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   املقدمة العامة
 

 أ 

 
  املقدمـة العامـة

  
 مبثل العنصر البشري أهم مدخالت النظام اإلنتاجي وأعظم القوى املؤثرة يف حتديد هوية املنظمة 
. احلديثة و رسم معامل مستقبلها، كما أنه يعترب مبثابة الضابط إليقاع حركة اتمع واحملدد ملكانته بني الدول

إن األفراد هم حجر الزاوية يف . ية وأداا الرئيسية يف ذات الوقتفاملوارد البشرية متثل الغاية من عملية التنم
  . اجلهود الرامية للحاق بركب التقدم يف عامل يتسم بسرعة اإليقاع وتعدد املؤثرات و تعقد املكونات

فقصور القدرات واملوارد البشرية مبعناها الواسع إمنا يعترب السبب الرئيسي إلخفاق برامج التنمية 
سرية التقدم، وهو ما يعين أن االستثمار يف العنصر البشري وحتقيق التوجيه السليم ألنشطته ورسم وعرقلة م

السياسات والنظم اإلدارية الالزمة لتحقيق الفعالية املطلوبة ألدائها إمنا يعترب متطلبا حاكما سواء بالنسبة للدول 
قيق الريادة أو بالنسبة للدول النامية لسد فجوة املتقدمة من أجل تدعيم برامج التقدم وضمان االستمرارية يف حت

  .التخلف واللحاق بركب التقدم والقدرة على التعايش مع متطلبات وحتديات القرن اجلديد
ومما ال شك فيه أن جناح أية منظمة من منظمات األعمال يعزى بالدرجة األوىل إىل ما متتلكه من 

ن حيدث يف غياب العنصر البشري، باعتباره أهم العوامل املؤثرة يف موارد، فتحقيق األهداف التنظيمية ال ميكن أ
 فاملواد . حتقيق تكيف املنظمة مع املتغريات السائدة يف بيئة أعماهلا، ومن مث قدرا على حتقيق أهدافها احملددة

يقية اليت تستند البشرية ممثلة يف العاملني باملنظمة من خمتلف الفئات واملستويات والتخصصات هي الدعامة احلق
إليها املنظمة احلديثة، كوا املصدر احلقيقي لتكوين وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمة وحتسني أوضاعها السوقية 

  .ونتائج أعماهلا
 فتحقيق التميز يف منظمة القرن احلادي والعشرين لن يستند رد امتالكها املوارد الطبيعية أو املالية أو 

 بل يستند يف املقام األول إىل قدرا على توفري نوعيات خاصة من املوارد البشرية اليت التكنولوجيا فحسب،
 عصر املعلومات جيعل إن انتقال العامل من عصر اآللة إىل. متتلك القدرة على تعظيم االستفادة من هذه املوارد

وحيد القادر على استيعاب املفاهيم  اليمن املوارد البشرية أهم األصول التنظيمية، فاألفراد هم العنصر التنظيم
واألفكار اجلديدة اليت تساعد على استغالل امليزات ومواجهة التحديات اليت تفرضها الظروف البيئية للقرن 

  . اجلديد
 فاملوارد املتاحة لدى املنظمات سواء كانت مادية أو مالية أو تقنية، وما قد تتميز هذه املوارد من 

روريا إلمكان الوصول إىل القدرة التنافسية؛ إال أا ليست شرطا كافيا لتكوين خصائص، وان كانت شرطا ض
  تلك القدرة، ذلك ال بد من توافر العمل البشري املتمثل يف عمليات التصميم واإلبداع الفكري، التخطيط

  تلك. ييم واحملاسبةوالربجمة، التنسيق والترتيب، اإلعداد والتهيئة، التطوير والتحديث، التنفيذ واإلجناز، التق
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العمليات اليت هي نتاج العمل اإلنساين ومظاهره هي أساس النجاح يف املنظمات وبدوا ال يتحقق أي جناح 
  .مهما كانت املوارد األخرى املتاحة للمنظمة

 اليت تساعد يف ة ومن منطلق أمهية املوارد البشرية بالنسبة للمنظمات باعتبارها أحد العناصر احلاكم
يق النجاح للمنظمة املعاصرة وتعزيز قدرا التنافسية، تعززت قناعة املنظمات بأن املوارد البشرية تعترب أحد حتق

األسلحة اإلستراتيجية يف صراعها من أجل البقاء والنمو؛ وهذا ما أصبح يفرض عليها ضرورة اعتبار هذه 
 املنظمة، وهذا من خالل ربط غايات املوارد مبثابة شريك إستراتيجي له دوره احليوي ضمن إستراتيجية

  .     وأهداف وإستراتيجيات املنظمة مع أنشطة املوارد البشرية
إن املتطلب الرئيسي لنجاح أية إستراتيجية وبالتايل حتقيق أهدافها احملددة، إمنا يكمن يف ضرورة توافر 

 ألداء املهام اليت تنطوي عليها األعداد واألنواع املناسبة من املوارد البشرية ذات املهارات الضرورية 
حيث تؤثر إستراتيجية املنظمة على معامل العديد من الوظائف ومتطلباا املهارية ومن مث على  . اإلستراتيجية

مزيج املوارد البشرية املناسب لشغل هذه الوظائف مبا خيدم متطلبات تنفيذها؛ وهو ما أصبح يفرض على 
ختطيط املوارد البشرية وخططها وتوجهاا اإلستراتيجية، وذلك لضمان املنظمات ضرورة الربط بني جهود 

توفري حاجة إستراتيجية املنظمة من األعداد املناسبة من املوارد البشرية ذوي املهارات واملواصفات املطلوبة، 
  .يةواليت تتوافق مع احتياجات التنفيذ الفعال للخطة اإلستراتيجية، ومن مث حتقيق األهداف املستقبل

حيث يساعد ختطيط املوارد البشرية يف إدراك احتياجات املنظمة املستقبلية من املوارد البشرية الالزمة 
لتنفيذ خططها اإلستراتيجية من حيث أعدادها وأنواعها ومهاراا، واملدى الذي تتوافق فيه قدرات وإمكانيات 

البدائل للتعامل مع العجز أو الفائض احملتمل من قوة العمل ا مع هذه االحتياجات، وهذا من أجل إجياد أمثل 
  هذه املوارد ويف الوقت املناسب           

  
  اإلشكالية -1
  

 :من خالل ما سبق تربز معامل إشكالية البحث كاآليت
  

ما هو دور عملية ختطيط املوارد البشرية يف ظل عملية التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة؟ وما هي 
 .الهلا متارس عملية ختطيط املوارد البشرية دورها ضمن عملية التخطيط اإلستراتيجي؟العمليات اليت من خ

 
  التساؤالت -2

 
  :          إىل جانب السؤال اجلوهري لإلشكالية العامة، ميكن طرح التساؤالت اجلزئية اآلتية
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  .  ما هو دور وأمهية التخطيط اإلستراتيجي على مستوى املنظمة؟ وما هي مراحله؟-أ
  
  . ما هي وظائف إدارة املوارد البشرية سواء التقليدية أو احلديثة؟-ب
  
 ما هي عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخطيط اإلستراتيجي على مستوى املنظمة؟ وما هي متطلبات حتقيق -ج

  .التكامل بينهما؟
  
   . ما هي عالقة ختطيط املوارد البشرية بباقي أنشطة إدارة املوارد البشرية؟-د

      
  . ما هي العمليات اليت تقوم عملية ختطيط املوارد البشرية من خالهلا بتحقيق أهدافها؟-ه
  
 لألساليب العلمية يف ختطيط املوارد البشرية؟ وما )حمل الدراسة( ما مدى إتباع شركة مناجم الفوسفات -و

  .خطيط اإلستراتيجي؟مدى اندماج عملية ختطيط املوارد البشرية على مستوى الشركة مع عملية الت
  

   دوافع اختيار املوضوع -3
  

فعالية ختطيط "هناك جمموعة من االعتبارات و األسباب اليت دفعتين الختيار موضوع البحث املتمثل يف 
 نذكر ، "– )تبسة( شركة مناجم الفوسفات:  دراسة حالة–املوارد البشرية يف ظل التخطيط اإلستراتيجي 

  : منها
 

فرع إدارة (ع من طرف األستاذ املشرف واقتناعي بطرحه، ويندرج ضمن جمال التخصص  اقتراح املوضو-أ
  ، )أعمال

  
   أمهية املوارد البشرية بالنسبة للمنظمة،-ب
  
  ،"موضوع الساعة" موضوع يتميز بطابع الدراسات -ج
  
  . قلة الدراسات و األحباث يف هذا اال رغم أمهيته-د
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   أمهية املوضوع -4
  

ملية ختطيط املوارد البشرية أمهية كربى من خالل الدور الذي تؤديه ضمن إستراتيجية تكتسي ع
أنواعها و املنظمة، من خالل التنبؤ باحتياجات املنظمة املستقبلية من املوارد البشرية من حيث أعدادها

خاطرة وعدم بشكل خيدم متطلبات حتقيق إستراتيجيتها، وهو ما يساعد يف احلد من حاالت امل ومهاراا،
  .التأكد املرتبطة بالعنصر البشري

كما زاد من أمهية البحث، الدور الذي قد يؤديه ختطيط املوارد البشرية يف حتقيق التناسق والتكامل بني 
  .عملية التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة وباقي أنشطة إدارة املوارد البشرية

  

   أهداف البحث-5
  

  : ما يليتتمثل األهداف األساسية للبحث يف
  

   حماولة إبراز أمهية ختطيط املوارد البشرية،-أ
  
   إمكانية حتديد عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخطيط اإلستراتيجي على مستوى املنظمة،-ب
  
   إمكانية إظهار كيفية التفاعل اإلستراتيجي بني ختطيط املوارد البشرية وباقي أنشطة إدارة املوارد البشرية،-ج
  
   حتديد العمليات املختلفة لتخطيط املوارد البشرية، حماولة-د
  
 تبيان مدى تبين شركة مناجم الفوسفات لألساليب العلمية يف عملية ختطيط املوارد البشرية، ومدى ارتباط -ه

  عملية ختطيط املوارد البشرية مع عملية التخطيط اإلستراتيجي على مستوى الشركة،
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ط يف ختطيط املوارد البشرية على مستوى الوحدتني املكونتني  لشركة  حماولة اقتراح أسلوب علمي بسي-و
  .)املركب املنجمي جلبل العنق واملنشآت املينائية لعنابة(مناجم الفوسفات 

  
   فرضيات البحث-6

  :ويف هذا اإلطار، ميكن تلخيص الفرضيات الرئيسية هلذا البحث كما يلي

  
شطتها وفق متطلبات واحتياجات تنفيذ وإجناز إستراتيجية املنظمة  تقوم إدارة املوارد البشرية مبمارسة أن-أ

  احلالية واملستقبلية،
  
   يقوم ختطيط املوارد البشرية بتحديد احتياجات املنظمة املستقبلية من املوارد البشرية من حيث األعداد -ب

  واألنواع مبا يتوافق مع متطلبات حتقيق إستراتيجيتها،
  
  البشرية دور حلقة الوصل بني إستراتيجية املنظمة وإستراتيجية إدارة املوارد البشرية، يلعب ختطيط املوارد -ج
  
 تتعدد النماذج املستخدمة يف عملية ختطيط املوارد البشرية، وحىت تتسم عملية التقدير بالدقة فإنه جيب على -د

  املنظمات اعتماد مدخل متوازن جيمع بينها للوصول إىل تقديرات دقيقة،    
  
 ال تتبع شركة مناجم الفوسفات أي أسلوب من األساليب العلمية يف ختطيط املوارد البشرية العاملة ا، -ه

  .وعملية حتديد االحتياجات تتم بشكل سنوي
  

   مناهج البحث وأدوات التحليل-7
  

نظرا لطبيعة موضوع البحث وحماولة للوصول إىل كافة تطلعاته، كان إلزاما علينا اعتماد خمتلف 
ملناهج املستعملة يف البحوث والدراسات االقتصادية واإلدارية، وذلك كلما دعت احلاجة البحثية لذلك، فنجد ا

املنهج الوصفي عند التعرض ملفاهيم عامة خاصة املتعلقة بالتخطيط اإلستراتيجي وإدارة املوارد البشرية وختطيط 
. ملنهج التحليلي من خالل حتليل املعطيات واألرقاموا. وتطور وظائف إدارة املوارد البشرية. املوارد البشرية

كما مت استخدام املنهج اإلحصائي االستعراضي عند التعرض ألساليب ختطيط املوارد البشرية وعند القيام 
 ومن بني  .بعملية تقدير احتياجات العمالة على مستوى شركة مناجم الفوسفات مع االستعانة ببعض اجلداول
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يضا أسلوب دراسة احلالة عند تناول منوذج ختطيط املوارد البشرية يف شركة مناجم األدوات املتبعة أ
  .الفوسفات
  

   خطة البحث-8 
  

بناءا على األهداف والفرضيات املوضوعة سابقا، يف حدود اإلشكالية املوضوعة، كان االختيار على   
  : تقسيم البحث إىل أربعة فصول على النحو اآليت

  
 يتضمن ثالثة مباحث، سيعتين أساسا مباهية إستراتيجية املنظمة ونظرة حول التخطيط  الذي:الفصل األول- أ

  اإلستراتيجي وأهم العناصر املكونة له،
  
الذي ينقسم بدوره إىل ثالثة مباحث، فسيتناول أهم وظائف إدارة املوارد البشرية التقليدية :  الفصل الثاين- ب

  نظمة،منها واحلديثة ودورها ضمن إستراتيجية امل
  
الذي حيتوي أيضا على ثالثة مباحث، فيستعرض إىل ماهية عملية ختطيط املوارد البشرية :  الفصل الثالث-ج

والبعد اإلستراتيجي هلذه العملية، والعمليات املختلفة اليت من خالهلا تقوم عملية ختطيط املوارد البشرية بتحقيق 
  أهدافها،

  
   ثالثة مباحث فسيتناول حتليل عملية ختطيط املوارد البشرية على الذي ينقسم بدوره إىل: الفصل الرابع-د

  ، مع حماولة اقتراح أسلوب علمي بسيط لتخطيط املوارد)حمل الدراسة(مستوى شركة مناجم الفوسفات 
  .)2008-2007-2006( لسنوات )حمل الدراسة(البشرية على مستوى الشركة 

  

   مشاكل وعوائق البحث -9
  

  :سية اليت واجهت إجناز هذا العمل البسيط واملتواضع عديدة ومن أمههاإن املشاكل األسا
   قلة املراجع والدراسات اليت تناولت هذا اال من الدراسة خاصة الوطنية منها،-أ
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    صعوبة إجراء دراسة تطبيقية، والصعوبات الكبرية يف مجيع البيانات واملعلومات على مستوى شركة-ب
  .مناجم الفوسفات

    

  

  

  



    متهيـد   متهيـد
  . . ماهية اإلستراتيجيةماهية اإلستراتيجية: :     املبحـث األول    املبحـث األول
  ..عموميات حول التخطيط اإلستراتيجيعموميات حول التخطيط اإلستراتيجي: :     املبحـث الثاين    املبحـث الثاين
  ..عناصر التخطيط اإلستراتيجيعناصر التخطيط اإلستراتيجي: :     املبحـث الثالث    املبحـث الثالث

   األول األول   خامتة الفصل   خامتة الفصل
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  مدخل إىل التخطيط اإلستراتيجيمدخل إىل التخطيط اإلستراتيجي: : الفصل األولالفصل األول
  

    متهيـد   متهيـد 
  

    حترص منظمات األعمال اليوم على توفري متطلبات استقرارها ومنوها وتدعيم مركزها التنافسي مبـا حترص منظمات األعمال اليوم على توفري متطلبات استقرارها ومنوها وتدعيم مركزها التنافسي مبـا 
  ن منظمة إىل ن منظمة إىل ميكنها من إجناز خططها وحتقيق أهدافها؛ إال أن مستوى جناح املنظمات يف حتقيق ذلك يتفاوت مميكنها من إجناز خططها وحتقيق أهدافها؛ إال أن مستوى جناح املنظمات يف حتقيق ذلك يتفاوت م

  أخرى، حسب قدرا وكفاءا يف التعامل مع تغريات بيئتها اخلارجية وما يرتبط ا من فرص أو ديدات من أخرى، حسب قدرا وكفاءا يف التعامل مع تغريات بيئتها اخلارجية وما يرتبط ا من فرص أو ديدات من 
    فلـم يعـد  فلـم يعـد  . . جهة، وخصائص بيئتها الداخلية وما يرتبط ا من نقاط قوة أو أوجه ضعف من جهة أخـرى جهة، وخصائص بيئتها الداخلية وما يرتبط ا من نقاط قوة أو أوجه ضعف من جهة أخـرى 

ية أو جمرد استقراء بسيط لألحداث اجلاريـة؛        ية أو جمرد استقراء بسيط لألحداث اجلاريـة؛        مبقدورها اختاذ قرارات يف ضوء قواعد جامدة أو سياسات تارخي         مبقدورها اختاذ قرارات يف ضوء قواعد جامدة أو سياسات تارخي         
بدال من ذلك فإنه جيب أن يتوفر لديها الرؤية الستطالع األحداث املستقبلية عند التخطيط لألهداف التنظيمية                بدال من ذلك فإنه جيب أن يتوفر لديها الرؤية الستطالع األحداث املستقبلية عند التخطيط لألهداف التنظيمية                

