة  (Drucker)المشاكل وسلطة مركزة بيد األشخاص المهمين، أو أنها تحدد لغلق الفجوات في حين يرى

تم تحديدها من األسفل إلى األعلى، ويرى برناد أن األهداف ي  (Drucker,74.10)تفاعل جميع العاملين في المنظمة
 .في حين يراها سايمون أنها تمثل قيود تضعها اإلدارة على زيادة الربح

أن األهداف عبارة عن مبادرة تجرى بين مجموعتين من التحالفات هما التحالفات  Mintzbergوأخيرا يرى 
أنواع السلطة التنظيمية  Mintzbergة وقد حددالداخلية والتحالفات الخارجية وكذلك الذين يملكون السلطة في المنظم
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التي تفرزها التفاعالت المختلفة بين هذه التحالفات وهي مجموعة السلطة المستمرة والنظام المغلق وسلوك األمر 
 .والسلطة التبشيرية والسلطة المهنية

 :خصائص األهداف-ب

 :يمكن تحديد أهم خصائص األهداف بالنقاط اآلتية

 .لمستقبل المنظمة بمختلف أقسامها أنها تمثل صورة -1

 .أنها متعددة ومتنوعة -2

 .تتغير األهداف بمرور الوقت من خالل التأثيرات الخارجية والداخلية كالتكنولوجيا وغيرها -3

باإلمكان تجزئة الهداف فهناك األهداف الرئيسة على مستوى المنظمة وهناك األهداف الفرعية على مستوى  -4
 .األقسام وهكذا

 .داف وهو يشير إلى المدى الذي تكون فيه هذه األهداف قابلة للقياسوضوح األه -5

أن تحتوي األهداف على درجة معينة من الصعوبة، أن للصعوبة تأثيرا على األداء الفعلي وتختلف المنظمات  -6
في تحديد درجة الصعوبة، فهناك المنظمات التي تتصف قياداتها اإلدارية بطابع التحدي فتضع أهدافا يحتاج 
تحقيقها إألى جهود كثيرة، وقد ثبتت الدراسات أن العاملين الذين يفضلون أهدافا صعبة هم أكثر إنجازا من 

 .الذين يقبلون األهداف الروتينية

 :أنواع األهداف -ج

ومنها ( أهداف بعيدة األمد ومتوسطة وقصيرة)وضعت معايير مختلفة لتصنيف األهداف، منها معيار الزمني 
نتاجية)يالمعيار الهيكل  (.أهداف الربحية، خدمة الزبون)وقد صنفت األهداف إلى..( تسويقية وا 

 : األهداف إلى النواع التالية Druckerوقد صنف

 .األهداف التسويقية -

 .الهداف األجتماعية -

 .اإلبداع -

 .اإلنتاجية المستهدفة -

 .األهداف المالية -
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 :تغيير األهداف -د

كبير من العوامل لذلك فيمكن أن تغير إذا كان هناك تغييرا في موارد إن األهداف هي متغير مستجيب لعدد  
المنظمة أو في التكنولوجيا المستخدمة أو التغيرات الفجائية في السوق أو في الفرص البديلة سلبا أو إيجابا، كما قد 

الدافعة وغيرها، إن األهداف تتغير األهداف نتيجة عوامل تنظيمية داخلية مثل تغيرالقيادات اإلدارية وكفاءتها والقوة 
الجدية هي التي تتسم بالربط الفعال مع الموارد المتاحة وارتفاع درجة مشاركة العاملين في تحديدها ووجود درجة 

وأن تكون األهداف واقعية ويمكن للعاملين تحقيقها بجهد . عالية من التناسق والتكامل بين شبكة األهداف التنظيمية
 .مناسب ومعقول

 -:التخطيط االستراتيجي طبيعة
يعمل المدراء في ثالث مستويات ادارية لصنع القرار االستراتيجي وتتكون االستراتيجيات في المنظمات متعددة 

 : االنشطة من

 .عاتها بشكل اجماليرو تكون على مستوى الشركة و تحدد المحفظة التي تضم مش –استراتيجية المنظمة  −
 .لكل نشاط داخل المنظمة استراتيجية معينه بحيث يكون –استراتيجات االنشطة  −
 . تتمثل في االقسام بحيث تحت كل نشاط لها استراتيجيات لتحقق اهداف االنشطة –استراتيجية وظيفية  −
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 :إدارة الموارد البشرية االستراتيجية

" الموارد البشرية االستراتيجيةادارة " ديد يطلق عليه اسم جاعتبار ادارة الموارد البشرية ميزة تنافسية ادى الى نمو علم 
ويعرف بانه ربط ادارة الموارد البشرية باالهداف االستراتيجية للمنظمة بهدف تحسين مستويات االداء و تنمية الثقافة 
التنظيمية بما يسرع االبداع والمرونة، اي شريك استراتيجي من خالل صناعة و تنفيذ االستراتيجيات بممارسة وظائف 

 .د البشريةادارة الموار 
 :دور الموارد البشرية كشريك عمل استراتيجي

ان النظرة الى ادارة الموارد البشرية تختلف فالبعض يراها وظيفة استشارية وانها تشغيلية وليست استراتيجية و البعض 
التنافسي واما يراها ضمان التوفق مع استراتيجيات الشركة بحيث تعدل انشطتها بما يتفق واستراتيجية الشركة ووضعها 

. آخرون يتطلع الى ادارة الموارد البشرية بانها شريك متساوي في عمليات اعداد وتنفيذ مختلف استراتيجيات المنظمة
وبما ان ادارة الموارد البشرية لها تأثير كبير على تنفيذ خطط المنظمة فمن الضروري ان ينشغلو بصياغة 

 .االستراتيجية
 : غة االستراتيجيةدور الموارد البشرية في صيا

يتطلب صياغة الخطة االستراتيجية الشاملة للمنظمة تحديد وتحليل الموائمة بين الفرص والهديدات الخارجية و نقاط 
لذا فأن ادارة الموارد البشرية تلعب دورا في المسح البيئي لتحديد وتحليل الفرص و  .القوة ونقاط الضعف داخلياً 
الذكاء التنافسي لتجمع بيانات بخصوص الحوافز الجديدة التي يستخدمونها المنافسون من التهديدات الخارجية و توفر 

خالل استقصاء اراء الموظفين وشكاوى العمالء و ايضا من خالل توفير معلومات عن نقاط القوة ونقاط الضعف 
  .داخل المنظمة

  :دور الموارد البشرية في تنفيذ االستراتيجية

ارد البشرية االستراتيجي في تنفيذ وتطبيق االستراتيجية بالشكل الصحيح والمطلوب فقد تتشابه يمكن جوهر ادارة المو 
استراتيجيات بعض المنظمات المتشابه بطبيعة العمل اال ان نتائج تطبيق منطمة قد تعكس اثارا ايجابية ونجاح 

 . االستراتيجية يعتمد على ادارة الموارد البشرية بخلق قوة عمل أفضل

 التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

وضع إستراتيجية للمنظمة يفترض أن توضع إستراتيجية مناسبة إلدارة الموارد البشرية بإعتبارها إحدى اإلستراتيجيات 
 :في المنظمة والتي يمكن تعريفها باآلتي

هداف البعيدة المدى بمشاركة هي صياغة رسالة وأهداف إدارة الموارد البشرية ووضع خطة لتنفيذ وتحقيق تلك األ"
القيادات اإلدارية لإلدارات األخرى في المنظمة لتحقيق ميزة تنافسية دائمة، على أن تتماشى هذه الرسالة واألهداف مع 

 ".إستراتيجية المنظمة وفي ظل البيئة التي تعيشها
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إستراتيجية إلدارة الموارد البشرية  من التعريف السابق إلستراتيجية إدارة الموارد البشرية يتضح لنا أن تكوين 
 :يقتضي أن تؤخذ بنظر االعتباراآلتي

 .الخصائص الفريدة التي تميز المنظمة عن غيرها من المنظمات المنافسة لها: رسالة المنظمة .1

 .الخطوات المحددة لتحقيق رسالة المنظمة: األهداف اإلستراتيجية للمنظمة .1
ال تخضع تلك اإلستراتيجية إلى التغيير أو التعديل بشكل سريع : البعيد المدى -التخطيط اإلستراتيجي .2

 .فهي بعيدة المدى لعدة سنوات في تعاملها مع المستقبل
تنافس المنظمات في الحصول على : الميزة التنافسية الدائمة والطبيعة الحركية لسوق الموارد البشرية .3

 .أفضل الموارد البشرية
اإلدارة )جميع العاملين في المنظمة وعلى مختلف المستويات اإلدارية :جميع الموارد البشرية في المنظمة .4

 (.العليا، اإلدارة الوسطى، اإلدارة الدنيا
 (.التسويق، اإلنتاج والعمليات، الحالية)التكامل مع إستراتيجيات اإلدارات األخرى في المنظمة .5
 .ةإحدى إستراتيجيات إدارة الموارد البشري: جزء م إستراتيجية المنظمة .6
وهي القوة والضعف والفرص والتهديدات في البيئتين الداخلية والخارجية ألن نجاح  (SWOT):تأثير .7

 .المنظمة يعتمد على قدرة المديرين من استخدام طرق فاعلة للتعامل مع هذه المتغيرات
 

هو أحد أهم العناصر في إدارة الموارد البشرية حيث يشير هذا (   SHRP) التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية إن 
المفهوم الى العمليات التي تضمن المنظمة من خاللها الحصول على العدد والنوعية المناسبة من االفراد وفي االماكن 

باالستراتيجية العامة إن التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية يرتبط مباشرة . الماسبة واالوقات المناسبة والصحيحة 
للمنظمة لتأمين وتوفير االفراد الالزمين لتنفيذ إستراتيجية المنظمة ، والشكل التالي يوضح العالقة بين التخطيط 

 .االستراتيجي للمنظمة والتخطيط للموارد البشرية 
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 التخطيط االستراتيجي وخطة الموارد البشرية

 خطة الموارد البشرية الخطة االستراتيجية

 تحديد المهارات البشرية المطلوبه لكل نشاط تحديد طبيعة النشاطات 

إقتصادية ، ) تحديد عوامل السوق الخارجية 
المؤثرة على نشاطات ( إجتماعية ، تكنولوجية 

 المنظمة 

تحديد المهارات والقابليات البشرية الالزمة 
 لمواجهة عوامل السوق الخارجية 

تحديد الموارد الداخلية الحالية المناسبة لنجاح 
 االستراتيجية 

تحديد خصائص ومواصفات االفراد الحاليين 
 وضمان مساهمتهم في تنفيذ االستراتيجية 

تحديد التقص في الموارد المطلوبه لتنفيذ 
 استراتيجية المنظمة 

تحديد التقص في الموارد البشرية لتنفيذ استراتيجية 
 المنظمة 

تحديد أي تغييرات في الزيادة أو االستغناء عن  حديد أية تغييرات في البيئة ت
 الموارد البشرية 

 

يالحظ  من الشكل أعاله التكامل بين الخطة ااالستراتيجية وخطة الموارد البشرية ، إذ أن التكامل يتم على خطوتين 
دارة الموارد البشرية ، أما الخطوى الثانية فهي قيام إدارة األولى مناقشة الخطة االستراتيجية بين كل من االدارة العليا و  ا 

 :الموارد البشرية بإعداد خطة الموارد البشريى والتي تشتكمل على ما يلي 

 سنوات  5د الذين سوف تحتاجهم المنظمة للفترة القادمة  التي تتراوح بين سنة الى اعدد ونوع االفر  -1
 .تتوفر فيهم المواصفات المطلوبه  تحديد االفراد المتوفرين فعال من الذين -2
 .وضع خطة لسد الفجوة ما بين العدد والنوع المطلوب والفعلي  -3

 

 (:األهداف)األبعاد اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية

 :هناك أكثر من بعد إستراتيجي إلدارة الموارد البشرية وأهمها ما يلي 

 .خلق قوة عمل فعالة لديها والء وانتماء للمنظمة .1

 .قوة العمل لديهم معرفة عملية وخبرة في مجال الموارد البشرية .2

ستراتيجي له عائد كبير .3  .قوة العمل رأس مال فكري وا 

 .تعمل قوة العمل وفق معايير كمية ونوعية محددة سلفا .4
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 .البيئةتنمية قدرات قوة العمل بصورة مستمرة من خالل تدريبهم لمواجهة التغييرات التكنولوجية واإلدارية في  .5

 .التركيز على جودة األداء واإلنتاج الشاملين لتحقيق الرضا لدى الزبون .6

 .تهيئة ضمان اجتماعي وصحي جيد .7

 .تهيئة فرص التقدم والترقي لقوة العمل .8

ستراتيجية المنظمة .9  .ابتكار وتجديد مستمر لممارساتها تتماشي مع البيئة وا 

 .ة المنظمة وأهدافهاعمل قوة العمل عمل استراتيجي يسهم في تحقيق رسال .11

 .رؤية جديدة معاصرة تتماشي مع اتجاهات التغيير المعاصرة .11

 .التحديث للبرامج والسياسات في إدارة الموارد البشرية مستمر .12

 .التعاون والتنسيق بين مدير إدارة الموارد البشرية وكافة المديرين في اإلدارات األخري داخل المنظمة .13