  . . ووضع السياسات وتصميم اإلستراتيجيةووضع السياسات وتصميم اإلستراتيجية
    ة لتحديـد ة لتحديـد ويعد التخطيط اإلستراتيجي وما ينتج عنه من توجهات وخطط إستراتيجية األداة األساسيويعد التخطيط اإلستراتيجي وما ينتج عنه من توجهات وخطط إستراتيجية األداة األساسي

  . . مسار املنظمة ووضع اإلطار العام لتصرفاا عند مواجهة التغريات البيئية بكافة أشكاهلامسار املنظمة ووضع اإلطار العام لتصرفاا عند مواجهة التغريات البيئية بكافة أشكاهلا
  ::ومن خالل ذلك، مت تقسيم الفصل إىل املباحث الثالثة اآلتيةومن خالل ذلك، مت تقسيم الفصل إىل املباحث الثالثة اآلتية

  ماهية اإلستراتيجية؛ماهية اإلستراتيجية؛  
  عموميات حول التخطيط اإلستراتيجي؛عموميات حول التخطيط اإلستراتيجي؛  
  ..عناصر التخطيط اإلستراتيجيعناصر التخطيط اإلستراتيجي  

  

  اإلستراتيجية اإلستراتيجية ماهية ماهية : : املبحث األولاملبحث األول      
  

أنه سيقودها لتحقيق غاياا وأهدافها، ومن مث فهي        أنه سيقودها لتحقيق غاياا وأهدافها، ومن مث فهي          تعرب اإلستراتيجية عن الطريق الذي تعتقد املنظمة      تعرب اإلستراتيجية عن الطريق الذي تعتقد املنظمة      
ترسم رسالتها وحتدد غاياا وتوجه جهودها لتحليل العوامل واملتغريات البيئية اخلارجية والداخلية مبا يسهم يف               ترسم رسالتها وحتدد غاياا وتوجه جهودها لتحليل العوامل واملتغريات البيئية اخلارجية والداخلية مبا يسهم يف               

وقد ارتبط مفهومها فيما مضى بـاخلطط       وقد ارتبط مفهومها فيما مضى بـاخلطط       . . اصر القوة والضعف  اصر القوة والضعف  إنتاج الفرص والتعرف على املخاطر وحتديد عن      إنتاج الفرص والتعرف على املخاطر وحتديد عن      
    املستخدمة يف إدارة املعارك وفنون املواجهة العسكرية؛ إال أا امتدت بعد ذلك إىل جمـال الفكـر اإلداري  املستخدمة يف إدارة املعارك وفنون املواجهة العسكرية؛ إال أا امتدت بعد ذلك إىل جمـال الفكـر اإلداري  

وصارت مفضلة االستخدام لدى منظمات األعمال وغريها من املنظمات األخرى املهتمة بتحليل بيئتها وحتقيق              وصارت مفضلة االستخدام لدى منظمات األعمال وغريها من املنظمات األخرى املهتمة بتحليل بيئتها وحتقيق              
  ..والريادة يف جماالت نشاطهاوالريادة يف جماالت نشاطهااملبادرة املبادرة 
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  :: العناصر اآلتية العناصر اآلتيةةةوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجل
  نشأة اإلستراتيجية وتطورها؛نشأة اإلستراتيجية وتطورها؛  
  مفهوم اإلستراتيجية؛مفهوم اإلستراتيجية؛  
  مستويات اإلستراتيجية؛مستويات اإلستراتيجية؛  
  . . أبعاد القرارات اإلستراتيجية ومداخل إعداد اإلستراتيجيةأبعاد القرارات اإلستراتيجية ومداخل إعداد اإلستراتيجية  

  

  11هاهانشأة اإلستراتيجية وتطورنشأة اإلستراتيجية وتطور: :     املطلب األول    املطلب األول
  

استخدم لفظ اإلستراتيجية منذ عدة قرون يف العمليات احلربية، وهي كلمة يونانية قدمية مشتقة مـن                استخدم لفظ اإلستراتيجية منذ عدة قرون يف العمليات احلربية، وهي كلمة يونانية قدمية مشتقة مـن                
واليت تعين فن القيادة أي كيف يستخدم القائد أو اجلنرال القـوى            واليت تعين فن القيادة أي كيف يستخدم القائد أو اجلنرال القـوى            " " SSTTRRAATTEEGGOOSS  استراتيجوس  استراتيجوس  ""كلمة  كلمة  

م وفن مواجهة العدو عـن      م وفن مواجهة العدو عـن      احمليطة لضمان النصر يف احلرب، وحىت حرب نابليون كان يقصد باإلستراتيجية عل           احمليطة لضمان النصر يف احلرب، وحىت حرب نابليون كان يقصد باإلستراتيجية عل           
  . . طريق القوة العسكريةطريق القوة العسكرية

    وقد وسع نابليون مفهوم استخدام اإلستراتيجية ليشمل اجلوانب االقتصادية والسياسية الـيت حتـسن  وقد وسع نابليون مفهوم استخدام اإلستراتيجية ليشمل اجلوانب االقتصادية والسياسية الـيت حتـسن  
الفرصة للنصر العسكري، وبالتايل ليس من الضروري أن يدخل القائد معارك حامسة لتحطيم جيوش أعدائه بل                الفرصة للنصر العسكري، وبالتايل ليس من الضروري أن يدخل القائد معارك حامسة لتحطيم جيوش أعدائه بل                

  . . عنية استخدام إستراتيجية تقوم على تعطيل العدو وحتطيم معنوياتهعنية استخدام إستراتيجية تقوم على تعطيل العدو وحتطيم معنوياتهقد يكون من املفضل حتت ظروف مقد يكون من املفضل حتت ظروف م
  هكذا فإن اإلستراتيجية العسكرية أصبحت ال تشمل استخدام القوة فقط بل والتهديد باستخدامها، هكذا فإن اإلستراتيجية العسكرية أصبحت ال تشمل استخدام القوة فقط بل والتهديد باستخدامها، 
  وال تم باحلرب فقط ولكن أيضا بالسالم الذي يتبع احلرب لتصبح تدعى بعد ذلك بفن اسـتخدام القـوة   وال تم باحلرب فقط ولكن أيضا بالسالم الذي يتبع احلرب لتصبح تدعى بعد ذلك بفن اسـتخدام القـوة   

داف سياسية، وجوهر اإلستراتيجية العسكرية يكمن يف حالة املخاطرة ويف حالة عدم التأكـد              داف سياسية، وجوهر اإلستراتيجية العسكرية يكمن يف حالة املخاطرة ويف حالة عدم التأكـد              للوصول إىل أه  للوصول إىل أه  
  من الذين حييطون مبوضوع عملها ونشاطها، ألا تبىن أساسا على افتراضات وتوقعات لتـصرفات العـدو   من الذين حييطون مبوضوع عملها ونشاطها، ألا تبىن أساسا على افتراضات وتوقعات لتـصرفات العـدو   

  . . على توقعاتهعلى توقعاتهوردود فعله، وال ميكن أن ترسم مبعزل عن ما يفعله العدو وبالتايل عما جيب فعله للتأثري وردود فعله، وال ميكن أن ترسم مبعزل عن ما يفعله العدو وبالتايل عما جيب فعله للتأثري 
     و يقصد ا فـن  و يقصد ا فـن ،،""تاسنيتاسني""وختتلف اإلستراتيجية على التكتيك وهي كلمة يونانية مشتقة من كلمة وختتلف اإلستراتيجية على التكتيك وهي كلمة يونانية مشتقة من كلمة 

    القيادة يف املعركة، أو بأنه ختطيط يوضع ملعركة واحدة، أو طريقة تنفيذ محلة عسكرية وإدارا، أو جممـوع القيادة يف املعركة، أو بأنه ختطيط يوضع ملعركة واحدة، أو طريقة تنفيذ محلة عسكرية وإدارا، أو جممـوع 
  . . جيةجيةاخلطط املرحلية والربامج املوضوعة لتنفيذ أهداف اإلستراتياخلطط املرحلية والربامج املوضوعة لتنفيذ أهداف اإلستراتي

وقد انتقل مفهوم اإلستراتيجية إىل جمال األعمال يف بداية الستينات من القرن املاضي، وذلـك بعـد                 وقد انتقل مفهوم اإلستراتيجية إىل جمال األعمال يف بداية الستينات من القرن املاضي، وذلـك بعـد                 
 األمر الذي دعـا       األمر الذي دعـا      19651965  ––  19611961جناح تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي يف وزارة الدفاع األمريكية بني           جناح تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي يف وزارة الدفاع األمريكية بني           

                                                 
  ..1111  --  99: : ، ص ص، ص ص20012001،دار الفكر العريب، الطبعة الرابعة، القاهرة، مصر،،دار الفكر العريب، الطبعة الرابعة، القاهرة، مصر،املدخل إىل القرن الواحد و العشريناملدخل إىل القرن الواحد و العشرين: : ستراتيجيةستراتيجيةاإلدارة اإلاإلدارة اإلعايدة سيد خطاب، عايدة سيد خطاب،  -1
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  بتطبيق نظـام التخطـيط   بتطبيق نظـام التخطـيط    إىل إصدار توجيهات  إىل إصدار توجيهات 19651965يف شهر أوت يف شهر أوت " " ليندون جونسونليندون جونسون""الرئيس األمريكي الرئيس األمريكي 
  . . اإلستراتيجي يف كل األجهزة الفيدرالية للحكومة األمريكية حتت اسم نظام التخطيط والربامج واملوازنةاإلستراتيجي يف كل األجهزة الفيدرالية للحكومة األمريكية حتت اسم نظام التخطيط والربامج واملوازنة

            ومنذ ذلك التاريخ فإن نظام التخطيط اإلستراتيجي قد كسب تطبيقات عديدة بواسطة الواليات           ومنذ ذلك التاريخ فإن نظام التخطيط اإلستراتيجي قد كسب تطبيقات عديدة بواسطة الواليات 
  وعات األعمال املختلفة، وقبل اية الستينات من القـرن  وعات األعمال املختلفة، وقبل اية الستينات من القـرن  املتحدة يف املدن واجلامعات واملستشفيات ومشراملتحدة يف املدن واجلامعات واملستشفيات ومشر

  . . املاضي كان نظام التخطيط اإلستراتيجي قد عرب حدود الواليات املتحدة إىل أوروبا مث إىل الدول الناميةاملاضي كان نظام التخطيط اإلستراتيجي قد عرب حدود الواليات املتحدة إىل أوروبا مث إىل الدول النامية
  

  مفهوم اإلستراتيجيةمفهوم اإلستراتيجية: :     املطلب الثاين    املطلب الثاين
  

يعىن ا الغايات ذات الطبيعية     يعىن ا الغايات ذات الطبيعية     مل يتفق معظم الباحثني على تعريف شامل وحمدد لإلستراتيجية، فالبعض           مل يتفق معظم الباحثني على تعريف شامل وحمدد لإلستراتيجية، فالبعض           
  األساسية، والبعض يطلقها على األهداف احملددة، ووضع البدائل املختلفة، مث اختيار البديل املناسب وحتديداألساسية، والبعض يطلقها على األهداف احملددة، ووضع البدائل املختلفة، مث اختيار البديل املناسب وحتديد

لذلك تعددت التعاريف اليت تبني معىن اإلستراتيجية، ويف ما يلي بعض التعاريف لذلك تعددت التعاريف اليت تبني معىن اإلستراتيجية، ويف ما يلي بعض التعاريف . . املدة الزمنية القابلة للتنفيذاملدة الزمنية القابلة للتنفيذ
  ::املتعلقة باإلستراتيجيةاملتعلقة باإلستراتيجية

اإلستراتيجية هي حتديد لألهداف والغايات طويلة األجل للمنظمة، واختيار    اإلستراتيجية هي حتديد لألهداف والغايات طويلة األجل للمنظمة، واختيار     " "((cchhaannddlleerr)) تعريف شاندلر     تعريف شاندلر    --
  ،،11""خطط العمل وختصيص املوارد الضرورية لبلوغ هذه األهداف والغاياتخطط العمل وختصيص املوارد الضرورية لبلوغ هذه األهداف والغايات

جية جية اإلستراتيجية هي تصور املنظمة عن طبيعة العالقة املتوقعة مع البيئة اخلار          اإلستراتيجية هي تصور املنظمة عن طبيعة العالقة املتوقعة مع البيئة اخلار            "  "((AAnnssooffff)) تعريف أنسوف     تعريف أنسوف    --
و اليت يف ضوءها حتدد نوعية األعمال اليت ينبغي القيام ا على املدى البعيد، وحتديد املدى الذي تسعى املنظمة                   و اليت يف ضوءها حتدد نوعية األعمال اليت ينبغي القيام ا على املدى البعيد، وحتديد املدى الذي تسعى املنظمة                   

  ،،22""من ورائه حتقيق غاياا وأهدافهامن ورائه حتقيق غاياا وأهدافها
اإلستراتيجية هي النمط أو اخلطة اليت تتكامل فيها األهداف الرئيسية          اإلستراتيجية هي النمط أو اخلطة اليت تتكامل فيها األهداف الرئيسية           " "((JJ..qquuiinnnn)) تعريف جيمس كوين      تعريف جيمس كوين     --

  ،،33""اءات، ومتابعة أنشطتها للتأكد من حتقيق الترابط التاماءات، ومتابعة أنشطتها للتأكد من حتقيق الترابط التاموالسياسات، واإلجروالسياسات، واإلجر
اإلستراتيجية هي خطط وأنشطة املنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق           اإلستراتيجية هي خطط وأنشطة املنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق            " "((TThhoommaass)) تعريف توماس     تعريف توماس    --

درجة من التطابق بني رسالة املنظمة وأهدافها، وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل ا بـصورة فعالـة وذات                   درجة من التطابق بني رسالة املنظمة وأهدافها، وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل ا بـصورة فعالـة وذات                   
  ،،44""كفاءة عاليةكفاءة عالية

    اإلستراتيجية هي جمموعة القرارات واحلركات املرتبطة باختيار الوسـائل اإلستراتيجية هي جمموعة القرارات واحلركات املرتبطة باختيار الوسـائل  " "))TThhiieettaarrtt  ((   تييتارت تييتارت تعريف تعريف--
  ، ، 55""ومتركز  املوارد من أجل الوصول إىل األهدافومتركز  املوارد من أجل الوصول إىل األهداف
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5 -   MMiicchheell  MMAARRCCHHEESSNNAAYY,,  MMaannaaggeemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee,,  lleess  ééddiittiioonnss  cchhiihhaabb,,  AAllggeerr,,  AAllggéérriiee,,  11999977,,    
PP::  118866.. 
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    اإلستراتيجية هي منط أو منوذج معني يعرب عن تـدفق جمموعـة مـن   اإلستراتيجية هي منط أو منوذج معني يعرب عن تـدفق جمموعـة مـن   " " ((MMiinnttzzbbeerrgg)) تعريف منتزبرغ  تعريف منتزبرغ --
     أو نتاجـا  أو نتاجـا –– أو خمططـة   أو خمططـة  –– مقـصودة   مقـصودة  تتسواء كان هذا النمط نتاجا إلستراتيجياسواء كان هذا النمط نتاجا إلستراتيجياالقرارات أو التصرفات، القرارات أو التصرفات، 

  ،،11 " "–– أو غري خمططة أو طارئة  أو غري خمططة أو طارئة ––إلستراتيجيات غري مقصودة إلستراتيجيات غري مقصودة 
اإلستراتيجية هي خطة طويلة األجل تتخذها املنشأة قاعدة الختاذ القـرارات           اإلستراتيجية هي خطة طويلة األجل تتخذها املنشأة قاعدة الختاذ القـرارات            "  "  تعريف كامل السيد غراب     تعريف كامل السيد غراب    --

  بلية وتقوم على حتديد نطاق املنتجات واألسواق اليت تتعامـل ـا،   بلية وتقوم على حتديد نطاق املنتجات واألسواق اليت تتعامـل ـا،   من واقع حتديدها ملهمتها احلالية واملستقمن واقع حتديدها ملهمتها احلالية واملستق
واستخدامات املوارد املتاحة هلا، والتفوقات التنافسية اليت تتمتع ا، وأثر التوافق بني وظائفها اإلدارية املختلفة               واستخدامات املوارد املتاحة هلا، والتفوقات التنافسية اليت تتمتع ا، وأثر التوافق بني وظائفها اإلدارية املختلفة               

لم مع بيئتها اخلارجيـة     لم مع بيئتها اخلارجيـة     وأنشطة أعماهلا املختلفة مبا حيقق متاسك املنشأة داخليا وميكنها من حرية احلركة والتأق            وأنشطة أعماهلا املختلفة مبا حيقق متاسك املنشأة داخليا وميكنها من حرية احلركة والتأق            
  ..22""والوصول إىل أهدافها وغاياا وأغراضها األساسية بشكل متوازن والوصول إىل أهدافها وغاياا وأغراضها األساسية بشكل متوازن 

    إذن وكمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن اإلستراتيجية هي جمموعة األنشطة واخلطط اليت حتـدد األداء إذن وكمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن اإلستراتيجية هي جمموعة األنشطة واخلطط اليت حتـدد األداء 
  اف املنظمة مـع  اف املنظمة مـع  طويل األجل للمنظمة، وختصيص املوارد الضرورية لتنفيذ تلك اخلطط، مبا يضمن التقاء أهدطويل األجل للمنظمة، وختصيص املوارد الضرورية لتنفيذ تلك اخلطط، مبا يضمن التقاء أهد

  . . رسالتها، والتقاء رسالتها مع البيئة احمليطة ا بفعالية وكفاءة عاليةرسالتها، والتقاء رسالتها مع البيئة احمليطة ا بفعالية وكفاءة عالية
             واملستخلص أيضا من التعاريف السابقة هو أنه ليس من الضروري أن تكون اإلسـتراتيجية خطـة           واملستخلص أيضا من التعاريف السابقة هو أنه ليس من الضروري أن تكون اإلسـتراتيجية خطـة  

    . . املنظمةاملنظمةمنظمة، بل هي جمموعة من القرارات تتخذ وفقا ملوقف متليه العوامل البيئية احمليطة بمنظمة، بل هي جمموعة من القرارات تتخذ وفقا ملوقف متليه العوامل البيئية احمليطة ب
  

  مستويات اإلستراتيجية  مستويات اإلستراتيجية  : :     املطلب الثالث    املطلب الثالث
  

تتفاوت اإلستراتيجيات يف مستوياا من حيث مدى مشوهلا الهتمامات املنظمة كلها، أو احنصارها يف              تتفاوت اإلستراتيجيات يف مستوياا من حيث مدى مشوهلا الهتمامات املنظمة كلها، أو احنصارها يف              
  ::اهتمامات قطاعات حمدودة فيها، وميكن التمييز بني ثالث مستويات لإلستراتيجية على النحو التايلاهتمامات قطاعات حمدودة فيها، وميكن التمييز بني ثالث مستويات لإلستراتيجية على النحو التايل

  ة،ة، إستراتيجية املنظم إستراتيجية املنظم--
   إستراتيجية األعمال، إستراتيجية األعمال،--
  . .  إستراتيجية النشاط إستراتيجية النشاط--

    3::وفيما يلي عرض ملفهوم كل منها و جماالت التركيز الرئيسية وفيما يلي عرض ملفهوم كل منها و جماالت التركيز الرئيسية 
  
   إستراتيجية املنظمة  إستراتيجية املنظمة   --11
  

                                                 
  1- نبيل حممد مرسي، اإلدارة اإلستراتيجية: تكوين و تنفيذ إستراتيجية التنافس،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 2003، ص: 51.  

 11--  كامكامل السيد غراب، ل السيد غراب، اإلدارة اإلستراتيجيةاإلدارة اإلستراتيجية: : أصول علمية و حاالت عمليةأصول علمية و حاالت عملية، جامعة امللك سعود، الطبعة األوىل، الرياض، السعودية، ، جامعة امللك سعود، الطبعة األوىل، الرياض، السعودية، 19951995، ص، ص: : 1717.. 
  2-مجال الدين ال الدين حممد  املرسى وآخرون،   املرسى وآخرون،  التفكري اإلستراتيجي و اإلدارة اإلستراتيجيةالتفكري اإلستراتيجي و اإلدارة اإلستراتيجية: : منهج تطبيقيمنهج تطبيقي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 20022002، ، 

    4646  --  4444: : ص صص ص
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تركز إستراتيجية املنظمة حول وصف التوجه العام للمنظمة من حيث االجتاه حنو النمو وأساليب إدارة               تركز إستراتيجية املنظمة حول وصف التوجه العام للمنظمة من حيث االجتاه حنو النمو وأساليب إدارة               
  يفية حتقيق التوازن يف حمفظة استثماراا أو منتجتاها؛ وتعكـس       يفية حتقيق التوازن يف حمفظة استثماراا أو منتجتاها؛ وتعكـس       األنشطة املتعددة وخطوط املنتجات وكاألنشطة املتعددة وخطوط املنتجات وك

إستراتيجية املنظمة مناذج القرارات فيما يتعلق بنوعية النشاط الذي جيب أن تنخرط فيه املنظمة، تدفق املـوارد                 إستراتيجية املنظمة مناذج القرارات فيما يتعلق بنوعية النشاط الذي جيب أن تنخرط فيه املنظمة، تدفق املـوارد                 
      اخل الـيت ميكـن  اخل الـيت ميكـن  املالية وغري املالية من وإىل األقسام، العالقات بني املنظمة واموعات ذات املصاحل، واملداملالية وغري املالية من وإىل األقسام، العالقات بني املنظمة واموعات ذات املصاحل، واملد

  ::وتأخذ إستراتيجية املنظمة واحدة من أشكال ثالثة وهيوتأخذ إستراتيجية املنظمة واحدة من أشكال ثالثة وهي. . للمنظمة استخدامها لزيادة العائد على االستثمارللمنظمة استخدامها لزيادة العائد على االستثمار
  ..االستقرار، النمو، التقلص أو االنكماش االستقرار، النمو، التقلص أو االنكماش 

  
   إستراتيجية األعمال  إستراتيجية األعمال   --22
      

  وتركز علىوتركز علىخالفا إلستراتيجية املنظمة، فإن إستراتيجية األعمال حتدث عادة يف مستوى األقسام، خالفا إلستراتيجية املنظمة، فإن إستراتيجية األعمال حتدث عادة يف مستوى األقسام، 
حتسني الوضع التنافسي ملنتجات أو خدمات املنظمة يف الصناعة اليت ينتمي إليها أو القطاع السوقي الذي يتم حتسني الوضع التنافسي ملنتجات أو خدمات املنظمة يف الصناعة اليت ينتمي إليها أو القطاع السوقي الذي يتم 
خدمته بواسطة ذلك القسم، وقد مت تنظيم القسم باعتباره وحدة أعمال إستراتيجية حول جمموعة من املنتجات خدمته بواسطة ذلك القسم، وقد مت تنظيم القسم باعتباره وحدة أعمال إستراتيجية حول جمموعة من املنتجات 

هربائية؛ وعادة ما تعامل اإلدارة العليا وحدة األعمال هربائية؛ وعادة ما تعامل اإلدارة العليا وحدة األعمال املتشاة مثل ذلك األدوات املرتلية أو األجهزة الكاملتشاة مثل ذلك األدوات املرتلية أو األجهزة الك
      اإلستراتيجية باعتبارها وحدة مستقلة متلك السلطة يف تنمية إستراتيجياا اخلاصة وذلك يف إطار األهدافاإلستراتيجية باعتبارها وحدة مستقلة متلك السلطة يف تنمية إستراتيجياا اخلاصة وذلك يف إطار األهداف

زيادة زيادة واإلستراتيجيات العامة للمنظمة؛ ويف سبيل حتقيق أهدافها الذاتية فإن إستراتيجية األعمال قد تركز على واإلستراتيجيات العامة للمنظمة؛ ويف سبيل حتقيق أهدافها الذاتية فإن إستراتيجية األعمال قد تركز على 
لرحبية عن طريق حتسني اإلنتاجية وزيادة فعالية أنشطتها التسويقية، كما أا لتحقيق ذلك اهلدف قد تسعى إىل لرحبية عن طريق حتسني اإلنتاجية وزيادة فعالية أنشطتها التسويقية، كما أا لتحقيق ذلك اهلدف قد تسعى إىل اا

  تدعيم التكامل والتفاعل بني أنشطتها الوظيفية املختلفة؛ وتأخذ إستراتيجية األعمال أو ما قد يعرب عنه تدعيم التكامل والتفاعل بني أنشطتها الوظيفية املختلفة؛ وتأخذ إستراتيجية األعمال أو ما قد يعرب عنه 
  ..لفة، التنويع، التركيزلفة، التنويع، التركيزباإلستراتيجية التنافسية عدة أشكال أبرزها القيادة يف التكباإلستراتيجية التنافسية عدة أشكال أبرزها القيادة يف التك

  
    إستراتيجية النشاط                     إستراتيجية النشاط                   --33                  

  
       ففـي إطـار     ففـي إطـار    ..تتمثل جماالت التركيز يف هذه النوعية من اإلستراتيجيات يف كيفية إنتاجية املـوارد تتمثل جماالت التركيز يف هذه النوعية من اإلستراتيجيات يف كيفية إنتاجية املـوارد 
    يتم من خالهلـا  يتم من خالهلـا  إستراتيجية املنظمة وإستراتيجية األعمال، تقوم األقسام الوظيفية بإعداد إستراتيجياا واليت إستراتيجية املنظمة وإستراتيجية األعمال، تقوم األقسام الوظيفية بإعداد إستراتيجياا واليت 

إدماج األنشطة والقدرات معا من أجل حتقيق التحسني يف األداء، على سبيل املثال قد ترتكز إستراتيجية قسم                 إدماج األنشطة والقدرات معا من أجل حتقيق التحسني يف األداء، على سبيل املثال قد ترتكز إستراتيجية قسم                 
باملائة عن مبيعـات    باملائة عن مبيعـات      1515التسويق حول إتباع بعض األساليب اليت تستهدف زيادة املبيعات للعام القادم بنسبة             التسويق حول إتباع بعض األساليب اليت تستهدف زيادة املبيعات للعام القادم بنسبة             

ج أو حتسني برامج خدمة العمالء أو البحث عن عمالء جدد أو باملثل ج أو حتسني برامج خدمة العمالء أو البحث عن عمالء جدد أو باملثل العام احلايل، واليت قد تتمثل يف تطوير املنت     العام احلايل، واليت قد تتمثل يف تطوير املنت     
  . . قد تتمثل إستراتيجية نشاط البحوث والتطوير يف الريادة التكنولوجية أو اإلتباع التكنولوجيقد تتمثل إستراتيجية نشاط البحوث والتطوير يف الريادة التكنولوجية أو اإلتباع التكنولوجي
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 ويالحظ أن املستويات الثالثة لإلستراتيجية، تكون ما يسمى رياركية اإلسـتراتيجية يف املنظمـات               ويالحظ أن املستويات الثالثة لإلستراتيجية، تكون ما يسمى رياركية اإلسـتراتيجية يف املنظمـات              
ستراتيجيات الثالث جيب أن يكون هناك تنسيق وتفاعل فيما بينها إذا ما كانت هناك رغبة يف                ستراتيجيات الثالث جيب أن يكون هناك تنسيق وتفاعل فيما بينها إذا ما كانت هناك رغبة يف                الكبرية؛ هذه اإل  الكبرية؛ هذه اإل  

  ..حتقيق النجاح للمنظمة بوجه عامحتقيق النجاح للمنظمة بوجه عام
    

     ويظهر الشكل التايل املستويات الثالث لإلستراتيجية أو ما يسمى رياركية اإلسـتراتيجية والـذي   ويظهر الشكل التايل املستويات الثالث لإلستراتيجية أو ما يسمى رياركية اإلسـتراتيجية والـذي  
  : : ميثل البيئة اإلستراتيجية للمستوى التايل يف املنظمةميثل البيئة اإلستراتيجية للمستوى التايل يف املنظمةيتضح فيه أن كل مستوى من املستويات اإلستراتيجية يتضح فيه أن كل مستوى من املستويات اإلستراتيجية 
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  »»0011««      شكل رقم      شكل رقم
        مستويات اإلستراتيجية      مستويات اإلستراتيجية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، الدار  ، الدار  منهج تطبيقي منهج تطبيقي : : التفكري اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية   التفكري اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية   مجال الدين حممد املرسى وآخرون،      مجال الدين حممد املرسى وآخرون،      : : املصدراملصدر
  . . 4747: : ، ص، ص20022002اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 

  
  أبعاد القرارات اإلستراتيجية ومداخل إعداد اإلستراتيجيةأبعاد القرارات اإلستراتيجية ومداخل إعداد اإلستراتيجية: :     املطلب الرابع    املطلب الرابع

  
  . . ويتم التعرض إىل أبعاد القرارات اإلستراتيجية ومداخل إعداد اإلستراتيجية على الترتيبويتم التعرض إىل أبعاد القرارات اإلستراتيجية ومداخل إعداد اإلستراتيجية على الترتيب

  
  أبعاد القرارات اإلستراتيجية أبعاد القرارات اإلستراتيجية   --11
  

ائل اإلستراتيجية املطروحـة،    ائل اإلستراتيجية املطروحـة،    ميثل القرار اإلستراتيجي االختيار املفضل لدى متخذ القرار من بني البد          ميثل القرار اإلستراتيجي االختيار املفضل لدى متخذ القرار من بني البد          
  وذلك ملواجهة موقف إستراتيجي خيص أحد جوانب التنظيم  الذي يعمل به، وعليه جيب التعـرف علـى   وذلك ملواجهة موقف إستراتيجي خيص أحد جوانب التنظيم  الذي يعمل به، وعليه جيب التعـرف علـى   
  القرارات اليت تواجهها املنظمات وينظر إليها على أا إستراتيجية وتتطلب اهتمام إداري خاص، وتنطـوي  القرارات اليت تواجهها املنظمات وينظر إليها على أا إستراتيجية وتتطلب اهتمام إداري خاص، وتنطـوي  

    11::القرارات اإلستراتيجية على األبعاد التاليةالقرارات اإلستراتيجية على األبعاد التالية
                                                 

  ، الدار اجلامعية، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، مصر، مفاهيم ومناذج تطبيقية: اإلدارة اإلستراتيجيةثابت عبد الرمحن إدريس ومجال الدين حممد املرسى، - 1

  إستراتيجية املنظمةإستراتيجية املنظمة

وحدة أعمال  إستراتيجية األعمالإستراتيجية األعمال
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 تؤثر القرارات اإلستراتيجية على العديد من جماالت النشاط والعمليات يف املنظمة، وبالتايل فإا تستلزم  تؤثر القرارات اإلستراتيجية على العديد من جماالت النشاط والعمليات يف املنظمة، وبالتايل فإا تستلزم --
فاإلدارة العليا يف العادة هي اليت يتوافر لديها القدرة على فهم وإدراك فاإلدارة العليا يف العادة هي اليت يتوافر لديها القدرة على فهم وإدراك . . تدخل اإلدارة العليا عند اختاذهاتدخل اإلدارة العليا عند اختاذها

ك القوة أو السلطة الالزمة لتخصيص املوارد املطلوبة ك القوة أو السلطة الالزمة لتخصيص املوارد املطلوبة الدالالت الواسعة للقرارات اإلستراتيجية، كما أا متتلالدالالت الواسعة للقرارات اإلستراتيجية، كما أا متتل
  لتنفيذها،لتنفيذها،

 تضمن القرارات اإلستراتيجية استخدام وتوظيف كميات هائلة من املوارد املالية واألصول املادية واملـوارد                تضمن القرارات اإلستراتيجية استخدام وتوظيف كميات هائلة من املوارد املالية واألصول املادية واملـوارد               --
    لـزم لـزم البشرية اليت جيب احلصول عليها إما من املصادر الداخلية أو املصادر اخلارجية؛ كما أن هذه القرارات تالبشرية اليت جيب احلصول عليها إما من املصادر الداخلية أو املصادر اخلارجية؛ كما أن هذه القرارات ت
  املنظمة بالعديد من التصرفات خالل فترة زمنية حمددة نسبيا، وهو ما يعين احلاجة إىل موارد ملموسة،املنظمة بالعديد من التصرفات خالل فترة زمنية حمددة نسبيا، وهو ما يعين احلاجة إىل موارد ملموسة،

فالقرارات اإلستراتيجية تلـزم  فالقرارات اإلستراتيجية تلـزم  . .  تؤثر القرارات اإلستراتيجية على رفاهية املنظمة وازدهارها يف األجل الطويل          تؤثر القرارات اإلستراتيجية على رفاهية املنظمة وازدهارها يف األجل الطويل         --
. .  عن مخس سنوات، ومتتد أثارها لسنوات طويلـة         عن مخس سنوات، ومتتد أثارها لسنوات طويلـة        املنظمة بالسري يف اجتاهات حمددة لفترات طويلة قد ال تقل         املنظمة بالسري يف اجتاهات حمددة لفترات طويلة قد ال تقل         

فتبين املنظمة إلستراتيجية ما يؤثر على صورا الذهنية ووضعها التنافسي، وحجم أنشطتها ومستويات مبيعاا              فتبين املنظمة إلستراتيجية ما يؤثر على صورا الذهنية ووضعها التنافسي، وحجم أنشطتها ومستويات مبيعاا              
  وأرباحها، ومن مث قدرا على النمو والتوسع واالزدهار،وأرباحها، ومن مث قدرا على النمو والتوسع واالزدهار،

 وليس جمرد معرفتهم احلالية عند اختاذ مثل هـذه           وليس جمرد معرفتهم احلالية عند اختاذ مثل هـذه           تستند القرارات اإلستراتيجية إىل تنبؤات املديرين املستقبلية        تستند القرارات اإلستراتيجية إىل تنبؤات املديرين املستقبلية       --
    القرارات، مث التركيز على السيناريوهات املستقبلية اليت سوف متكن املنظمة من اختيـار أفـضل البـدائل     القرارات، مث التركيز على السيناريوهات املستقبلية اليت سوف متكن املنظمة من اختيـار أفـضل البـدائل     

  اإلستراتيجية،اإلستراتيجية،
غالبية غالبية  فالقرارات اإلستراتيجية متتلك تأثريات معقدة بالنسبة ل        فالقرارات اإلستراتيجية متتلك تأثريات معقدة بالنسبة ل       .. تتعدد تأثريات أو نتائج القرارات اإلستراتيجية       تتعدد تأثريات أو نتائج القرارات اإلستراتيجية      --

فالقرارات بشأن مزيج العمالء أو التركيز التنافسي أو اهليكل التنظيمي على سبيل            فالقرارات بشأن مزيج العمالء أو التركيز التنافسي أو اهليكل التنظيمي على سبيل            . . جماالت النشاط يف املنظمة   جماالت النشاط يف املنظمة   
املثال تؤثر بالضرورة على أنشطة ونتائج أعمال وحدات األعمال اإلستراتيجية أو األقسام أو وحدات العمل،               املثال تؤثر بالضرورة على أنشطة ونتائج أعمال وحدات األعمال اإلستراتيجية أو األقسام أو وحدات العمل،               