 .البشرية جزء من إستراتيجية المنظمةإستراتيجية إدارة الموارد  .14
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 خطوات التخطيط للموارد البشرية

نصب االهتمام فى عملية التخطيط للموارد البشرية على مجموعة من العوامل أو المقدمات األساسية والتى أهمها 
منظمة القيام بها إن رسالة المنظمة تحدد النشاطات التى تزمع ال.رسالة المنظمة واتجاهاتها الحالية والمستقبلية

وتنفيذها، كما وان رسالة المنظمة تقود إلى تحديد األهداف من خالل التحليل البيئى، حيث إن األهداف االستراتيجية 
تتطلب تحليل البيئة الخارجية من حيث الفرص والتهديدات، وكذلك البيئة الداخلية من حيث نقاط القوة والضعف فيها 

ة البد من تحليل وفحص المهارات والمعارف والقابليات المتوفرة داخل المنظمة وفى مجال خطة الموارد البشري
وأصناف الوظائف وخصائصها لتحديد نقاط القوة والضعف فى هذه الموارد، وكذلك تحليل العرض الخارجى من 

 :الموارد البشرية ومن الممكن تحديد خطوات التخطيط للموارد البشرية بأربع خطوات هى كاالتى

 . التحليل البيئى وتحديد الموقف -1

 . تحديد االحتياجات من الموارد البشرية -2

 . تحديد عرض الموارد البشرية -3

 . إعداد خطة العمل -4
 : التحليل البيئى وتحديد الموقف -1

تبدأ إدارة الموارد البشرية فى هذه المرحلة بايجاد آليات للتوافق مع االستراتيجية التنظيمية من خالل تحليل 
وف البيئية الداخلية والخارجية الخاصة بالموارد البشرية، أي البد من تحديد كم ونوع الموارد البشرية، وهل هذا الظر 

الفرص )كذلك تحليل البيئة الخارجية (. تحديد نقاط القوة والضعف)الكم يتناسب مع الوظائف الحالية والمستقبلية 
مكا( والتهديدات نية استقطابها من قبل المنظمة، درجة توفر المنافسين المؤثرين من حيث توفر الكفاءات الخارجية وا 

الذين يعتمدون على سياسات تحفيزية تجذب الكفاءات، إن هذه المعلومات حول الموقف الفعلى للموارد البشرية تعطى 
 . الصورة الواضحة والحقيقية حول ما تواجهه المنظمة من عوامل وقوى مؤثرة فى خطة الموارد البشرية

 : تحديد االحتياجات من الموارد البشرية -2

يتم فى هذه المرحلة تقدير عدد ونوع األفراد الالزمين لكل عمل من األعمال فى المنظمة، وتعتمد عملية 
 . تحديد االحتياجات على بعض األساليب النوعية والكمية

تكون من خالل التنبؤات التى يضعها الخبراء  Judgmental( الكمية)إن األساليب النوعية أو التقديرية 
Expert Forcasting  إذ من الممكن االعتماد على مجموعة من الخبراء للوصول إلى أفضل إجماع فى الرأى من

يعتمد أسلوب دلفى على اجراءات  Delphi Techniqueقبلهم ومن االساليب المعتمدة فى هذا الصدد أسلوب دلفى 
استبانة على الخبراء للحصول على بيانات يمكن استخدامها فى الوصول إلى التنبؤات النهائية  محددة من أهمها توزيع

وتكون آراء الخبراء مستقلة الوحد عن اآلخر لتشجيع التفكير وتثويره والستبعاد أى تأثير فى الرأى حول الحاجة للموارد 
ة من االستبنات التى تجمع من قبل وسيط يقوم البشرية من قبل أى خبير على اآلخر، وفى الغالب تكون هناك سلسل

باعداد خالصة بالنتائج وتحديد متوسط إجابات الخبراء فى كل مرة ويقوم بارسال االستبنانة طالبا اعطاء تخمينات 
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أخرى فى ضوء عوامل ومتغيرات يحددها فى كل مرة إلى أن يصل إلى المتوسط المعيارى الذى يشير إلى االنسجام 
 . فى اإلجابات

أما األساليب الكمية فى تحديد االحتياجات للموارد البشرية فهى متعددة حيث تعتمد على مؤشرات تنبؤية تؤثر على 
الطلب على الموارد البشرية، معظم هذه المؤشرات ترتبط بنشاطات المنظمة مثال على ذلك مستويات المبيعات 

ألرباح أو معدالت االنتاج وغيرها وسنحاول البحث فى بعض وتاثيرها على الحاجة إلى الموارد البشرية أو مستويات ا
 . األساليب الكمية الشائعة االستخدام فى تحديد االحتياجات من الموارد البشرية

 األساليب الكمية فى تحديد االحتياجات من الموارد البشرية

ديد الطلب وكذلك عرض الموارد تح)العديد من األساليب الكمية تستخدم لتحديد االحتياجات من الموارد البشرية 
 (. البشرية

 : من أهم هذه األساليب هى اآلتى

 Trend Projectionsطريقة اسقاط االتجاهات  .1
 Work Loadingطريقة تحديد عبء العمل  .2
 Markov Modelسلسلة ماركوف  .3

 : طريقة اسقاط االتجاهات

يتم بموجب هذه الطريقة متابعة التغييرات فى الموارد البشرية فى الفترة الماضية وتعميها على السنة أو السنوات التالية 
 . من خالل رسم خط مستقيم بين النقاط المنتشرة والتى تشير إلى التغير فى عدد العاملين خالل الفترة الماضية

أفقى يمثل عدد العاملين وخط عمودى عليه يمثل الفترات الزمنية،  إن هذه الطريقة بسيطة وال تتطلب سوى رسم خط
 . أى السنوات الماضية اولشكل التالى يوضح ذلك

تقدير االحتياجات للموارد البشرية وفق طريقة اسقاط االتجاهات( 8)شكل   

 

 

 

 

 

 

ذا ما كان  يالحظ بأن الخط المستقيم تم رسمه بين الحدين األدنى واألعلى للتغيرات فى عدد العاملين خالل السنوات وا 
على الرغم من سهولة . عامال( 121)ستكون  2111هناك دقة فى القياس الهندسى يمكننا القول بأن الحاجة لسنة 

2111 
2111 

1999 
1998 
1997 
1996 

 السنوات

21 41 61 81 111 
 عدد العاملين
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المحددات التى تتضمنها عديدة من أهمها اعتمادها على بيانات فى الماضى قد ال تعطى الدقة هذه الطريقة لكن 
المطلوبة للمستقبل السيما إذا ما علمنا بأن بيئة األعمال والمنظمة هى فى تغير مستمر وان المنظمات التى تسعى 