   واملسؤوليات الناجتة عن اختاذ هذه القرارات، واملسؤوليات الناجتة عن اختاذ هذه القرارات،فجميع هذه ااالت سوف تتأثر بإعادة ختصيص املواردفجميع هذه ااالت سوف تتأثر بإعادة ختصيص املوارد
حيث أن مجيع منظمات األعمـال      حيث أن مجيع منظمات األعمـال      . .  تتطلب القرارات اإلستراتيجية أخذ متغريات البيئة اخلارجية يف االعتبار          تتطلب القرارات اإلستراتيجية أخذ متغريات البيئة اخلارجية يف االعتبار         --

متارس أنشطتها يف ظل نظام مفتوح، وبالتايل فإا تتأثر بالظروف واألحداث اخلارجية اليت تقع خارج نطـاق                 متارس أنشطتها يف ظل نظام مفتوح، وبالتايل فإا تتأثر بالظروف واألحداث اخلارجية اليت تقع خارج نطـاق                 
 حتقيق املكانة السوقية املالئمة يتطلب من املديرين النظر إىل ما هو أبعد من أنشطة وعمليات                 حتقيق املكانة السوقية املالئمة يتطلب من املديرين النظر إىل ما هو أبعد من أنشطة وعمليات                سيطرا، لذا فإن  سيطرا، لذا فإن  

  . . اخلاخل......املنظمة الداخلية، لتحليل وتفسري سلوكيات املنافسني والعمالء واملوردين واملمولني واألجهزة احلكوميةاملنظمة الداخلية، لتحليل وتفسري سلوكيات املنافسني والعمالء واملوردين واملمولني واألجهزة احلكومية
ستقبلي طويل األجل على املنظمة،     ستقبلي طويل األجل على املنظمة،      وعليه فإن القرارات اإلستراتيجية تتعامل مع القضايا ذات األثر امل          وعليه فإن القرارات اإلستراتيجية تتعامل مع القضايا ذات األثر امل         

  ::واليت تتميز بثالث خصائص رئيسيةواليت تتميز بثالث خصائص رئيسية
 فالقرارات اإلستراتيجية هي قرارات غري عادية وغري مسبوقة يف غالبية األحوال وال يوجد هلا إطار                 فالقرارات اإلستراتيجية هي قرارات غري عادية وغري مسبوقة يف غالبية األحوال وال يوجد هلا إطار                :: الندرة  الندرة --

  . . متكرر ميكن إتباعهمتكرر ميكن إتباعه
ىل درجة عالية من االلتـزام      ىل درجة عالية من االلتـزام       فالقرارات اإلستراتيجية تتطلب ختصيص موارد ملموسة وحتتاج إ         فالقرارات اإلستراتيجية تتطلب ختصيص موارد ملموسة وحتتاج إ        :: تعدد اآلثار   تعدد اآلثار  --

  . . والتعهد، وبالتايل فإن أثارها ملموسة ومتعددة اجلوانبوالتعهد، وبالتايل فإن أثارها ملموسة ومتعددة اجلوانب
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     حيث تأيت القرارات اإلستراتيجية يف املقام األول من حيث األمهية أو أولوية التنفيـذ  حيث تأيت القرارات اإلستراتيجية يف املقام األول من حيث األمهية أو أولوية التنفيـذ :: األسبقية واألولوية األسبقية واألولوية--
  .. أوجه النشاط يف التنظيم أوجه النشاط يف التنظيمبالنسبة لباقي القرارات وذلك فيما يتعلق بالتصرفات املستقبلية بالنسبة لكافةبالنسبة لباقي القرارات وذلك فيما يتعلق بالتصرفات املستقبلية بالنسبة لكافة

      فـالقرارات فـالقرارات . . وختتلف مسات القرارات اإلستراتيجية باختالف النشاط اإلستراتيجي موضع  االعتباروختتلف مسات القرارات اإلستراتيجية باختالف النشاط اإلستراتيجي موضع  االعتبار
    اإلستراتيجية على مستوى املنظمة متيل إىل التوجه بالقيمة وأكثر عمومية وأطول مدى مقارنـة بـالقرارات  اإلستراتيجية على مستوى املنظمة متيل إىل التوجه بالقيمة وأكثر عمومية وأطول مدى مقارنـة بـالقرارات  

  ..جية أو على املستوى الوظيفيجية أو على املستوى الوظيفياإلستراتيجية على مستوى وحدات األعمال اإلستراتياإلستراتيجية على مستوى وحدات األعمال اإلستراتي
  

  مداخل إعداد اإلستراتيجيةمداخل إعداد اإلستراتيجية  --22
  

     ففـي املنظمـات    ففـي املنظمـات   ..تسلك املنظمات يف الواقع العملي مداخل خمتلفة يف إعداد خططها اإلستراتيجيةتسلك املنظمات يف الواقع العملي مداخل خمتلفة يف إعداد خططها اإلستراتيجية
الصغرية اليت تلتصق فيها امللكية باإلدارة فإن عملية إعداد اإلستراتيجية تتم بشكل غري رمسي يف صورة شـفوية               الصغرية اليت تلتصق فيها امللكية باإلدارة فإن عملية إعداد اإلستراتيجية تتم بشكل غري رمسي يف صورة شـفوية               

     أما املنظمات الكبرية فيتم فيها تنمية وإعداد اإلستراتيجيات بطريقة رمسيـة وبتفاصـيل   أما املنظمات الكبرية فيتم فيها تنمية وإعداد اإلستراتيجيات بطريقة رمسيـة وبتفاصـيل  ؛؛رؤوسنيرؤوسنيمع كبار املمع كبار امل
    أعمق، حيث يتم مشاركة اإلدارة العليا والعديد من املديرين يف املستويات األخرى، وعقـد العديـد مـن   أعمق، حيث يتم مشاركة اإلدارة العليا والعديد من املديرين يف املستويات األخرى، وعقـد العديـد مـن   

اطها كلما كانت هذه    اطها كلما كانت هذه    االجتماعات ودراسات عديدة، وكلما كانت املنظمة أكرب وأكثر تنوعا يف جماالت نش           االجتماعات ودراسات عديدة، وكلما كانت املنظمة أكرب وأكثر تنوعا يف جماالت نش           
العملية أكثر تنظيما وتتضمن خططا مكتوبة يتم إجراءها يف إطار زمين معني، وميكن التمييز بني أربعة مداخل                 العملية أكثر تنظيما وتتضمن خططا مكتوبة يتم إجراءها يف إطار زمين معني، وميكن التمييز بني أربعة مداخل                 

  11::أو أمناط تتبعها املنظمات يف الواقع العملي عند قيامها بإعداد إستراتيجياا وهيأو أمناط تتبعها املنظمات يف الواقع العملي عند قيامها بإعداد إستراتيجياا وهي
  
   مدخل كبري اإلستراتيجيني مدخل كبري اإلستراتيجيني--أأ
  

  أخذ الدور الريادي يف حتليل املوقف وتقييم البدائل اإلستراتيجية،أخذ الدور الريادي يف حتليل املوقف وتقييم البدائل اإلستراتيجية،وفق هذا املدخل يقوم املدير بوفق هذا املدخل يقوم املدير ب
      واختيار اإلستراتيجية املالئمة، وال يعين ذلك أن كبري اإلستراتيجيني يقوم بكافة جوانـب إعـداد اخلطـة   واختيار اإلستراتيجية املالئمة، وال يعين ذلك أن كبري اإلستراتيجيني يقوم بكافة جوانـب إعـداد اخلطـة   

حلـها  حلـها  اإلستراتيجية، ولكنه يعين امتالكه لزمام املبادرة وإحكام قبضته على عملية إعداد اإلسـتراتيجية يف مرا              اإلستراتيجية، ولكنه يعين امتالكه لزمام املبادرة وإحكام قبضته على عملية إعداد اإلسـتراتيجية يف مرا              
  .  .  املختلفةاملختلفة

إن أحد جوانب الضعف الرئيسية هلذا املدخل هو أن جناح اإلستراتيجية يعتمد بدرجة كـبرية علـى                 إن أحد جوانب الضعف الرئيسية هلذا املدخل هو أن جناح اإلستراتيجية يعتمد بدرجة كـبرية علـى                 
مهارات صنع اإلستراتيجية لدى فرد واحد؛ ومن جانب آخر فإن هذه الدرجة العالية من املركزيـة يف صـنع                  مهارات صنع اإلستراتيجية لدى فرد واحد؛ ومن جانب آخر فإن هذه الدرجة العالية من املركزيـة يف صـنع                  

املسئول أكثر قوة ونفوذا، ولديه رؤية وبصرية       املسئول أكثر قوة ونفوذا، ولديه رؤية وبصرية       اإلستراتيجية ميكن أن تؤدي إىل نتيجة طيبة عندما يكون  املدير            اإلستراتيجية ميكن أن تؤدي إىل نتيجة طيبة عندما يكون  املدير            
    22..عما جيب القيام به وكيفعما جيب القيام به وكيف
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   مدخل التفويض لآلخرين مدخل التفويض لآلخرين  --  بب
  

            يف ظل هذا املدخل يقوم املدير املسئول بتفويض جزء أو رمبا مهمة إعداد اإلستراتيجية بالكامل إىل          يف ظل هذا املدخل يقوم املدير املسئول بتفويض جزء أو رمبا مهمة إعداد اإلستراتيجية بالكامل إىل
  

  ةة، أو فريق عمل ذو رقابة ذاتي، أو فريق عمل ذو رقابة ذاتييفيةرقة مهام وظرقة مهام وظآخرين، والذين قد يتمثلون يف بعض املساعدين املوثوق م، أو فآخرين، والذين قد يتمثلون يف بعض املساعدين املوثوق م، أو ف
مع تفويضهم السلطات الالزمة للقيام ذه العملية، ويقوم املدير املسئول يف هذه احلالة مبتابعة مدى التقدم يف مع تفويضهم السلطات الالزمة للقيام ذه العملية، ويقوم املدير املسئول يف هذه احلالة مبتابعة مدى التقدم يف 
إعداد اإلستراتيجية، وتوجيه النصائح واإلرشادات عند احلاجة، وحجب املوافقة النهائية إىل أن يتم تقدمي إعداد اإلستراتيجية، وتوجيه النصائح واإلرشادات عند احلاجة، وحجب املوافقة النهائية إىل أن يتم تقدمي 

إلستراتيجية رمسيا، والنظر فيها أو تعديلها واحلكم على صالحيتها بالتنفيذ؛ ويساعد هذا املدخل يف إلستراتيجية رمسيا، والنظر فيها أو تعديلها واحلكم على صالحيتها بالتنفيذ؛ ويساعد هذا املدخل يف مقترحات امقترحات ا
حتقيق املشاركة الفعالة وتأمني متثيل العديد من املديرين وااالت الوظيفية يف عملية إعداد اإلستراتيجية، عالوة حتقيق املشاركة الفعالة وتأمني متثيل العديد من املديرين وااالت الوظيفية يف عملية إعداد اإلستراتيجية، عالوة 

 األفكار اإلستراتيجية  اليت تصب من أسفل إىل أعلى؛  األفكار اإلستراتيجية  اليت تصب من أسفل إىل أعلى؛ على ذلك فإنه مينح املديرين بعض املرونة يف املفاضلة بنيعلى ذلك فإنه مينح املديرين بعض املرونة يف املفاضلة بني
إال أنه يعاب على هذا املدخل يف أن جناحه يعتمد بدرجة كبرية على خربات ومهارات األفراد يف املستويات  إال أنه يعاب على هذا املدخل يف أن جناحه يعتمد بدرجة كبرية على خربات ومهارات األفراد يف املستويات  
األدىن الذين مت تفويض عملية إعداد اإلستراتيجية إليهم، على سبيل املثال، فقد ترتكز توجهات هؤالء  األفراد األدىن الذين مت تفويض عملية إعداد اإلستراتيجية إليهم، على سبيل املثال، فقد ترتكز توجهات هؤالء  األفراد 

لقضايا ذات التأثري قصري األجل على املنظمة، كما قد تستند جهودهم اإلستراتيجية إىل رد الفعل وليس لقضايا ذات التأثري قصري األجل على املنظمة، كما قد تستند جهودهم اإلستراتيجية إىل رد الفعل وليس على اعلى ا
  . . املبادرة، والتركيز على املشكالت اليومية بدال من توجيه موارد املنظمة الستغالل الفرص املستقبليةاملبادرة، والتركيز على املشكالت اليومية بدال من توجيه موارد املنظمة الستغالل الفرص املستقبلية

  
   املدخل التعاوين املدخل التعاوين--جج
  

  مبعـىن أن مبعـىن أن . . لزمالء وكبار املساعدين يف إعداد اإلستراتيجيةلزمالء وكبار املساعدين يف إعداد اإلستراتيجية          وفق هذا املدخل يطلب املدير مساعدة ا          وفق هذا املدخل يطلب املدير مساعدة ا
    اإلستراتيجية اليت يتم التوصل إليها هي نتاج اجلهد املشترك لكل من يهمه األمر ويف ظل توجيهـات املـدير  اإلستراتيجية اليت يتم التوصل إليها هي نتاج اجلهد املشترك لكل من يهمه األمر ويف ظل توجيهـات املـدير  
      املسئول؛ ويتالءم هذا املدخل مع املواقف اليت تتجاوز فيها القضايا اإلستراتيجية احلدود التقليديـة لألقـسام  املسئول؛ ويتالءم هذا املدخل مع املواقف اليت تتجاوز فيها القضايا اإلستراتيجية احلدود التقليديـة لألقـسام  
  واإلدارات الوظيفية، وعندما توجد احلاجة للمزج بني أفكار ومهارات  األفراد ذوي اخلـربات واخللفيـات   واإلدارات الوظيفية، وعندما توجد احلاجة للمزج بني أفكار ومهارات  األفراد ذوي اخلـربات واخللفيـات   

املختلفة، وعندما يكون من الضروري تشجيع مشاركة األفراد يف إعداد اإلستراتيجية من أجل احلصول علـى                املختلفة، وعندما يكون من الضروري تشجيع مشاركة األفراد يف إعداد اإلستراتيجية من أجل احلصول علـى                
  . . دعمهم لعمليات التنفيذدعمهم لعمليات التنفيذ

  
   مدخل املبادرة الذاتية مدخل املبادرة الذاتية--دد
  

    هذا املدخل فإن املدير ال يهتم بأخذ دور ريادي يف إعداد اإلستراتيجية أو الوقـوف علـى  هذا املدخل فإن املدير ال يهتم بأخذ دور ريادي يف إعداد اإلستراتيجية أو الوقـوف علـى           يف ظل          يف ظل 
تفاصيلها، كما ال يرغب يف استرتاف الوقت يف قيادة اآلخرين وتشجيعهم على املشاركة أو العمل اجلمـاعي                 تفاصيلها، كما ال يرغب يف استرتاف الوقت يف قيادة اآلخرين وتشجيعهم على املشاركة أو العمل اجلمـاعي                 

 على تنمية وإدارة وتنفيذ      على تنمية وإدارة وتنفيذ     للقيام مبهمة إعداد اإلستراتيجية؛ بدال من ذلك فإنه يقوم بتشجيع األفراد واجلماعات           للقيام مبهمة إعداد اإلستراتيجية؛ بدال من ذلك فإنه يقوم بتشجيع األفراد واجلماعات           
إستراتيجيات جيدة وفقا ملبادرام، ويقوم املديرين هنا بدور القضاة، حيث يقيمون املقترحات اإلسـتراتيجية              إستراتيجيات جيدة وفقا ملبادرام، ويقوم املديرين هنا بدور القضاة، حيث يقيمون املقترحات اإلسـتراتيجية              
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  اليت حتتاج إىل موافقتهم وحيقق هذا املدخل نتائج طيبة يف الشركات متعددة وحدات األعمـال، حيـث ال   اليت حتتاج إىل موافقتهم وحيقق هذا املدخل نتائج طيبة يف الشركات متعددة وحدات األعمـال، حيـث ال   
    ين اإلستراتيجيات اخلاصة بكل وحدة أو قطاع من النشاط، ويف ظلين اإلستراتيجيات اخلاصة بكل وحدة أو قطاع من النشاط، ويف ظليستطيع كبري املدراء العامني مبفرده تكويستطيع كبري املدراء العامني مبفرده تكو

هذا املدخل، فإن اإلستراتيجية الكلية متثل جمموع اإلستراتيجيات الناجتة عن املبادرات الفردية واجلماعية واليت              هذا املدخل، فإن اإلستراتيجية الكلية متثل جمموع اإلستراتيجيات الناجتة عن املبادرات الفردية واجلماعية واليت              
  . . مت املوافقة عليهامت املوافقة عليها

 األفضل، ولكن كل منها ميكـن        األفضل، ولكن كل منها ميكـن                وجتدر اإلشارة إىل أنه من الصعب اإلدعاء بأن أحد هذه املداخل هو                    وجتدر اإلشارة إىل أنه من الصعب اإلدعاء بأن أحد هذه املداخل هو           
أن ينجح أو يفشل وذلك يف ضوء مدى استخدامه يف الظروف املالئمة ومستوى إدارته، وكـذلك مـستوى                  أن ينجح أو يفشل وذلك يف ضوء مدى استخدامه يف الظروف املالئمة ومستوى إدارته، وكـذلك مـستوى                  