تعرض إلى الكثير من القوى البيئية المؤثرة إلى التخطيط للموارد البشرية هى تلك المنظمات الكبيرة فى الحجم والتى ت
 . على توجهاتها المستقبلية

يشير عبء العمل إلى معدالت إنتاجية العامل أى حجم النشاط الذى يقوم به العامل كأن يكون نشاطا  :عبء العمل
 . بيعيا أو إنتاجيا أو خدميا

 وحدة فى الشهر 11111= فإذا كان حجم االنتاج المخطط 

 وحدة خالل الشهر 511= إنتاجية العامل الواحد ومعدل 

 عامال( 21)فإن عدد األفراد العاملين الالزمين هو 

 أي
11111 

 عامال( 21= )
511 

مع بقاء معدل انتاجية العامل فإن عدد األفراد %( 51)واذا افترضنا زيادة عدد الوحدات المنتجة لسنة الخطة بنسبة 
 : المطلوبين النتاج هذا العدد يكون

15111 
 عامال( 31= )

511 

إن دقة هذه الطريقة تعتمد على الدقة فى تحديد إنتاجية العامل كما وان معدالت االنتاجية قد تتغير بفعل التغيرات 
التكنولوجية أو التنظيمية، وذلك للوصول إلى التحديد األدق للحاجة إلى الموارد البشرية فى فترة الخطة البد من أخذ 

 . هذه العوامل بعين االعتبار
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 : ىمثال تطبيق

البيانات التالية توضح النشاطات االنتاجية والبيعية لشركة إنتاج المعدات الكهربائية فى قسمى االنتاج والمبعيات لسنة 
ايجاد عدد العاملين المطلوبين فى كل من قسم االنتاج : والمطلوب 2112، والمخطط لهذين النشاطين لسنة 2111

 .2112والمبيعات لسنة 

 
 المبيعاتقسم  قسم االنتاج

 2112المخطط  2111الفعلى  2112المخطط  2111الفعلى 

 61111 61111 111111 51111 عدد الوحدات

 31 15 21 21 معدل االنتاجية

 :الحل

 :هو 2111عدد األفراد المطلوبين فى قسم االنتاج لسنة  -1

51111 
 عامل 2511= 

21 

 :فهو 2112أما عدد األفراد المطلوبين لنفس القسم سنة 

1111111 
 عامل 5111= 

21 

مع بقاء معدل االنتاجية كما % 111نظرا لزيادة عدد الوحدات المخططة بنسبة  2111أى أنه ضعف العدد لسنة 
 (21)هى 

 : هو 2111عدد األفراد المطلوبين فى قسم المبيعات لسنة  -2

61111 
 عامل 4111= 

15 

 :فهو 2112 أما عدد األفراد المطلوبين لنفس القسم سنة

61111 
 عامل2111= 

31111 

وكذلك لزيادة  2111نظرا لبقاء عدد الوحدات المبيعة كما هى فى سنة  2111عن سنة % 111أى تنقص نسبته 
 .2111كما هى فى سنة  2112فى سنة % 111معدل االنتاجية بنسبة 
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 : سلسلة ماركوف

تعتمد سلسلة ماركوف على التغير فى عرض العمل الداخلى لكل صنف من أصناف الوظائف خالل فترة زمنية 
 . محددة، إذ يتم استخراج احتماالت حركة العاملين بين الوظائف المختلفة أو األقسام المختلفة

ة محددة أو الموقع الحالى ان نموذج ماركوف يفترض بأن الحركة بين األقسام أو الوظائف البد أن تبدأ من وظيف
للوظيفة وهذه الوظيفة أو الموقع الحالى هى نقطة االنطالق الرئيسية والمحدد األساس للحركة، وتعد سلسلة ماركوف 
من األساليب المناسبة، حيث تأخذ بعين االعتبار تأثير االستراتيجيات المختلفة الدارة الموارد البشرية على الموارد 

وهى مالئمة لألماد القصيرة بدرجة أكبر من األماد الطويلة، إذ يصحب تحديد االحتماالت الخاصة  البشرية المطلوبة،
 . بالتغييرات عبر الفترات الزمنية الطويلة التى تنطوى على تغييرات بيئية غير منظورة

 . والمثال التالى يوضح استخدام سلسلة ماركوف فى التنبؤ بالموارد البشرية

 . 2111099098من سجالت احدى الشركات الصناعية للسنوات الثالث  البيانات التالية

 111=  عدد األيدى العاملة فى قسم االنتاج
 51=  عدد األيدى العاملة فى قسم الصيانة
 61=  عدد األيدى العاملة فى قسم التطوير

 علما بأن التغييرات التالية ستكون للفترات القادمة
 %21=  االنتاج إلى قسم الصيانةاحتمال المنقولين من قسم 

 %11=  احتمال المنقولين من قسم االنتاج إلى قسم التطوير
 %11=  احتمال المنقولين من قسم الصيانة إلى قسم االنتاج
 %11=  احتمال المنقولين من قسم الصيانة إلى قسم التطوير

 %11=  (خارج المنظمة)احتمال التاركين للعمل فى قسم الصيانة 
 %25=  احتمال المنقولين من قسم التطوير إلى قسم االنتاج
 %25=  احتمال المنقولين من قسم التطوير إلى قسم الصيانة

 %8=  (خارج المنظمة)احتمال التاركين للعمل فى قسم التطوير 

وعدد  2112و 2111تحديد احتماالت البقاء أو الوجود للعاملين فى كل قسم من األقسام الثالثة للسنتين : المطلوب
 : العاملين فى كل قسم وفق التغيرات الحاصلة للسنتين المذكورتين أعاله

 : أوالا 

 (61% )61=  2111احتمال بقاء العاملين فى قسم االنتاج لسنة  -1

 (35% )71=  2111فى قسم الصيانة لسنة احتمال بقاء العاملين  -2

 (25% )42=  2111احتمال بقاء العاملين فى قسم التطوير لسنة  -3
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 : ثانياا 

البد من رسم سلسلة  2112و 2111الستخراج احتماالت وعدد العاملين فى كل قسم من األقسام الثالث للسنتين 
 : ماركوف وتوضيح ذلك من خالل السلسلة وكاالتى
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 : سلسلة ماركوف ما يلىيالحظ من 

 :كاالتى 2112وسنة  2111عدد األفراد العاملين فى قسم االنتاج لسنة  -1

األيدى العاملة فى قسم  41=3075+105+36 2111األيدى العاملة فى قسم االنتاج لسنة  81=61+5+15
 .2112االنتاج لسنة 

 :كاالتي 2112و 2111عدد األفراد العاملين فى قسم الصيانة للسنتين  -2

األيدى العاملة فى  31=3075+2+2405 2111األيدى العاملة فى قسم الصيانة فى  71=35+21+15
 .2112قسم الصيانة فى 

 :كاالتى 2112و 2111عدد األفراد العاملين فى قسم التطوير للسنتين  -3

األيدى العاملة فى قسم  12=105+1+1105 2111األيدى العاملة فى قسم التطوير فى  41=25+5+11
 .2112وير فى التط

 :كاالتى 2112و 2111عدد األفراد العاملين ممن تركوا العمل فى السنتين  -4

األيدى العاملة  2=104+1+105 2111األيدى العاملة التاركة العمل فى جميع األقسام لسنة  21=5+11+5
 .2112التاركة العمل فى جميع األقسام لسنة 
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 : تحديد عرض الموراد البشرية -3

لمرحلة إلى تحديد عدد العاملين الحاليين وخصائصهم من حيث القابليات والمهارات والمستوى التدريبى تهدف هذه ا
 (. فترة الخطة)ودرجة االستعداد للعمل، وكذلك تحديد التغييرات المحتملة فى هذه الجوانب مستقبال 

 Human Resourceإن الوسيلة المستخدمة فى تحديد عرض الموارد البشرية الحالية هى قائمة جرد المهارات 
Inventory  وتوجد فى بعض المنظمات قائمة خاصة بالمديرين تسمى قائمة الجرد االدارىManagerial 

Inventory Chart  والقابليات والخبرات التى يمتلكها وتخدم كلتا القائمتين هدفا واحدا وهو تحديد ماهية الخصائص
العاملون، ومن خالل متابعة هذه الجوانب يمكن تحديد مدى توفر أو عدم توفر مهارات معينة عندما تكون هناك 
حاجة إليها، لذلك فإن قائمة جرد المهارات البد أن تركز على ذوى المهارات والمؤهالت العالية نظرا لقدرتهم وحاجة 

 . تمرارالمنظمة اليهم باس

هذه القوائم هى  Replacement Chartsاضافة إلى قوائم جرد المهارات، توجد قوائم أخرى تسمى بقوائم االحالل 
لتشخيص المرشحين للترقية من وظيفة إلى وظيفة أعلى ضمن الوحدة التنظيمية أو المجال الوظيفى وتوضح مدى 

تى تحتوى على أسماء العاملين ورمز لكل منهم معلومات وافية توافر هذه الشواغر المحتملة، إذ تتضمن هذه القوائم ال
حول العاملين المؤهلين للترقية من حيث موقعهم الوظيفى الحالى والموقع الوظيفى المتوقع شغله من قبلهم، ولذلك فإن 

ترقيتها هذه الفئة التى يمكن % 21-11الهدف األساسى من هذه القوائم تشخيص نسبة المديرين المتفوقين بحدود 
من العاملين الذين البد أن تقدم % 81-61بسرعة حالما تكون الحاجة الى ذلك وتحديد ذوى االداء المتوسط بنسبة 

 . لهم برامج تدريبية وتطويرية

فتمثل العاملين الذين يمثلون عبئا على المنظمة، فغالبا ما تكون قدراتهم الحالية أدنى % 21-11أما النسبة المتبقية 
ات وظائفهم على الرغم من أهمية هذه القوائم فى إعداد الكوادر البشرية للوظائف المستقبلية، لكنها قد من متطلب

تصاحبها بعض المشاكل ومن أهم هذه المشاكل الالموضوعية فى تشخيص العاملين ووضعهم ضمن الفئات الثالث 
حيث بموجب خرائط التعاقب يتم  أعاله، لذلك لجأت بعض المنظمات إلى استبدالها بخرائط تخطيط التعاقب،

تشخيص االمكانيات واالستعداد للترقية من خالل اجراءات متعددة منها تقويم االداء ونتائج التقويم لكل مرشح للمواقع 
 . االدارية الشاغرة مع توفير برامج التطوير المهنى التى يتم بموجبها تحديد الحاجات التطويرية

هارات واالحالل، وكذلك التعاقب، هى لتحديد حاالت الترقية والتطوير والنقل المؤثرة يالحظ مما سبق بأن قائمتى الم
على عرض الموارد البشرية الداخلى، ومن الجدير بالذكر أن هناك حاالت التقاعد ومعدالت الدوران والتسريح من 

لداخلى للموارد البشرية، فيتم العمل أو انهاء الخدمات ألسباب مختلفة، هذه الحاالت تؤثر هى األخرى على العرض ا
 . احتساب وتقدير هذه الحاالت وفق خبرة االدارة وتجربتها السابقة مع أخذها بعين االعتبار أية تغييرات بيئية مؤثرة

ومثلما تسعى المنظمة إلى تقدير العرض الداخلى، البد من تقدير العرض الخارجى من الموارد البشرية، وهذا يتطلب 
، المنظمات المنافسة، وكاالت (ظروف سوق العمالة)لمتغيرات البيئية الخارجية كالظروف االقتصادية دراسة وتحليل ا

االستخدام والتشغيل، والظروف االجتماعية مثل هجرة السكان وتفضيالتها، إضافة إلى الظروف الثقافية ودرجة توفر 
 . حقل العمل المهارات المتمثلة بالخريجين فى التخصصات المتنوعة والمطلوبة من
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 : إعداد خطة العمل -4

بعد استكمال اجراءات تحديد الحاجة إلى الموارد البشرية وعرضها البد من تحليل المعلومات والتوفيق بين كل من 
جانبى العرض والطلب ونادرا ما يكون الطلب المتنبأ به مساويا للعرض، فقد يكون هناك فائض فى بعض الوظائف 

وفى كلتا الحالتين البد من اتخاذ االجراءات المناسبة لمعالجة الفائض وسد العجز، ومن  أو عجز فى وظائف أخرى
 : بين أهم السياسات التى تعتمد عليها المنظمات فى معالجة الفائض اآلتى

 . التوقف عن التوظيف الجديد -1

 . تسريح أو التشجيع على ترك العمل والمنظمة -2

 (. قاعد المرنةسياسة الت)التشجيع على التقاعد المبكر  -3

 : أما السياسات التى تعتمد عليها إدارة الموارد البشرية فى سد العجز فى الموارد البشرية فهى

 . اجراء التعيينات الجديدة -1

 .التنويع فى المهام مع توفير الفرصة للعاملين الحاليين لممارسة مهام إضافية -2

 (. الترقية من الداخل)ترقية العاملين إلى مواقع أعلى  -3

 . اجراء التنقالت الداخلية بين الوظائف المختلفة مع اعداد وتهيئة برامج تدريبية مناسبة -4

 . استخدام عاملين بموجب عقود وقتية -5

 

 :مراحل تكوين إستراتيجية إلدارة الموارد البشرية
 : دراسة وتحديد متطلبات رسالة المنظمة -1