  . . اخلربات واملهارات اليت ميتلكها األفراد املشاركني يف إعداد اإلستراتيجيةاخلربات واملهارات اليت ميتلكها األفراد املشاركني يف إعداد اإلستراتيجية
  

  عموميات حول التخطيط اإلستراتيجيعموميات حول التخطيط اإلستراتيجي: :  املبحث الثاين املبحث الثاين    
  

ظمات املعاصرة إىل حتقيق مكانة تنافسية متميزة يف أسواقها اليت دف إليها، ولدى الفئـات               ظمات املعاصرة إىل حتقيق مكانة تنافسية متميزة يف أسواقها اليت دف إليها، ولدى الفئـات                       تسعى املن         تسعى املن 
  وذلك من خالل حتركها وفـق رؤيـة متكاملـة    وذلك من خالل حتركها وفـق رؤيـة متكاملـة    . . املستهدفة من عمالئها، وبني منافسيها احلاليني واحملتملنياملستهدفة من عمالئها، وبني منافسيها احلاليني واحملتملني

          واضحة، واليت تعترب اإلطار الصحيح واملنهج السليم لتعظيم االستفادة من إمكانيا          ا ومواردها احلالية واملمكنة   ا ومواردها احلالية واملمكنة   واضحة، واليت تعترب اإلطار الصحيح واملنهج السليم لتعظيم االستفادة من إمكانيا  .  .
ويف الواقع العملي املعاصر، الذي تنحصر فيه الفواصل املكانية والزمانية، حيث األسواق املفتوحة والتفـاعالت     ويف الواقع العملي املعاصر، الذي تنحصر فيه الفواصل املكانية والزمانية، حيث األسواق املفتوحة والتفـاعالت     

  والتأثريات احلادة بني املنظمات فيما بينها من جانب، وبينها وبني بيئات األعمال من جانب آخر، يـصبح  والتأثريات احلادة بني املنظمات فيما بينها من جانب، وبينها وبني بيئات األعمال من جانب آخر، يـصبح  
اة املهنية الصحيحة لبقاء املنظمات ومنوها وحتقيق فعالية األداء على املدى الزمين            اة املهنية الصحيحة لبقاء املنظمات ومنوها وحتقيق فعالية األداء على املدى الزمين            التخطيط اإلستراتيجي هو األد   التخطيط اإلستراتيجي هو األد   

  ..طويل و متوسط وقصري األجل على حد سواءطويل و متوسط وقصري األجل على حد سواء
  ::          وعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلة العناصر اآلتية          وعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلة العناصر اآلتية

  ماهية التخطيط؛ماهية التخطيط؛  
  مفهوم التخطيط اإلستراتيجي؛مفهوم التخطيط اإلستراتيجي؛  
  هدافه؛هدافه؛أمهية التخطيط اإلستراتيجي وأأمهية التخطيط اإلستراتيجي وأ  
  .  .  متطلبات تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي وأسباب عدم فعاليتهمتطلبات تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي وأسباب عدم فعاليته  

  

  ماهية التخطيط ماهية التخطيط : : املطلب األولاملطلب األول        
  

      حترص كل املنظمات على توفري متطلبات استقرارها ومنوها كأساس إلجناز خططها وحتقيق أهدافها؛حترص كل املنظمات على توفري متطلبات استقرارها ومنوها كأساس إلجناز خططها وحتقيق أهدافها؛
مع التغريات يف بيئتها اخلارجية وما ا       مع التغريات يف بيئتها اخلارجية وما ا       ويتطلب ذلك أن تعمل املنظمة على حتسني قدرا وكفاءا يف التعامل            ويتطلب ذلك أن تعمل املنظمة على حتسني قدرا وكفاءا يف التعامل            

    من فرص و قيود أو ديدات، وكذلك العمل على رفع كفاءا يف التعامل مع بيئتها الداخلية وما ا من نقاطمن فرص و قيود أو ديدات، وكذلك العمل على رفع كفاءا يف التعامل مع بيئتها الداخلية وما ا من نقاط
  . . قوة وأوجه ضعفقوة وأوجه ضعف
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 مسار  مسار     وتعد وظيفة التخطيط وما ينتج عنها من توجهات وخطط وبرامج هي األداة األساسية لتحديد  وتعد وظيفة التخطيط وما ينتج عنها من توجهات وخطط وبرامج هي األداة األساسية لتحديد  
  ..ضع اإلطار العام لتحركها وتعاملها مع التغريات البيئية بكافة أشكاهلاضع اإلطار العام لتحركها وتعاملها مع التغريات البيئية بكافة أشكاهلااملنظمة وواملنظمة وو

  
  
    

  مفهوم التخطيط مفهوم التخطيط   --11
  

    يعترب التخطيط الوظيفة األوىل من وظائف اإلدارة، حيث تسبق الوظائف األخرى كالتنظيم والتوجيهيعترب التخطيط الوظيفة األوىل من وظائف اإلدارة، حيث تسبق الوظائف األخرى كالتنظيم والتوجيه  
    ارة العليـا ووصـوال إىل  ارة العليـا ووصـوال إىل  و التنسيق والرقابة؛ وتتم عملية التخطيط يف خمتلف املستويات اإلدارية بدءا بـاإلد و التنسيق والرقابة؛ وتتم عملية التخطيط يف خمتلف املستويات اإلدارية بدءا بـاإلد 

    ::ولقد أعطيت للتخطيط عدة تعاريف ميكن إدراج البعض منها فيما يليولقد أعطيت للتخطيط عدة تعاريف ميكن إدراج البعض منها فيما يلي. . اإلدارات الدنيااإلدارات الدنيا
  التخطيط هو الوظيفة اإلدارية اليت حتدد الوضع احلايل للمنظمة والوضع التخطيط هو الوظيفة اإلدارية اليت حتدد الوضع احلايل للمنظمة والوضع " "      تعريف مصطفى حممود أبو بكر تعريف مصطفى حممود أبو بكر--

    ألهداف النهائية، وصياغة السياسات وحتديـد ألهداف النهائية، وصياغة السياسات وحتديـد املستهدف هلا و كيفية حتقيق ذلك من خالل حتديد الغايات وااملستهدف هلا و كيفية حتقيق ذلك من خالل حتديد الغايات وا
الوسائل املؤدية إىل حتقيق تلك الغايات واألهداف وختصيص املوارد الضرورية لذلك، مع الربجمة الزمنية لكـل                الوسائل املؤدية إىل حتقيق تلك الغايات واألهداف وختصيص املوارد الضرورية لذلك، مع الربجمة الزمنية لكـل                

  ،،11""من الغايات و األهداف و األعمال و الوسائل من الغايات و األهداف و األعمال و الوسائل 
      ، وكافة األنشطة اليت، وكافة األنشطة اليتالتخطيط عملية شاملة تتضمن تصميم األهداف، اخلططالتخطيط عملية شاملة تتضمن تصميم األهداف، اخلطط" " تعريف أمحد سيد مصطفىتعريف أمحد سيد مصطفى  --

      ، اإلجراءات، القواعـد، الـربامج واجلـداول   ، اإلجراءات، القواعـد، الـربامج واجلـداول   تتتؤدي لتحقيق األهداف متضمنة اإلستراتيجيات، السياساتؤدي لتحقيق األهداف متضمنة اإلستراتيجيات، السياسا
  ،،22"" الزمنية  الزمنية 

التخطيط هو جمموعة األنشطة اإلدارية املصممة من أجل حتـضري          التخطيط هو جمموعة األنشطة اإلدارية املصممة من أجل حتـضري           "  "  تعريف حممد فريد الصحن و آخرون       تعريف حممد فريد الصحن و آخرون      --
 القرارات اخلاصة باستغالل املوارد املادية والبشرية تساعد املنظمة على     القرارات اخلاصة باستغالل املوارد املادية والبشرية تساعد املنظمة على    املنظمة ملواجهة املستقبل، والتأكد من أن     املنظمة ملواجهة املستقبل، والتأكد من أن     

  ،،33""حتقيق غاياا وأهدافها حتقيق غاياا وأهدافها 
  ::التخطيط هو عملية منهجية ومستمرة حتتوي علىالتخطيط هو عملية منهجية ومستمرة حتتوي على "  " ))  ((  MMiicchheell  GGeerrvvaaiiss تعريف ميشال جرييف  تعريف ميشال جرييف --
   حتديد الغايات واألهداف، حتديد الغايات واألهداف،--
   حتديد األعمال واألنشطة والوسائل واألساليب، حتديد األعمال واألنشطة والوسائل واألساليب،--
  يد املوارد واإلمكانيات املطلوبة،يد املوارد واإلمكانيات املطلوبة،حتدحتد  --
  حتديد السياسات واخلطط والربامج،حتديد السياسات واخلطط والربامج،  --
  . . 44"" وضع أسس لقياس كفاءة األداء مبا حيقق األهداف وضع أسس لقياس كفاءة األداء مبا حيقق األهداف--

                                                 
  ..106106: : ، ص، ص20032003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، املدير املعاصر و إدارة األعمال يف بيئة العوملة املعاصرةاملدير املعاصر و إدارة األعمال يف بيئة العوملة املعاصرة مصطفى حممود أبو بكر،  مصطفى حممود أبو بكر، - 1
  . . 8383: : ، ص، ص19991999دار الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر، دار الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر، رؤية مدير القرن احلادي و العشرين، رؤية مدير القرن احلادي و العشرين، : :  يف عامل متغري يف عامل متغرياملديراملدير أمحد سيد مصطفى،  أمحد سيد مصطفى، --  22
 ..130130: : ، ص، ص20002000 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، مبادئ اإلدارة،مبادئ اإلدارة، حممد فريد الصحن و آخرون،  حممد فريد الصحن و آخرون، - 3

4  -  Michel GERVAIS, Contrôle de gestion, Economica, 7 éme édition, Paris, France, 2000, P: 20 .  
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                                 إذن وكمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن التخطيط هو عمليـة اختيـار األهـداف والـسياسات     إذن وكمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن التخطيط هو عمليـة اختيـار األهـداف والـسياسات    
  . . سريها يف املستقبل، وختصيص املوارد الضرورية لذلكسريها يف املستقبل، وختصيص املوارد الضرورية لذلكواإلجراءات والربامج اليت تقرر نشاط املنظمة وخط واإلجراءات والربامج اليت تقرر نشاط املنظمة وخط 

  
  
  
  

   أمهية و أهداف التخطيط  أمهية و أهداف التخطيط --22
                  

  ..ويتم التعرض إىل أمهية التخطيط وأهدافه على الترتيبويتم التعرض إىل أمهية التخطيط وأهدافه على الترتيب                    
    

   أمهية التخطيط  أمهية التخطيط --          أ          أ
  

ألفراد، ومن هذه املنافع    ألفراد، ومن هذه املنافع     حيقق التخطيط السليم الفعال الكثري من املنافع واملزايا للمنظمة ولألنشطة ول           حيقق التخطيط السليم الفعال الكثري من املنافع واملزايا للمنظمة ولألنشطة ول          
    11::واملزايا ما يليواملزايا ما يلي

   التخطيط يساعد على حتديد األهداف بدقة وعناية، التخطيط يساعد على حتديد األهداف بدقة وعناية،--
   التخطيط هو األساس يف حتديد وختصيص املوارد واإلمكانيات مبا حيقق األهداف، التخطيط هو األساس يف حتديد وختصيص املوارد واإلمكانيات مبا حيقق األهداف،--
   التخطيط يقدم أساسا لتنظيم العمل،  التخطيط يقدم أساسا لتنظيم العمل، --
  طراف،طراف، التخطيط هو الذي حيدد حمور تركيز اجلهود والتنسيق بني األ التخطيط هو الذي حيدد حمور تركيز اجلهود والتنسيق بني األ--
   التخطيط حيدد نطاق ومسارات اختاذ القرارات، التخطيط حيدد نطاق ومسارات اختاذ القرارات،--
   التخطيط هو األساس الذي بناءا عليه حتدد اجتاهات التعامل مع البيئة اخلارجية للمنظمة، التخطيط هو األساس الذي بناءا عليه حتدد اجتاهات التعامل مع البيئة اخلارجية للمنظمة،--
   التخطيط يساعد على التكيف مع التغيري، التخطيط يساعد على التكيف مع التغيري،--
   التخطيط يرفع محاس ودافعية العاملني، التخطيط يرفع محاس ودافعية العاملني،--
   التخطيط يشجع على االبتكار واإلبداع، التخطيط يشجع على االبتكار واإلبداع،--
  خطيط أساس للمعلومات واالتصال،خطيط أساس للمعلومات واالتصال، الت الت--
   التخطيط يساعد يف تفويض السلطة، التخطيط يساعد يف تفويض السلطة،--
   التخطيط هو أساس املتابعة والرقابة وتقييم األداء، التخطيط هو أساس املتابعة والرقابة وتقييم األداء،--
   التخطيط هو املفتاح إىل التطور والنجاح، التخطيط هو املفتاح إىل التطور والنجاح،--
   التخطيط هو منطلق صياغة أسس ومعايري قياس الكفاءة والفعالية، التخطيط هو منطلق صياغة أسس ومعايري قياس الكفاءة والفعالية،--

                                                 
  . 112 - 111: ، ص صاملرجع السابق مصطفى حممود أبو بكر، -1
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  . .  يف التفكري والتصرف يف التفكري والتصرف التخطيط يشجع على استخدام املنطق العلمي التخطيط يشجع على استخدام املنطق العلمي--
  

   أهداف التخطيط أهداف التخطيط-- ب ب
  

     يهدف نظام التخطيط يف أي منظمة إىل حتقيق عديد من األهداف كمجموعة متكاملة، وفيما يلـي  يهدف نظام التخطيط يف أي منظمة إىل حتقيق عديد من األهداف كمجموعة متكاملة، وفيما يلـي 
  11::عرض ألهم أهداف التخطيطعرض ألهم أهداف التخطيط

   مواجهة عدم التأكد يف بيئة عمل املنظمة، مواجهة عدم التأكد يف بيئة عمل املنظمة،--
  ديد متطلبات التعامل الفعال معها،ديد متطلبات التعامل الفعال معها، تدعيم قدرة املنظمة يف حتديد نقاط القوة وأوجه الضعف لديها وحت تدعيم قدرة املنظمة يف حتديد نقاط القوة وأوجه الضعف لديها وحت--
   حتديد وتوجيه املسارات اإلستراتيجية للمنظمة، حتديد وتوجيه املسارات اإلستراتيجية للمنظمة،--
   حتديد وتوجيه قرارات االستثمار يف املنظمة، حتديد وتوجيه قرارات االستثمار يف املنظمة،--
   تطوير التنظيم اإلداري للمنظمة، تطوير التنظيم اإلداري للمنظمة،--
   تدعيم قدرة املنظمة على التعامل مع املشكالت واألزمات، تدعيم قدرة املنظمة على التعامل مع املشكالت واألزمات،--
  . . ظمةظمة تدعيم وتطوير قدرات املوارد البشرية يف املن تدعيم وتطوير قدرات املوارد البشرية يف املن--

  
    22 أنواع التخطيط أنواع التخطيط--33
  

        ميكن التمييز بني األنواع املختلفة للتخطيط يف ضوء جمموعة من األسس املختلفة وذلك على النحوميكن التمييز بني األنواع املختلفة للتخطيط يف ضوء جمموعة من األسس املختلفة وذلك على النحو
  ::التايلالتايل

   من حيث املدى أو النطاق أو اهلدف، من حيث املدى أو النطاق أو اهلدف،--
  . .  من حيث املدى الزمين من حيث املدى الزمين--
  

   من حيث املدى أو النطاق أو اهلدف  من حيث املدى أو النطاق أو اهلدف --أأ
  

  ::يم التخطيط إىل  اآليتيم التخطيط إىل  اآليتسسميكن تقميكن تق
  

   التخطيط اإلستراتيجي  التخطيط اإلستراتيجي --أوالأوال
  

                                                 
  .    .    116116  --  112112: : ، ص ص، ص صاملرجع نفسهاملرجع نفسه  -1
  . . 108108  --  107107: : ، ص ص، ص ص20042004، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، مبادئ اإلدارة بني النظرية و التطبيقمبادئ اإلدارة بني النظرية و التطبيق إمساعيل بالل حممد،  إمساعيل بالل حممد، - 2
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يتمثل التخطيط اإلستراتيجي يف التخطيط الذي يهتم بصياغة التحركات الرئيسية للمنظمة ملواجهـة             يتمثل التخطيط اإلستراتيجي يف التخطيط الذي يهتم بصياغة التحركات الرئيسية للمنظمة ملواجهـة             
    مواقف مصريية ذات تأثري جوهري على كيان املنظمة و أهدافها، أو السيطرة على ديدات تواجه املنظمة أو مواقف مصريية ذات تأثري جوهري على كيان املنظمة و أهدافها، أو السيطرة على ديدات تواجه املنظمة أو 

ملنظمة أو النتهاز فرص حيوية فيها كسب ونفع واضح وكـبري           ملنظمة أو النتهاز فرص حيوية فيها كسب ونفع واضح وكـبري           للتعامل مع قيود وموانع تعيق حتقيق أهداف ا       للتعامل مع قيود وموانع تعيق حتقيق أهداف ا       
            للمنظمة، وهذه اإلستراتيجيات تعين التأثري القوي على جزء كبري من االستثمارات و املـوارد، أو حتـدث  للمنظمة، وهذه اإلستراتيجيات تعين التأثري القوي على جزء كبري من االستثمارات و املـوارد، أو حتـدث  