يشارك في التخطيط ( مجلس اإلدارة)مدير إدارة الموارد البشرية أحد أعضاء اإلدارة العليا في المنظمة  
ألن الرسالة تمثل  (Mission)اإلستراتيجي للمنظمة وبالتالي يقوم بدراسة وتحليل متطلبات تحقيق رسالة المنظمة 

لموارد البشرية هي دراسة متطلبات تحقيق رسالة سبب وجود المنظمة وبقاءها لذلك إن تكوين إستراتيجية إلدارة ا
المنظمة وعلي مدير إدارة الموارد البشرية أن يكون لديه قدررة وقابلية وعمق بمضمون رسالة المنظمة ألنها توضح 

 (.2115،84عقيلي، )الرؤيا المستقبلية ألية منظمة 
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 :دراسة وتحلييل البيئة -2

 :هماكما نعرف تؤثر علي المنظمة بيئتان 

وهذا يقتضي تحليل البيئة الداخلية وتحديد نقاط القوة والضعف في إمكانات الموارد : البيئة الداخلية  -أ
 .البشرية الحالية لمعرفة مدي قدرتها علي تلبية احتياجات تنفيذ إستراتيجية المنظمة ورسالتها المستقبلية

لية وتحديد الفرص والتهديدات التي تواجه المنظمة وهذا يقتضي أيضا تحليل البيئة الداخ: البيئة الخارجية -ب
 :من خالل القيام بدراسات ميدانية مستمرة تتضمن المراحل التالية

 .متابعة ما يحدث في البيئة من تغيرات تؤثر في نشاط المنظمة ونشاطها -1

 .جمع المعلومات بصورة مستمرة عن البيئة وتحليلها -2

 .استخالص النتائج -3

 (.األفضل)مناسبة وضع اإلستراتيجية ال -4

وفي ضوء نتائج التحليل للبيئتين الداخلية والخارجية ومعرفة إمكانات المنظمة من الموارد البشرية الحالية  
يمكن تقدير إمكانية وضع إستراتيجية مستقبلية أفضل من الحالة أم ال ألنه إذا ( 3)والمطلوبة وكما هو في الشكل 

يجب العمل علي تالفيها من خالل تهيئة المهارات البشرية المطلوبة  Strategic Gapكان هناك فجوة إستراتيجية 
ذا لم توجد الفجوة وهو وجود مهارات بشرية مالئمة وقادرة حيث يمكن وضع اإلستراتيجية الجديدة أو  لتغطيتها، وا 

 .تطوير اإلستراتيجية الحالية
 :وضع إستراتيجية جديدة أو تطوير اإلستراتيجية الحالية -3

تنادًا إلي نتائج التحليل البيئي السابق يجري وضع إستراتيجية جديدة إلدارة الموارد البشرية أو تطوير اس 
 .إستراتيجية إدارة الموارد البشرية الحالية بشكل يتوافق وينجم مع إستراتيجية المنظمة وأهدافها

تقوم إدارة الموارد البشرية : الموارد البشريةوضع إستراتيجية جديدة أو تطوير اإلستراتيجية الحالية لوظائف إدارة   -4
 (.4)الحظ الشكل : برسم إستراتيجيات وظائفها وممارساتها المستقبلية داخل المنظمة من
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 (3)الشكل 

 نموذج إدارة الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئة الخارجية
التكنولوجيا -أسواق العمل  –االجتماعية  –االقتصادية   

البشريةوظائف الموارد   
 .تخطيط الموارد البشرية -
 . تحليل وتصميم الوظائف -

االستقطاب واالختيار  -
 .والتعيين

 .تقييم الوظائف -

 .األجور والمرتبات -

 .الحوافز والمكافآت -

 .تقييم األداء -

 .تنمية المسار الوظيفي -

 .التدريب والتنمية -

 .الرعاية االجتماعية -

 .األمن والسالمة -

 وظائف الموارد البشرية
 .المنظمة أهداف -

 .ثقافة وقيم المنظمة -

 .اإلستراتيجية -

 .التكنولوجيا -

 .الهيكل والحجم -

 
 البيئة التنظيمية

 القدرات -
 االهتمامات -
 الدافعية -
 الشخصية -
 االتجاهات -

 

 البيئة التنظيمية
 القدرات -
 االهتمامات -
 الدافعية -
 الشخصية -
 االتجاهات -

 

 البيئة التنظيمية
 القدرات -
 االهتمامات -
 الدافعية -
 الشخصية -
 االتجاهات -

 

 النتائج الطيبة
البقاء - النمو -    
الربحية - التنافس -   
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 (4)شكل 

 إستراتيجيات وظائف وممارسات إدارة الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إستراتيجية المنظمة

 إستراتيجية المنظمة

تكوين الموارد إستراتيجية 
 البشرية

 إستراتيجية تصميم وتحليل العمل -
إستراتيجية تخطيط الموارد  -

 البشرية
 .إستراتيجية االستقطاب -
 .إستراتيجية االختيار والتعيين -

 التدريبإستراتيجية 
 والتنمية 

 تقييم األداءإستراتيجية  -
إستراتيجية التعلم والتدريب  -

 .المستمر
 .إستراتيجية التنمية -
 .إستراتيجية مسارات الترقية -

 التعويضاتإستراتيجية 
 الرواتب واألجورإستراتيجية  -
 .إستراتيجية المزايا الوظيفية -
 .إستراتيجية الحوافز -

 التدريبإستراتيجية 
 والتنمية 

 .العالقة مع النقابةإستراتيجية  -
 .إستراتيجية العالقة مع الحكومة -
 .إستراتيجية السالمة والحماية -
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 .إستراتيجية تصميم وتحليل العمل -1

 .إستراتيجية تخطيط الموارد البشرية -2

 .إستراتيجية االستقطاب -3

 .إستراتيجية االختيار -4

 .إستراتيجية التعيين -5

 .إستراتيجية تقييم األداء -6

 .والتطويرإستراتيجية التعليم والتدريب  -7

 .إستراتيجية المسار الوظيفي -8

 .إستراتيجية الرواتب واألجور -9

 .إستراتيجية السالمة المهنية -11

 .إستراتيجية الحوافز -11
 :تنفيذ إستراتيجية إدارة الموارد البشرية -8

يجب أن تصاحب تنفيذ إستراتيجية إدارة الموارد البشرية المرونة وهي االستجابة إلدخال تغيرات علي  
 .اإلستراتيجية في ضوء ما يستجد من إحداث داخل البيئتين الداخلية والخارجية للمنظمة

ألن تنفيذ إستراتيجية إدارة الموارد البشرية يتطلب وضع سياسات وأنظمة وتصميم برامج ومصنع قواعد خاصة  
أهم السياسات واألنظمة والبرامج في بإدارة الموارد البشرية أي ترجمة اإٍلستراتيجية إلي الواقع العملي التنفيذي، أما 