    تغيريات كبرية يف املنتجات واألسواق أو فئات العمالء اليت تتعامل معها، أو تغيري جوهري يف العالقـة مـع  تغيريات كبرية يف املنتجات واألسواق أو فئات العمالء اليت تتعامل معها، أو تغيري جوهري يف العالقـة مـع  
  . . فسني أو املوردين أو احلكومة، أو تغيري جوهري يف عناصر التنظيم اإلداري للمنظمةفسني أو املوردين أو احلكومة، أو تغيري جوهري يف عناصر التنظيم اإلداري للمنظمةاملنااملنا

  
  

   التخطيط التكتيكي  التخطيط التكتيكي --ثانياثانيا
  

فهي تقوم بتفتيت و جتزئة  القرارات الكبرية املتخذة يف          فهي تقوم بتفتيت و جتزئة  القرارات الكبرية املتخذة يف          . . يرتبط التخطيط  التكتيكي باإلدارة الوسطى     يرتبط التخطيط  التكتيكي باإلدارة الوسطى     
    طاعات وأقسام ووحدات املنظمـة؛ وتـشمل  طاعات وأقسام ووحدات املنظمـة؛ وتـشمل  مستوى اإلدارة العليا إىل أجزاء ذات معىن واضح ومفهوم لقمستوى اإلدارة العليا إىل أجزاء ذات معىن واضح ومفهوم لق

    اخلطط اليت تعدها اإلدارة الوسطى السياسات والربامج واإلجراءات والقواعد وامليزانيات متوسـطة األجـل   اخلطط اليت تعدها اإلدارة الوسطى السياسات والربامج واإلجراءات والقواعد وامليزانيات متوسـطة األجـل   
  . . والتغيريات التنظيميةوالتغيريات التنظيمية

  
   التخطيط التشغيلي  التخطيط التشغيلي -- ثالثا ثالثا

  
لتفصيل النهائي للخطط   لتفصيل النهائي للخطط    يرتبط التخطيط التشغيلي باإلدارة اإلشرافية أو الدنيا، حيث يتم من خالله ا            يرتبط التخطيط التشغيلي باإلدارة اإلشرافية أو الدنيا، حيث يتم من خالله ا           

  . . املوضوعة يف كل من اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى، وذلك يف شكل برامج عمل وإجراءات روتينيةاملوضوعة يف كل من اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى، وذلك يف شكل برامج عمل وإجراءات روتينية
  

   من حيث املدى الزمين  من حيث املدى الزمين -- ب ب
  

    ::ميكن تقسيم التخطيط إىل اآليتميكن تقسيم التخطيط إىل اآليت
  

   التخطيط طويل األجل  التخطيط طويل األجل --أوالأوال
  

     باألنشطة الرئيـسية للمنظمـة   باألنشطة الرئيـسية للمنظمـة   يغطي فترة زمنية طويلة نسبيا، مخسة سنوات أو أطول وهو يرتبط يغطي فترة زمنية طويلة نسبيا، مخسة سنوات أو أطول وهو يرتبط
كالتوسع يف اإلنتاج وتقدمي منتجات جديدة، واإلدارة العليا هي املسئولة عادة عن التخطيط طويل األجـل يف                 كالتوسع يف اإلنتاج وتقدمي منتجات جديدة، واإلدارة العليا هي املسئولة عادة عن التخطيط طويل األجـل يف                 

  ..معظم املنظماتمعظم املنظمات
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   التخطيط متوسط األجل التخطيط متوسط األجل--ثانياثانيا

  
  وهو يغطي فترة زمنية تتراوح بني عام ومخسة أعوام وتستلزم وجود تـرابط بـني اإلدارة العليـا    وهو يغطي فترة زمنية تتراوح بني عام ومخسة أعوام وتستلزم وجود تـرابط بـني اإلدارة العليـا    

  . . والوسطىوالوسطى
    

  التخطيط قصري األجل  التخطيط قصري األجل    -- ثالثا ثالثا
  

   وهو يغطي فترة زمنية اقل من سنة عادة، ويركز على األنشطة اليومية القائمة على تقييم ومتابعة وهو يغطي فترة زمنية اقل من سنة عادة، ويركز على األنشطة اليومية القائمة على تقييم ومتابعة
  عمليات التقدم حنو حتقيق األهداف متوسطة وطويلة األجل، مبعىن التركيز على األنشطة الالزمة عمليات التقدم حنو حتقيق األهداف متوسطة وطويلة األجل، مبعىن التركيز على األنشطة الالزمة 

    
  .. زمين ال يتجاوز سنة واحدة زمين ال يتجاوز سنة واحدةلتحقيق وإجناز أعمال معينة يف إطارلتحقيق وإجناز أعمال معينة يف إطار

  
  مفهوم التخطيط اإلستراتيجي مفهوم التخطيط اإلستراتيجي : :     املطلب الثاين    املطلب الثاين

  
            أصبح التخطيط اإلستراتيجي حتمية كمنهج تفكري وأسلوب عمل، وذلك استجابة للضغوط          أصبح التخطيط اإلستراتيجي حتمية كمنهج تفكري وأسلوب عمل، وذلك استجابة للضغوط

  وقد تصدى العديد من الكتاب والبـاحثني      وقد تصدى العديد من الكتاب والبـاحثني      . . واملؤثرات البيئية اهلائلة، اليت أصبحت تواجهها منظمات األعمال       واملؤثرات البيئية اهلائلة، اليت أصبحت تواجهها منظمات األعمال       
  ::لتعريف التخطيط اإلستراتيجي، وفيما يلي بعض هذه التعاريفلتعريف التخطيط اإلستراتيجي، وفيما يلي بعض هذه التعاريف

التخطيط اإلستراتيجي هم تصميم املستقبل املراد التخطيط اإلستراتيجي هم تصميم املستقبل املراد ""  ))  AAhhmmeedd  HHaammaaddoouucchhee  (( تعريف أمحد محدوش  تعريف أمحد محدوش --
  ،،11""الوصول إليه وحتديد الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك الوصول إليه وحتديد الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك 

العمليات اليت حتدد التوجهـات  العمليات اليت حتدد التوجهـات  التخطيط اإلستراتيجي هو جمموعة التخطيط اإلستراتيجي هو جمموعة ""  ))  JJeeaann  PPiieerrrree  ((تعريف جون بيريتعريف جون بيري--
  ،،22""الكربى للمنظمة ساحمة هلا بتعديل وحتسني وتقوية وضعها التنافسيالكربى للمنظمة ساحمة هلا بتعديل وحتسني وتقوية وضعها التنافسي

   التخطيط اإلستراتيجي هو العملية املستمرة لصنع قـرارات   التخطيط اإلستراتيجي هو العملية املستمرة لصنع قـرارات  ""  ))PPeetteerr  DDrruucckkeerr  ((   تعريف بيتر دراكر تعريف بيتر دراكر--
ارات، وتنظيم اجلهود املطلوبة    ارات، وتنظيم اجلهود املطلوبة    تنظيم العمل يف الوقت احلاضر بطريقة منهجية مع معرفة كبرية مبستقبل هذه القر            تنظيم العمل يف الوقت احلاضر بطريقة منهجية مع معرفة كبرية مبستقبل هذه القر            

                                                 
1  -  Ahmed HAMADOUCHE, Méthodes et outils d’analyses stratégique, les éditions chihab, Alger,  
Algérie,1997, P:32.   
2  -  Jean PIERRE, Stratégor, Dunod, 3éme édition, Paris, France, 1997, P:381.  
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لتنفيذ هذه القرارات بطريقة منهجية وقياس نتائج هذه القرارات بالتوقعات عن طريق توافر نظام للتغذية املرتدة                لتنفيذ هذه القرارات بطريقة منهجية وقياس نتائج هذه القرارات بالتوقعات عن طريق توافر نظام للتغذية املرتدة                
   ، ،11""للمعلومات للمعلومات 

   التخطيط اإلستراتيجي هو عملية تطوير رسالة املنظمة وأهدافها وخططها التخطيط اإلستراتيجي هو عملية تطوير رسالة املنظمة وأهدافها وخططها""   تعريف أمحد القطامني تعريف أمحد القطامني--
  ،،""2ا دف حتقيق انتقال منظم من موقف حايل إىل موقف مستقبلي مستهدفا دف حتقيق انتقال منظم من موقف حايل إىل موقف مستقبلي مستهدفاإلستراتيجية وسياسااإلستراتيجية وسياسا

     التخطيط اإلستراتيجي هو التصميم والتبصري برسالة املنظمة وبأهـدافها ومبـسارها   التخطيط اإلستراتيجي هو التصميم والتبصري برسالة املنظمة وبأهـدافها ومبـسارها  ""   تعريف أمحد ماهر تعريف أمحد ماهر--
  ،،33""الرئيسي وحتديد العمليات واألنشطة واألعمال الالزمة لتحقيق ذلك الرئيسي وحتديد العمليات واألنشطة واألعمال الالزمة لتحقيق ذلك 

ط اإلستراتيجي هو التبصر بالشكل املثايل للمنظمة يف املستقبل وحتقيق هـذا            ط اإلستراتيجي هو التبصر بالشكل املثايل للمنظمة يف املستقبل وحتقيق هـذا             التخطي  التخطي ""   تعريف نادية العارف    تعريف نادية العارف   --
  ،،44""الشكلالشكل

التخطيط اإلستراتيجي يعين وضع التخطيط اإلستراتيجي يعين وضع " "   ((  TThhoommppssoonn  &&  ssttrriicckkllaanndd))   تعريف تومبسون و استركالند  تعريف تومبسون و استركالند --
  . . 55""  اخلطط املستقبلية للمنظمة، وحتديد غاياا على املدى البعيد، واختيار النمط املالئم لتحقيق ذلكاخلطط املستقبلية للمنظمة، وحتديد غاياا على املدى البعيد، واختيار النمط املالئم لتحقيق ذلك

         إذن وكمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن التخطيط اإلستراتيجي هو مشروع تغيري احلاضر من أجل تكييفه                         إذن وكمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن التخطيط اإلستراتيجي هو مشروع تغيري احلاضر من أجل تكييفه                
  مع املستقبل املراد الوصول إليه، من خالل التصميم والتبصر برسالة املنظمة وبأهدافها ومبسارها الرئيسي، مع املستقبل املراد الوصول إليه، من خالل التصميم والتبصر برسالة املنظمة وبأهدافها ومبسارها الرئيسي، 

  ..وحتديد العمليات واألنشطة الالزمة لتحقيق ذلكوحتديد العمليات واألنشطة الالزمة لتحقيق ذلك
  

  أمهية التخطيط اإلستراتيجي وأهدافهأمهية التخطيط اإلستراتيجي وأهدافه: : ملطلب الثالثملطلب الثالثاا        
  

  . . ويتم التعرض إىل أمهية التخطيط اإلستراتيجي وأهدافه على الترتيبويتم التعرض إىل أمهية التخطيط اإلستراتيجي وأهدافه على الترتيب
  
   أمهية التخطيط اإلستراتيجي أمهية التخطيط اإلستراتيجي--11
  

    وفيما يليوفيما يلي. . حتقق املنظمات اليت تم بتخطيط عملياا وأنشطتها إستراتيجيا العديد من املزايا واملنافعحتقق املنظمات اليت تم بتخطيط عملياا وأنشطتها إستراتيجيا العديد من املزايا واملنافع
  66  ::ايا اليت تعود على املنظمات من جراء تبنيها للتخطيط اإلستراتيجيايا اليت تعود على املنظمات من جراء تبنيها للتخطيط اإلستراتيجيعرض ألهم املزعرض ألهم املز

                                                 
  حممد عبد الكرمي، الدار الدولية للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة، مـصر، : رمجة، اجلزء األول، تاملهام املسؤوليات، التطبيقات:  اإلدارة بيتر دراكر،- 1

  .171: ، ص1996
  . 85: ، ص2002 األردن،  عمان،، دار جمدالوي للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل،مفاهيم وحاالت تطبيقية: اإلدارة اإلستراتيجية أمحد القطامني، - 2
  . 23: ، ص2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، دير خطوة خبطوة يف اإلدارة اإلستراتيجيةدليل املأمحد ماهر،  - 3
   .8: ، ص2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، التخطيط اإلستراتيجي و العوملة نادية العارف، - 4

5  -   AArrmmaauudd  DDAAYYAANN  eett  aauuttrreess,,  MMaannuueell    ddee  GGeessttiioonn,,  vvoolluummee11,,  EElllliippsseess  //AAuuff,,  PPaarriiss,,FFrraannccee,,  11999999,,  PP::112255.. 
  ، 1999، جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر، اإلدارة اإلستراتيجية ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، - 6

  . 38 - 37: ص ص
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ذلك أن صياغة اإلستراتيجية تتطلب قدرا كبريا       ذلك أن صياغة اإلستراتيجية تتطلب قدرا كبريا       . . يساعد التخطيط اإلستراتيجي يف وضوح الرؤية املستقبلية      يساعد التخطيط اإلستراتيجي يف وضوح الرؤية املستقبلية        --
 وبالتايل  وبالتايل من دقة توقع األحداث مستقبال والتنبؤ مبجريات األحوال، األمر الذي يساعد على التعامل الفعال معها            من دقة توقع األحداث مستقبال والتنبؤ مبجريات األحوال، األمر الذي يساعد على التعامل الفعال معها            

  منو املنظمة وبقائها،منو املنظمة وبقائها،
حيث ال تستطيع منظمات    حيث ال تستطيع منظمات    . .  يساعد التخطيط اإلستراتيجي املنظمة يف حتقيق التفاعل البيئي على املدى الطويل            يساعد التخطيط اإلستراتيجي املنظمة يف حتقيق التفاعل البيئي على املدى الطويل           --

األعمال التأثري يف ظروف ومتغريات بيئتها على املدى القصري، سواء كانت هذه الظروف سياسية أو اقتصادية                األعمال التأثري يف ظروف ومتغريات بيئتها على املدى القصري، سواء كانت هذه الظروف سياسية أو اقتصادية                
  ؛ يف حني ميكنها ذلك يف األجل الطويل من خالل قراراا اإلسـتراتيجية الـيت   ؛ يف حني ميكنها ذلك يف األجل الطويل من خالل قراراا اإلسـتراتيجية الـيت   اخلاخل......أو تكنولوجية أو ثقافيةأو تكنولوجية أو ثقافية

  تساعدها على استغالل الفرص املتاحة واحلد من أثر املخاطر البيئية،تساعدها على استغالل الفرص املتاحة واحلد من أثر املخاطر البيئية،
حيث أثبتت الدراسات امليدانية أن حيث أثبتت الدراسات امليدانية أن . .  يساعد التخطيط اإلستراتيجي يف حتقيق النتائج االقتصادية واملالية املرضية         يساعد التخطيط اإلستراتيجي يف حتقيق النتائج االقتصادية واملالية املرضية        --

ية إجيابية بني النتائج االقتصادية واملالية ومدى اهتمام املنظمات بالتخطيط اإلستراتيجي وحتريها       ية إجيابية بني النتائج االقتصادية واملالية ومدى اهتمام املنظمات بالتخطيط اإلستراتيجي وحتريها       هناك عالقة طرد  هناك عالقة طرد  
  الدقة يف اختاذ القرارات اإلستراتيجية،الدقة يف اختاذ القرارات اإلستراتيجية،

      حيث يقوي التخطـيط اإلسـتراتيجي مركـز   حيث يقوي التخطـيط اإلسـتراتيجي مركـز   . .  يساعد التخطيط اإلستراتيجي يف تدعيم املركز التنافسي يساعد التخطيط اإلستراتيجي يف تدعيم املركز التنافسي--
ديدة سواء على املستوى احمللي أو الدويل، ويدعم الصناعات اليت تواجه            ديدة سواء على املستوى احمللي أو الدويل، ويدعم الصناعات اليت تواجه            املنظمات يف ظل الظروف التنافسية الش     املنظمات يف ظل الظروف التنافسية الش     

التغريات التكنولوجية املتالحقة، ويساعد على االستفادة من مواردها وثرواا الفنية و املادية والبشرية، نظـرا               التغريات التكنولوجية املتالحقة، ويساعد على االستفادة من مواردها وثرواا الفنية و املادية والبشرية، نظـرا               
  التساع سيطرا الفكرية على أمور السوق،التساع سيطرا الفكرية على أمور السوق،

 إذ يعتمد التخطيط اإلستراتيجي على موارد بـشرية ذات           إذ يعتمد التخطيط اإلستراتيجي على موارد بـشرية ذات          ..يساعد التخطيط اإلستراتيجي يف إحداث التغيري     يساعد التخطيط اإلستراتيجي يف إحداث التغيري       --
  فكر إجيايب وقدرة على مواجهة التحديات؛ ورغبة يف تطوير واقع املنظمة إىل األفضل، فالقائمون علىفكر إجيايب وقدرة على مواجهة التحديات؛ ورغبة يف تطوير واقع املنظمة إىل األفضل، فالقائمون على

  وضع وصياغة اإلستراتيجية يرون أن التغيري عبارة عن حتدي وليس معوقا،وضع وصياغة اإلستراتيجية يرون أن التغيري عبارة عن حتدي وليس معوقا،
    اإلمكانات بطريقة فعالة من خالل توجيـه جهـود  اإلمكانات بطريقة فعالة من خالل توجيـه جهـود   يساعد التخطيط اإلستراتيجي على ختصيص املوارد و يساعد التخطيط اإلستراتيجي على ختصيص املوارد و--