 :الواقع التنفيذي العملي هي

 .االختيار، التعيين، الحوافز، عالقات العمل: سياسات -1

 .تقويم األداء، التأديبي االتصاالت: األنظمة -2

 .التعليم والتدريب والتنمية، المزايا الوظيفية، تخفيض ضغوط العمل، السالمة والصحة: البرامج -3
 :يم إستراتيجية إدارة الموارد البشريةمتابعة وتقي -1

المعيار األساسي الذي يقوم عملية متابعة وتقييم إستراتيجية إدارة الموارد البشرية ونتائج تنفيذها هو مدي  
إسهامها في تحقيق فاعلية األداء التنظيمي، ونظرًا للعالقة المباشرة بين نجاح تنفيذ هذه اإلستراتيجية ومستوي األداء 

مي من جهة، وبين األداء التنظيمي وتحقيق أهداف إستراتيجية المنظمة الكلية من جهة ثانية، فنجاح إستراتيجية التنظي
ستراتيجيتها،  إدارة الموارد البشرية يعني أداء تنظيمي بشري عالي المستوي، الذي يؤدي إلي تحقيق أهداف المنظمة وا 

من خالل خلق رضا وسعادة لدي الموارد البشرية في . التحقيق علي اعتبار أن األداء التنظيمي هو المسؤول عن هذا
 . العمل، وتحقيق اندماجها في المنظمة، ووالءها والتزامها لها
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 (8)شكل 

 نموذج تكوين إستراتيجية إلدارة الموارد البشرية

 

 

 

 
 

 رسالة المنظمة، إستراتيجيتها، ثقافتها ،
 هيكلها التنظيمية

دراسة وتحليل أثر متغيرات 
 البيئة الخارجية

المتغير االقتصادي -  
المتغير السياسي -  
المتغير القانوني -  
المتغير التكنولوجي -  

القيم االجتماعية -  
المتغير السكاني -  

التنبؤ وتحديد الفرص 
والمخاطر المتعلقة بالموارد 

 البشرية

وضع إستراتيجية إدارة الموارد 
البشرية واتخاذ القرارات الالزمة 

 لوضعها موضع التنفيذ 

وضع إستراتيجية وظائف 
إدارة الموارد البشرية 

وممارستها لتخطيط الموارد 
البشرية، االستقطاب، 

وافز، المزايا حاالختبار، ال
الخ..الوظيفية  

وضع إستراتيجية وظائف إدارة 
رية وممارستها لتخطيط الموارد البش

الموارد البشرية، االستقطاب، 
وافز، المزايا حاالختبار، ال

الخ..الوظيفية  

 تنفيذ اإلستراتيجية 

موارد بشرية ذات كفاءة عالية، 
ولديها التزام ورضا وسعادة وظيفية 

 ومعدل دوران عمل منخفض

 إنتاجية عالية 

 فعالية تنظيمية

 تكلفة منخفضة

 منتج ذي جودة عالية

 تقييم

رضي وسعادة 

 العمالء

أرباح أكثر+حساب سوقية أكبر  
ضمان البقاء 

 واالستمرار

دراسة وتحليل أثر متغيرات 
 البيئة الخارجية

اإلمكانات البشرية من  -
 حيث نوعيتها ومهاراتها

المناخ التنظيمي -  
المستخدمةالتكنولوجيا  -  

تحديد جوانب القوة والضعف في 
 إمكانات الموارد البشرية
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 The matching strategic model نموذج التطابق االستراتيجي

أمر هام .. للمنظمةإن التطابق أو التكامل أو التوافق التام بين استراتيجية إدارة الموارد البشرية، واالستراتيجية العامة 
 .ومطلوب طبقًا لمفهوم نموذج التطابق االستراتيجي

يعتمد نموذج التطابق االستراتيجي على قاعدة تحقيق التكامل والتوافق بين استراتيجية إدارة الموارد البشرية، 
 .واستراتيجية المنظمة العامة

مع استراتيجية المنظمة، أي تعمل على تحقيق  إن استراتيجية إدارة الموارد البشرية ال بد أن تتوافق بشكل تام
إلخ، وهذا يستوجب بالضرورة التنسيق التام، والتوافق ... استراتيجية المنظمة من حيث الرسالة، والغايات، واألهداف

والتكامل فيما بين إدارة الموارد البشرية، ونشاطاتها، وممارساتها مع جميع اإلدارات األخرى داخل المنظمة، وذلك 
فضال عن عدم تحقيق المنظمة ..! تجنب التضارب واالختالف، ومن ثم الخروج عن مسار الخطط العامة للمنظمةل

 .ككل الستراتيجيتها
ووفقًا لنموذج التطابق االستراتيجي، فإن أي تغيير في استراتيجية المنظمة يستلزم إجراء تغيير فوري في استراتيجية 

لحفاظ على التوافق، والتكامل، والسير في االتجاه المخطط له لتحقيق استراتيجية إدارة الموارد البشرية، بحيث يتم ا
 .المنظمة

على استقرار استراتيجية المنظمة، إذ  –بل يتوقف–إن استقرار استراتيجية إدارة الموارد البشرية يعتمد في األساس 
وهذا أمر ( المتغير المستقل)تراتيجية المنظمة جزءًا من اس( المتغير التابع)تمثل استراتيجية إدارة الموارد البشرية 

 .طبيعي؛ أن يتبع المتغير التابع المتغير المستقل

 

 
 

 
  

 استراتيجية المنظمة

 استراتيجية االعمال

 استراتيجية الوظائف

وظيفه 

 االنتاج

وظيفه 

الموارد 

 البشرية

وظيفه 

 التسويق

 وظيفه

 تمويل

وظيفة 

 الشراء

 –ممارسات  –سياسات  –برامج  –انظمة 

المجتمع  –الحكومة   -العمالء  -عالقات

 الخ.....

8 2 3 8 2 6 5 4 

 وحدات االعمال
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 :الجوانب التنفيذية واالستشارية الدارة الموارد البشرية

الستخدامه في إعطاء الوامر، وتوجيه المرؤوسين إلنجاز األعمال، تعرف السلطة على أنها الحق الذي يمنح للرئيس 
 . وكذلك اتخاذ القرارات ذات العالقة بالعمل الذي يقوم به

عطاء األوامر لمجموعة من المرؤوسين: السلطة التنفيذية −  .وهي صالحية اتخاذ القررات وا 
از اإلداري على أساس توجيهات من تمارس السلطة االستشارية أعمالها داخل الجه: السلطة االستشارية  −

النصح واإلرشاد، فأصحاب السلطة االستشارية ال يملكون حق إصدار األوامر والتعليمات إلى اإلدارات 
نما يقدمون مجموعة من النصائح واإلرشادات إلى اإلدارة العليا بخصوص بعض القضايا واألمور . األخرى وا 

 . ذات العالقة بالعمل

  :التنفيذيين في ادارة الموارد البشريةمسؤوليات المدراء 

  يعتمد حجم فريق العمل المطلوب النجاز هذه المسؤوليات حسب حجم المنظمة

 . وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .1
رشاد الموظفين الجدد .2  .توجيه وا 
 . تدريب الموظفين على االعمال الجديدة .3
 .تحسين مستوى االداء الوظيفي .4
 . بين الموظفين تحسين عالقات العمل .5
 .شرح وتفسير سياسات المنظمة للعاملين .6
 .الرقابة على تكلفة عنصر العمل .7
 .تنمية وتطوير قدرات ومهارات كل فرد .8
 . المحافظة على امن وسالمة الموظفين .9

 
  :مسؤوليات قسم الموارد البشرية في ادارة الموارد البشرية

 . انشطة العاملين داخل قسمه يقوم بالتوجيه و االشراف علة: الوظيفية التنفيذية −
قيام مير الموارد البشرية بتوفير المعلومات الالزمة لالدارة العليا للتأكد من خاللها على : الوظيفية التنسيقية −

 . سالمة تنفيذ اهداف الموارد البشرية باالضافة الى عدم خروج عن السياسات و االجراءات الموضوعة
ديم المشورة والنصيحة للمدراء التنفيذين بما يتعلق بالتدريب والتعيين و تقييم تق: وظيفية تنمية وتكون الكفايات −

 . االداء و منح االجور و تسريح الموظفين
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 :أوجه التعاون بين الوظيفتين التنفيذية واالستشارية الدارة الموارد البشرية

اء االستشاريون هي خمس انشطة بخصوص الجدير بالذكر ان اهم االنشطة التي يمارسها المدراء التنفيذيون و المدر 
االستقطاب والتعين، التدريب والتنمية، االجور والمكافآت، عالقات العمل، أمن وسالمة : ) الموارد البشرية وهي 

 ( . الموظفين

ادارة وال بد من وجود نوع من التنسيق والتعاون بين المديرين التنفيذين واالستشاريين النجاز هذه المهام، حيث ان 
الموارد البشرية هي جزء متكامل من وظيفية كل مدير داخل المنظمة بغض النظر عن مستواه االداري فتحقيق افضل 

 . النتائج من خالل قوة العمل مسؤولية الجميع في المنظمة

 

 :عناصر البيئة المتغيرة الدارة الموارد البشرية

 عرألسوا لألفضا تكون لكي ضغوطل تخضع الشركات ان وكما ائهاعمال تغبارل استجابه هياكلها تغيرالشركات 
 . لمنافسةا في

هي اتجاه الشركات الى توسيع انتاجها او مبيعاتها في االسواق الخارجية و الجديدة مما يؤدي الى : العولمة −
 . حدة المنافسة الدولية مما تشكل آثاراها الى تحدي واضح يواجه ادراة الموارد البشرية

 قديمة وظائفءلغاوإ حديثة ظائفو خلقو لألعماا طبيعة على تثرأ تلمعلوماا تكنولوجيا: التطورات الفنية  −

 .ةجديد تعيين تسياساو تنظيمية ئطاخر تبني على كاتلشرا جبرأ ما وهذا ة،جديد راتمها وزبرو
 تسياسا دجوو معد نتاج وهي ريةلسعا لمنافسةا يه ةجديد منافسة رظهوو: التخفيف من القواعد والقوانين −

 . ةجديد منافسة مماأ اقألسوا كفتح حمائية
  : جديدة في طبيعة العمل اتجاهات

 من ظائفالو من ظملحو لتحولقد ساهمت عناصر البئية المتغيرة الى تغير طبيعة الوظائف والعمل ولك بسبب 
 .خدميةالى نتاجية إ

 ان كما. البشرية الموارد إدارة في ةجديد ألساليب لحاجةا لىإ أدت بحيث ضيةافتروا مؤقتة ةجديد ظائفمما خلق و
 الحاجة نشأت لموظفينا مع لتعاملا بسلوأ في تغير لىإ أدى معرفة لعما لىإ ثم مكتبية ثم يةويد عماله من للتحوا

 . البشرية الموارد دارةإل ةجديد نظم لتطبيق

 :في تركيبة هيكل القوة العاملة التباين
 نحو تسعى نهاأ تدعي تلمؤسساا كون البشرية، الموارد الدارة آخر تحديا يمثل لعملا ةقو ادفرأ بين مالنسجاا تحقيق
 نظم تطوير ألمرا يتطلب الذ بالتباين تسمح ال لقديمةا البشرية الموارد ادارة نظم الن لعملا ةقو في لتباينا تنظيم

 . تسياساو

 ق،لعرا مثل ،آلخرينا عن نفسه ليميز دلفرا يستخدمها قدصفة ية حيث يعرف التباين في قوة العمل على انه أ
 . لقيما ،لسنا ،لجنسا
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 :القانونية المؤثرة على ادارة الموارد البشرية االتجاهات

اال إن . النصوص القانونية واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية كان لها جوهريا على تسيير الموارد البشرية  إن
والحد األقصى ، كالحد األدنى لألجور ، تسيير الموارد البشرية انتقلت من مجال يحكمه إلى مجال آخر مقيد بالقوانين 

تضع قوانين .وتقييمهم ، وتكوينهم ، األفراد ومقابلتهم واختيارهم  ابقطوكل السياسات المتعلقة باست، لساعات العمل 
العمل قيودا على المنظمة ، من حيث الحد األقصى لساعات العمل ، ومعدالت العمل اإلضافي ، والحد األدنى 

 . لألجور ، وفي كثير من األحيان تثير هذه القوانين جداًل كبيرًا حول القيود التي تضعها المنظمات
 :االستراتيجي لقسم الموارد البشرية لمستقبلا

من اهمية الحاجة للموارد البشرية اال ان مستقبل قسم الموارد البشرية مجل شك بناءا على بعض الدراسات  بالرغم
حيث تلجأ بعض المنظمات الى االعتماد على التعاقد مع خبراء النجاز اعمال القسم وذلك لخفض التكاليف و 

 .تخفيض العمالة
 : يمكن لقسم الموارد البشرية من ان يساهم في تحقيق التميز التنظيمي من خالل لذا

 .تدعيم دورها كشريك استراتيجي −
 .لديها خبرة عالية في تنظيم وتنفيذ العمل −
 . السلوك الوظيفي للحصول على الميزة التنافسية −
 .السلوكيات المرغوبةتحويل رؤية الشركة الى مجموعة من  –قدرة المنظمة على احداث التغيير  −
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