املنظمة التوجيه الصحيح يف املدى البعيد، كما يسهم يف استخدام مواردها وإمكاناا بطريقة فعالة مبا ميكن من                 املنظمة التوجيه الصحيح يف املدى البعيد، كما يسهم يف استخدام مواردها وإمكاناا بطريقة فعالة مبا ميكن من                 
  . . استغالل نواحي القوة والتغلب على نواحي الضعفاستغالل نواحي القوة والتغلب على نواحي الضعف

  
   أهداف التخطيط اإلستراتيجي  أهداف التخطيط اإلستراتيجي --22
  

ىل حتقيق العديد من األهداف وفقا الجتاهات املنظمة وخصائص         ىل حتقيق العديد من األهداف وفقا الجتاهات املنظمة وخصائص         يهدف نظام التخطيط اإلستراتيجي إ    يهدف نظام التخطيط اإلستراتيجي إ    
وفيما يلي عرض ألهم األهداف اليت يسعى التخطـيط اإلسـتراتيجي           وفيما يلي عرض ألهم األهداف اليت يسعى التخطـيط اإلسـتراتيجي           . . املوقف الذي تتم فيه عملية التخطيط     املوقف الذي تتم فيه عملية التخطيط     

  11::لتحقيقهالتحقيقها
    ملـة ملـة  يئة املنظمة داخليا بإجراء تعديالت يف اهليكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد واألنظمة والقوى العا يئة املنظمة داخليا بإجراء تعديالت يف اهليكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد واألنظمة والقوى العا--

  بالشكل الذي يزيد من قدرا على التعامل مع البيئة اخلارجية بكفاءة وفعالية،بالشكل الذي يزيد من قدرا على التعامل مع البيئة اخلارجية بكفاءة وفعالية،

                                                 
  . . 88  --  77: : ، ص ص، ص ص20002000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، األصول واألسس العلميةاألصول واألسس العلمية: : اإلدارة اإلستراتيجيةاإلدارة اإلستراتيجيةحممد أمحد عوض، حممد أمحد عوض،   - 1
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   اختاذ قرارات هامة ومؤثرة تعمل على زيادة حصة املنظمة يف السوق وزيادة رضا املتعاملني معها وتعظـيم   اختاذ قرارات هامة ومؤثرة تعمل على زيادة حصة املنظمة يف السوق وزيادة رضا املتعاملني معها وتعظـيم  --
  قطاع منه،قطاع منه،املكاسب ألصحاب املصلحة من وجودها سواء كانوا من املسامهني أم كان اتمع كله أو املكاسب ألصحاب املصلحة من وجودها سواء كانوا من املسامهني أم كان اتمع كله أو 

حبيث يتم وضع األهداف طويلة األجل واألهداف السنوية والـسياسات          حبيث يتم وضع األهداف طويلة األجل واألهداف السنوية والـسياسات          . .  حتديد األولويات واألمهية النسبية     حتديد األولويات واألمهية النسبية    --
  وإجراء عمليات ختصيص املوارد باالسترشاد ذه األولويات،وإجراء عمليات ختصيص املوارد باالسترشاد ذه األولويات،

دارة فاشلة  دارة فاشلة  فاإلدارة اليت تفشل يف زيادة قيمة املنظمة هي إ        فاإلدارة اليت تفشل يف زيادة قيمة املنظمة هي إ        . .  إجياد املعيار املوضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة        إجياد املعيار املوضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة       --
  مهما كان حجم ما تدعيه من إجنازات وتطوير داخل املنظمة،مهما كان حجم ما تدعيه من إجنازات وتطوير داخل املنظمة،

   زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اختاذ القرارات والتنسيق والرقابة واكتشاف وتصحيح االحنرافات لوجـود   زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اختاذ القرارات والتنسيق والرقابة واكتشاف وتصحيح االحنرافات لوجـود  --
  معايري تتمثل يف األهداف اإلستراتيجية،معايري تتمثل يف األهداف اإلستراتيجية،

فرص ومقاومة التهديدات هو املعيار األساسـي       فرص ومقاومة التهديدات هو املعيار األساسـي        التركيز على السوق والبيئة اخلارجية باعتبار أن استغالل ال          التركيز على السوق والبيئة اخلارجية باعتبار أن استغالل ال         --
  لنجاح املنظمات،لنجاح املنظمات،

    حبيث ميكن  للمدير اكتشاف  املـشاكل حبيث ميكن  للمدير اكتشاف  املـشاكل . .  جتميع البيانات عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات جتميع البيانات عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات--
مبكرا وبالتايل ميكنه األخذ بزمام القيادة بدال من أن تكون قرارات املدير هي رد فعل لقرارات وإستراتيجيات                 مبكرا وبالتايل ميكنه األخذ بزمام القيادة بدال من أن تكون قرارات املدير هي رد فعل لقرارات وإستراتيجيات                 

  فسني،فسني،املنااملنا
 تشجيع اشتراك العاملني من خالل العمل اجلماعي مما يزيد من التزام العاملني يف حتقيق اخلطط اليت اشتركوا                   تشجيع اشتراك العاملني من خالل العمل اجلماعي مما يزيد من التزام العاملني يف حتقيق اخلطط اليت اشتركوا                  --

      يف مناقشتها ووافقوا عليها ويقلل من مقاومتهم للتغيري ويزيد من فهمهم ألسس تقييم األداء ومنح احلـوافز يف مناقشتها ووافقوا عليها ويقلل من مقاومتهم للتغيري ويزيد من فهمهم ألسس تقييم األداء ومنح احلـوافز 
  داخل املنظمة،داخل املنظمة،

  ض واالحتكاك  بني اإلدارات لوجود معايري وأهداف واضحة تستخدمض واالحتكاك  بني اإلدارات لوجود معايري وأهداف واضحة تستخدم تسهيل عملية التنسيق ومنع التعار تسهيل عملية التنسيق ومنع التعار--
  للفصل بني وجهات النظر املتعارضة،للفصل بني وجهات النظر املتعارضة،

   وجود معيار واضح لتوزيع املوارد وختصيصها بني البدائل املختلفة، وجود معيار واضح لتوزيع املوارد وختصيصها بني البدائل املختلفة،--
  . .  التنسيق بني خمتلف القرارات وتوحيد اجتاهاا التنسيق بني خمتلف القرارات وتوحيد اجتاهاا--
  

  راتيجي وأسباب عدم فعاليتهراتيجي وأسباب عدم فعاليتهمتطلبات تطبيق نظام التخطيط اإلستمتطلبات تطبيق نظام التخطيط اإلست: :     املطلب الرابع    املطلب الرابع
  

  . . ويتم التعرض إىل متطلبات تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي وأسباب عدم فعاليته على الترتيبويتم التعرض إىل متطلبات تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي وأسباب عدم فعاليته على الترتيب
  

  متطلبات تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجيمتطلبات تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي  --11
  

  11::يتطلب التطبيق الفعال لنظام التخطيط اإلستراتيجي توفر املقومات الرئيسية التاليةيتطلب التطبيق الفعال لنظام التخطيط اإلستراتيجي توفر املقومات الرئيسية التالية
                                                 

  . 27 - 21: ، ص ص2000، مصر، ، الدار اجلامعية، اإلسكندريةالتفكري اإلستراتيجي وإعداد اخلطة اإلستراتيجية مصطفى حممود أبو بكر، - 1
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  لقيام بعملية التخطيط اإلستراتيجيلقيام بعملية التخطيط اإلستراتيجي هتيئة املنظمة ل هتيئة املنظمة ل-- أ أ
  

   تعد عملية يئة املنظمة للقيام بعملية التخطيط اإلستراتيجي أحد أهم متطلبات فعالية نظام التخطيط  تعد عملية يئة املنظمة للقيام بعملية التخطيط اإلستراتيجي أحد أهم متطلبات فعالية نظام التخطيط 
  ::اإلستراتيجي، وتتم هذه التهيئة من خاللاإلستراتيجي، وتتم هذه التهيئة من خالل

     لعمليـة  لعمليـة  تعميق اقتناع أعضاء املنظمة بأمهية وضرورة إعداد اخلطة اإلستراتيجية من خالل نظام متكامـل  تعميق اقتناع أعضاء املنظمة بأمهية وضرورة إعداد اخلطة اإلستراتيجية من خالل نظام متكامـل --
  التخطيط،التخطيط،

 التأكد من انتماء أعضاء املنظمة هلا، واقتناعهم باالرتباط القوي بني حتقيق مصلحة املنظمة وما حيصلون عليه                  التأكد من انتماء أعضاء املنظمة هلا، واقتناعهم باالرتباط القوي بني حتقيق مصلحة املنظمة وما حيصلون عليه                 --
  من منافع أو مزايا مادية ومعنوية عاجلة وآجلة،من منافع أو مزايا مادية ومعنوية عاجلة وآجلة،

    ة التخطـيط ة التخطـيط  التعرف على األساليب واألدوات الالزمة لتوفري البيانات واملعلومات اليت يتطلبها تطبيق عملي التعرف على األساليب واألدوات الالزمة لتوفري البيانات واملعلومات اليت يتطلبها تطبيق عملي--
  اإلستراتيجي،اإلستراتيجي،

   التعرف على حقيقة املوقف احلايل للمنظمة، وما يتوافر لديها من إمكانيات وموارد، التعرف على حقيقة املوقف احلايل للمنظمة، وما يتوافر لديها من إمكانيات وموارد،--
   توصيف مستوى االستغالل احلقيقي إلمكانيات املنظمة، وحتديد مدى إمكانية حتسينها وتطويرها، توصيف مستوى االستغالل احلقيقي إلمكانيات املنظمة، وحتديد مدى إمكانية حتسينها وتطويرها،--
    مدى مالءمتها للقيام بإعـداد اخلطـة  مدى مالءمتها للقيام بإعـداد اخلطـة   التعرف على املهارات والقدرات اإلدارية والفنية ألعضاء املنظمة، و التعرف على املهارات والقدرات اإلدارية والفنية ألعضاء املنظمة، و--

  اإلستراتيجية،اإلستراتيجية،
   إعداد التوجيهات والتعليمات والقرارات الالزمة وتوزيعها، والتأكد من استيعاا وإمكانية تنفيذها، إعداد التوجيهات والتعليمات والقرارات الالزمة وتوزيعها، والتأكد من استيعاا وإمكانية تنفيذها،--
   التأكد من استعداد أعضاء املنظمة لبدء تنفيذ نظام التخطيط اإلستراتيجي، التأكد من استعداد أعضاء املنظمة لبدء تنفيذ نظام التخطيط اإلستراتيجي،--
   اخلطة اإلستراتيجية، اخلطة اإلستراتيجية، تدعيم ثقة أعضاء املنظمة يف عملية إعداد تدعيم ثقة أعضاء املنظمة يف عملية إعداد--
   وضع آلية تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي، وحتديد أعضاء فريق التخطيط واملنسقني بـني الوحـدات    وضع آلية تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي، وحتديد أعضاء فريق التخطيط واملنسقني بـني الوحـدات   --

  التنظيمية، وحتديد اختصاصام وتوزيع األدوار عليهم،التنظيمية، وحتديد اختصاصام وتوزيع األدوار عليهم،
  . .  وضع برنامج متكامل يوضح آلية عمل فريق التخطيط وضع برنامج متكامل يوضح آلية عمل فريق التخطيط--
  

  اإلستراتيجياإلستراتيجيتوفري املعلومات اليت يتطلبها نظام التخطيط توفري املعلومات اليت يتطلبها نظام التخطيط   --  بب
  

  ::يتطلب تنفيذ نظام التخطيط اإلستراتيجي أن تكون املنظمة على دراية بعدة أمور أساسية أمههايتطلب تنفيذ نظام التخطيط اإلستراتيجي أن تكون املنظمة على دراية بعدة أمور أساسية أمهها
   العناصر الداخلية واخلارجية املطلوب توفري معلومات عنها ألغراض إعداد اخلطة اإلستراتيجية، العناصر الداخلية واخلارجية املطلوب توفري معلومات عنها ألغراض إعداد اخلطة اإلستراتيجية،--
  إلستراتيجي،إلستراتيجي، لتنفيذ نظام التخطيط ا لتنفيذ نظام التخطيط ا))الداخلية واخلارجيةالداخلية واخلارجية(( معلومات عن هذه العناصر  معلومات عن هذه العناصر --
   املعلومات املتوفرة واليت ميكن االستفادة منها يف إعداد اخلطة اإلستراتيجية، املعلومات املتوفرة واليت ميكن االستفادة منها يف إعداد اخلطة اإلستراتيجية،--
   املعلومات غري املتوفرة واليت جيب توفريها إلعداد اخلطة اإلستراتيجية، املعلومات غري املتوفرة واليت جيب توفريها إلعداد اخلطة اإلستراتيجية،--
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   مصادر احلصول  على املعلومات سواء املتوفرة أو غري املتوفرة، مصادر احلصول  على املعلومات سواء املتوفرة أو غري املتوفرة،--
  عداد اخلطة اإلستراتيجية،عداد اخلطة اإلستراتيجية، وسائل احلصول على املعلومات ألغراض إ وسائل احلصول على املعلومات ألغراض إ--
   اإلجراءات التنفيذية والربنامج الزمين للحصول على هذه املعلومات، اإلجراءات التنفيذية والربنامج الزمين للحصول على هذه املعلومات،--
   األطراف املعنية املسئولة عن توفري هذه املعلومات،  األطراف املعنية املسئولة عن توفري هذه املعلومات، --
   أساليب وأدوات حتليل وتفسري هذه املعلومات وجتهيزها لالستفادة منها يف إعداد اخلطة اإلستراتيجية،  أساليب وأدوات حتليل وتفسري هذه املعلومات وجتهيزها لالستفادة منها يف إعداد اخلطة اإلستراتيجية، --
  .. من هذه املعلومات ومن نظم وقواعد تداوهلا وحفظها ومتابعة حتديثها من هذه املعلومات ومن نظم وقواعد تداوهلا وحفظها ومتابعة حتديثها كيفية االستفادة كيفية االستفادة--
  

   استمرارية التفكري اإلستراتيجي استمرارية التفكري اإلستراتيجي--جج
  

حيث حيث . . إن استمرارية التفكري اإلستراتيجي لدى أعضاء املنظمة ميثل أهم االستثمارات احلقيقية للمنظمة           إن استمرارية التفكري اإلستراتيجي لدى أعضاء املنظمة ميثل أهم االستثمارات احلقيقية للمنظمة           
ية؛ بل تتعدى ذلك لتصبح مفاهيم أساسية       ية؛ بل تتعدى ذلك لتصبح مفاهيم أساسية       ال تقتصر تصورام واهتمامام على مرحلة إعداد اخلطة اإلستراتيج        ال تقتصر تصورام واهتمامام على مرحلة إعداد اخلطة اإلستراتيج        

  11..لنظام التخطيط اإلستراتيجيلنظام التخطيط اإلستراتيجي  والتزام مهين مستمروالتزام مهين مستمر  مستقرة ومنهج للتفكريمستقرة ومنهج للتفكري
  ::ويتطلب حتقيق االستمرارية يف التفكري اإلستراتيجي عديد من املقومات منهاويتطلب حتقيق االستمرارية يف التفكري اإلستراتيجي عديد من املقومات منها

  ا،ا، تصميم وربط نظام احلوافز بإجناز اخلطط اإلستراتيجية وحتقيق أهداف املنظمة ورسالته تصميم وربط نظام احلوافز بإجناز اخلطط اإلستراتيجية وحتقيق أهداف املنظمة ورسالته--
 إنشاء نظام متكامل للمعلومات يساعد أعضاء املنظمة على متابعة التغريات يف بيئة املنظمة سواء الداخلية أو                  إنشاء نظام متكامل للمعلومات يساعد أعضاء املنظمة على متابعة التغريات يف بيئة املنظمة سواء الداخلية أو                 --

  اخلارجية، ويوجههم للتكيف معها مبا حيقق أهداف املنظمة ورسالتها،اخلارجية، ويوجههم للتكيف معها مبا حيقق أهداف املنظمة ورسالتها،
التعامل مع متغريات   التعامل مع متغريات    بناء وتنمية مهارات التفكري املنهجي والرؤية العلمية لدى أعضاء املنظمة، مبا ميكنهم من                بناء وتنمية مهارات التفكري املنهجي والرؤية العلمية لدى أعضاء املنظمة، مبا ميكنهم من               --

  البيئة حبياد وموضوعية،البيئة حبياد وموضوعية،
     تطوير التنظيم اإلداري وإعداد األنظمة اإلدارية ووضع سياسات وقواعد العمل، اعتمـادا علـى مـدخل    تطوير التنظيم اإلداري وإعداد األنظمة اإلدارية ووضع سياسات وقواعد العمل، اعتمـادا علـى مـدخل   --

  ..احملاسبة باإلجنازات والنتائج أكثر من التركيز على اجلوانب التنفيذية واجلوانب الشكليةاحملاسبة باإلجنازات والنتائج أكثر من التركيز على اجلوانب التنفيذية واجلوانب الشكلية
  

  اإلستراتيجي لدى اإلدارة العليااإلستراتيجي لدى اإلدارة العليا إعطاء أولوية أوىل مستمرة للتخطيط  إعطاء أولوية أوىل مستمرة للتخطيط --دد
  

  يتوقف جناح املنظمة وفعالية عملية التخطيط على درجة األمهية واالهتمام اليت تعطيها اإلدارة العليـا  يتوقف جناح املنظمة وفعالية عملية التخطيط على درجة األمهية واالهتمام اليت تعطيها اإلدارة العليـا  
  ::لعملية التخطيط، ويتضح ذلك بالنظر إىل عديد من املؤشرات منها ما يليلعملية التخطيط، ويتضح ذلك بالنظر إىل عديد من املؤشرات منها ما يلي

مقارنا بالوقت الذي تضيعه يف اإلجراءات      مقارنا بالوقت الذي تضيعه يف اإلجراءات       الوقت الذي ختصصه اإلدارة العليا لنظام التخطيط اإلستراتيجي،           الوقت الذي ختصصه اإلدارة العليا لنظام التخطيط اإلستراتيجي،          --
  التنفيذية ومناقشة األمور الشكلية واإلطالع على البيانات التفصيلية غري املؤثرة جوهريا يف اختاذ القرارات،التنفيذية ومناقشة األمور الشكلية واإلطالع على البيانات التفصيلية غري املؤثرة جوهريا يف اختاذ القرارات،

                                                 
، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتـصادية،       دراسة حالة مؤسسة صيدال   : زائريةفعالية التخطيط اإلستراتيجي يف املؤسسة العمومية االقتصادية اجل       علوان محيد،    - 1
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 إدراك أعضاء املنظمة لرغبة اإلدارة العليا واستعدادها إلعطاء مزيد من الوقت واجلهد لزيادة فعاليـة نظـام                   إدراك أعضاء املنظمة لرغبة اإلدارة العليا واستعدادها إلعطاء مزيد من الوقت واجلهد لزيادة فعاليـة نظـام                  --
  اتيجي باملنظمة،اتيجي باملنظمة،التخطيط اإلسترالتخطيط اإلستر

 درجة استعداد اإلدارة العليا لتحمل أعباء تكلفة وخماطر عملية التخطيط اإلستراتيجي وقدرا على مواجهة                درجة استعداد اإلدارة العليا لتحمل أعباء تكلفة وخماطر عملية التخطيط اإلستراتيجي وقدرا على مواجهة               --
  املواقف احلرجة والتعامل الفعال معها،املواقف احلرجة والتعامل الفعال معها،

 مدى حرص اإلدارة العليا على تلقي مقترحات أعضاء املنظمة، والتعامل واالستجابة واالستماع آلرائهـم                مدى حرص اإلدارة العليا على تلقي مقترحات أعضاء املنظمة، والتعامل واالستجابة واالستماع آلرائهـم               --
وتصورام ومناقشتها والتفاعل معهم،م ومناقشتها والتفاعل معهم،وتصورا  

     مدى حرص وانضباط اإلدارة العليا يف حضور االجتماعات وورش العمل الـيت تـتم إلعـداد اخلطـة     مدى حرص وانضباط اإلدارة العليا يف حضور االجتماعات وورش العمل الـيت تـتم إلعـداد اخلطـة    --
  اإلستراتيجية ومشاركتهم الفعالة يف التحضري هلا وتنفيذها بفعالية،اإلستراتيجية ومشاركتهم الفعالة يف التحضري هلا وتنفيذها بفعالية،

   إليه أعمال إعداد اخلطـة   إليه أعمال إعداد اخلطـة   إدراك أعضاء املنظمة جلدية اإلدارة العليا يف التطبيق الصحيح املتكامل ملا ينتهي إدراك أعضاء املنظمة جلدية اإلدارة العليا يف التطبيق الصحيح املتكامل ملا ينتهي--
  اإلستراتيجية، واالستجابة املوضوعية السريعة للتغريات اليت تتطلب تطوير عناصر اخلطة اإلستراتيجية وحتديثها،اإلستراتيجية، واالستجابة املوضوعية السريعة للتغريات اليت تتطلب تطوير عناصر اخلطة اإلستراتيجية وحتديثها،

 إدراك أعضاء املنظمة ملدى حرص اإلدارة العليا على حتقيق التوازن الصادق بني أهداف املنظمة ورسالتها من                  إدراك أعضاء املنظمة ملدى حرص اإلدارة العليا على حتقيق التوازن الصادق بني أهداف املنظمة ورسالتها من                 --
  زايا ألعضاء املنظمة من جهة أخرى،زايا ألعضاء املنظمة من جهة أخرى،جهة وما تتضمنه من منافع ومجهة وما تتضمنه من منافع وم

 مدى وضوح حرص اإلدارة العليا على دفع أعضاء املنظمة إلتباع األسلوب املنهجي والتفكري اإلستراتيجي،                مدى وضوح حرص اإلدارة العليا على دفع أعضاء املنظمة إلتباع األسلوب املنهجي والتفكري اإلستراتيجي،               --
  .. وتطبيقه يف كل مراحل عملية إعداد اخلطة اإلستراتيجية وتطبيقه يف كل مراحل عملية إعداد اخلطة اإلستراتيجيةههوالتأكد من استمرار يتوالتأكد من استمرار يت

  
   أسباب عدم فعالية نظام التخطيط اإلستراتيجي أسباب عدم فعالية نظام التخطيط اإلستراتيجي--22
  

  يواجه نظام التخطيط اإلستراتيجي احتماالت الفشل أو عدم الفعالية، ويرجع ذلك إىل العديد منيواجه نظام التخطيط اإلستراتيجي احتماالت الفشل أو عدم الفعالية، ويرجع ذلك إىل العديد من                    
  11::األسباب ميكن تقسيمها كما يلياألسباب ميكن تقسيمها كما يلي

  
   أسباب ناجتة عن فلسفة اإلدارة العليا أسباب ناجتة عن فلسفة اإلدارة العليا-- أ أ
  

  :: وأهم هذه األسباب وأهم هذه األسباب
  ،، اإلعداد الفقري للمديرين التنفيذيني اإلعداد الفقري للمديرين التنفيذيني--
   األداء، األداء، صعوبة حتديد مهام الوحدات ومعايري صعوبة حتديد مهام الوحدات ومعايري--
   الغموض يف صياغة  األهداف، الغموض يف صياغة  األهداف،--
   عدم مالئمة قاعدة البيانات ألغراض التخطيط اإلستراتيجي، عدم مالئمة قاعدة البيانات ألغراض التخطيط اإلستراتيجي،--
   عدم مالئمة الربط بني اخلطط وأنظمة املتابعة والرقابة والتقييم، عدم مالئمة الربط بني اخلطط وأنظمة املتابعة والرقابة والتقييم،--

                                                 
  ..7575  --  7373: : ، ص ص، ص ص20042004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  اإلستراتيجية اإلستراتيجيةالتفكري اإلستراتيجي واإلدارةالتفكري اإلستراتيجي واإلدارة مصطفى حممود أبو بكر،  مصطفى حممود أبو بكر، - 1
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    االفتراض بأن القيود والتقلبات والضغوط ال تسمح بفعالية التخطيط،  االفتراض بأن القيود والتقلبات والضغوط ال تسمح بفعالية التخطيط،--
  زل عن الظروف البيئية اخلارجية،زل عن الظروف البيئية اخلارجية، االفتراض بأنه ميكن التخطيط مبع االفتراض بأنه ميكن التخطيط مبع--
   االعتقاد بأن نظام التخطيط ينحصر يف عملية إعداد اخلطة والربامج، االعتقاد بأن نظام التخطيط ينحصر يف عملية إعداد اخلطة والربامج،--
   الفشل يف إجياد مناخ مالئم غري مقيد لفريق التخطيط وألعضاء املنظمة، الفشل يف إجياد مناخ مالئم غري مقيد لفريق التخطيط وألعضاء املنظمة،--
  .. عدم القدرة على صياغة إطار لالستفادة من اخلربات التخطيطية من خارج املنظمة عدم القدرة على صياغة إطار لالستفادة من اخلربات التخطيطية من خارج املنظمة--
  

   عن سوء الفهم لطبيعة وخصائص التخطيط اإلستراتيجي  عن سوء الفهم لطبيعة وخصائص التخطيط اإلستراتيجي  أسباب ناجتة أسباب ناجتة-- ب ب
  

  :: وأهم هذه األسباب وأهم هذه األسباب
   جتاهل أن نظام التخطيط اإلستراتيجي يرتبط باألبعاد السياسية والتشريعية واالجتماعية واالقتصادية، جتاهل أن نظام التخطيط اإلستراتيجي يرتبط باألبعاد السياسية والتشريعية واالجتماعية واالقتصادية،--
   جتاهل أن عملية التخطيط اإلستراتيجي هي عملية منهجية ومنطقية، جتاهل أن عملية التخطيط اإلستراتيجي هي عملية منهجية ومنطقية،--
  تخطيط اإلستراتيجي على املتغريات البيئية اخلارجية عملية مستحيلة،تخطيط اإلستراتيجي على املتغريات البيئية اخلارجية عملية مستحيلة، االفتراض بأن تأثري عملية ال االفتراض بأن تأثري عملية ال--
   اجلهل بأن نظام التخطيط حتكمه عملية التعلم واالستفادة من املمارسات السابقة، اجلهل بأن نظام التخطيط حتكمه عملية التعلم واالستفادة من املمارسات السابقة،--
     االفتراض بأن التخطيط الفعال ال جينب املنظمة كافة األزمات واملواقف احلرجة وكذلك كافة القيود الـيت  االفتراض بأن التخطيط الفعال ال جينب املنظمة كافة األزمات واملواقف احلرجة وكذلك كافة القيود الـيت --

  تواجه املنظمة،تواجه املنظمة،
   جتاهل أن عملية التخطيط اإلستراتيجي هي نظام إداري متكامل له مكوناته ومقوماته، جتاهل أن عملية التخطيط اإلستراتيجي هي نظام إداري متكامل له مكوناته ومقوماته،--
  .. عدم تفهم مديري املنظمات وأصحاب األموال أن العاملني باملنظمة شركاء وإن كانوا أجراء عدم تفهم مديري املنظمات وأصحاب األموال أن العاملني باملنظمة شركاء وإن كانوا أجراء--
  
  

   أسباب ناجتة عن العناصر املرتبطة باملمارسات اإلدارية وأسلوب إعداد اخلطة أسباب ناجتة عن العناصر املرتبطة باملمارسات اإلدارية وأسلوب إعداد اخلطة--ج ج 
  

  ::ابابوأهم هذه األسبوأهم هذه األسب
   انشغال اإلدارة العليا باملشكالت اجلارية، انشغال اإلدارة العليا باملشكالت اجلارية،--
   املركزية الشديدة ملهام ومسؤوليات عملية التخطيط، املركزية الشديدة ملهام ومسؤوليات عملية التخطيط،--
   العجز أو الفشل يف تطوير األهداف، العجز أو الفشل يف تطوير األهداف،--
   افتراض تساوي األوزان النسبية لألهداف وعناصر اخلطة ومتغريات البيئة، افتراض تساوي األوزان النسبية لألهداف وعناصر اخلطة ومتغريات البيئة،--
  طلبات السري واملرونة واإلبداع،طلبات السري واملرونة واإلبداع، اإلفراط يف التمسك باجلانب الرمسي للتخطيط واإلخالل مبت اإلفراط يف التمسك باجلانب الرمسي للتخطيط واإلخالل مبت--
   عدم القدرة على حتقيق التوازن بني مؤشرات  التفاؤل واحلذر، عدم القدرة على حتقيق التوازن بني مؤشرات  التفاؤل واحلذر،--
   الفشل يف حتديد املؤشرات املرتبطة ببيئة املنظمة أو جتاهلها، الفشل يف حتديد املؤشرات املرتبطة ببيئة املنظمة أو جتاهلها،--
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   عدم وجود آلية نظامية مفهومة إلعداد اخلطط وتطويرها، عدم وجود آلية نظامية مفهومة إلعداد اخلطط وتطويرها،--
  ..ع ومصاحل األطراف األخرىع ومصاحل األطراف األخرى جتاهل الربط الواضح بني منافع ومصاحل العاملني ومناف جتاهل الربط الواضح بني منافع ومصاحل العاملني ومناف--
  

   أسباب ناجتة عن تنفيذ اخلطط والربامج وأسلوب وآلية متابعتها وتقوميها أسباب ناجتة عن تنفيذ اخلطط والربامج وأسلوب وآلية متابعتها وتقوميها--دد
  

  ::وأهم هذه األسبابوأهم هذه األسباب
   جتاهل ردود أفعال املسئولني يف تنفيذ اخلطط والربامج، جتاهل ردود أفعال املسئولني يف تنفيذ اخلطط والربامج،--
   التصرف كردود أفعال للنتائج العاجلة دون الربط بني النتائج اآلجلة، التصرف كردود أفعال للنتائج العاجلة دون الربط بني النتائج اآلجلة،--
  درات واملهارات اإلدارية من املتطلبات األساسية إلجناز اخلطة وفعالية التخطيط،درات واملهارات اإلدارية من املتطلبات األساسية إلجناز اخلطة وفعالية التخطيط، إغفال أن حتسني الق إغفال أن حتسني الق--
   جتاهل أو الفشل يف التقومي الدوري واملنتظم لألداء وفق نتائج أعمال املتابعة والرقابة، جتاهل أو الفشل يف التقومي الدوري واملنتظم لألداء وفق نتائج أعمال املتابعة والرقابة،--
قيـيم  قيـيم   اإلصرار غري الرشيد وغري املربر على فلسفة التقييم الفردي السري السنوي، وعدم استيعاب فلسفة الت                اإلصرار غري الرشيد وغري املربر على فلسفة التقييم الفردي السري السنوي، وعدم استيعاب فلسفة الت               --

  ..املقارن املعلن على فترات قصرية متواصلة ومستمرةاملقارن املعلن على فترات قصرية متواصلة ومستمرة
  

  عناصر التخطيط اإلستراتيجيعناصر التخطيط اإلستراتيجي: :    املبحث الثالث   املبحث الثالث
  

 تتضمن عملية التخطيط اإلستراتيجي على مستوى املنظمة جمموعة من األنشطة اليت تتم وفق تسلسل               تتضمن عملية التخطيط اإلستراتيجي على مستوى املنظمة جمموعة من األنشطة اليت تتم وفق تسلسل              
  يت يتم يف ضوءها حتديد الغايـات   يت يتم يف ضوءها حتديد الغايـات   واليت تبدأ بصياغة و حتديد رسالة املنظمة، و الواليت تبدأ بصياغة و حتديد رسالة املنظمة، و ال. . معني أو وفق منوذج معنيمعني أو وفق منوذج معني

  واألهداف اإلستراتيجية؛ لتأيت بعد ذلك مرحلة التشخيص اإلستراتيجي لتحديد املوقف اإلستراتيجي للمنظمة،واألهداف اإلستراتيجية؛ لتأيت بعد ذلك مرحلة التشخيص اإلستراتيجي لتحديد املوقف اإلستراتيجي للمنظمة،
     و تتضمن حتليل البيئة اخلارجية الستكشاف الفرص و التهديدات باإلضافة إىل حتليل البيئة الداخلية للتعـرف  و تتضمن حتليل البيئة اخلارجية الستكشاف الفرص و التهديدات باإلضافة إىل حتليل البيئة الداخلية للتعـرف 

      اختيـار اختيـار  ومن مث تأيت مرحلة حتديد اخليارات اإلستراتيجية وتقييمها ومـن مث ومن مث تأيت مرحلة حتديد اخليارات اإلستراتيجية وتقييمها ومـن مث على نواحي القوة و الضعف؛ على نواحي القوة و الضعف؛ 
  ..اإلستراتيجية املناسبةاإلستراتيجية املناسبة

  :: العناصر التالية العناصر التاليةةةوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجل  
  صياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجية؛صياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجية؛  
  حتديد األهداف اإلستراتيجية؛حتديد األهداف اإلستراتيجية؛  
  حتليل البيئة اخلارجية؛حتليل البيئة اخلارجية؛  
  لداخلية؛لداخلية؛حتليل البيئة احتليل البيئة ا  
  حتديد البدائل اإلستراتيجية؛حتديد البدائل اإلستراتيجية؛  
  ..العوامل احملددة واملؤثرة يف جناح االختيار اإلستراتيجيالعوامل احملددة واملؤثرة يف جناح االختيار اإلستراتيجي  
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  صياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجيةصياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجية: :     املطلب األول    املطلب األول
  

    متثل رسالة املنظمة اإلطار الذي مييزها عن غريها من املنظمات األخرى من حيث جمـال نـشاطها  متثل رسالة املنظمة اإلطار الذي مييزها عن غريها من املنظمات األخرى من حيث جمـال نـشاطها  
    اقها، والذي يعكس السبب اجلوهري لوجود املنظمة وهويتها ونوعيات عملياـا اقها، والذي يعكس السبب اجلوهري لوجود املنظمة وهويتها ونوعيات عملياـا ومنتجاا وعمالئها وأسوومنتجاا وعمالئها وأسو

    وأشكال ممارستها؛ غري أن جمرد حتديد النشاط احلايل للمنظمة أو قطاعات العمالء اليت توجه إليها جهودهـا وأشكال ممارستها؛ غري أن جمرد حتديد النشاط احلايل للمنظمة أو قطاعات العمالء اليت توجه إليها جهودهـا 
  لذي حيتم على لذي حيتم على اليوم ال يعكس اإلحساس باحلديث عن املستقبل أو يتضمن الشعور باحلاجة إىل التغيري، األمر االيوم ال يعكس اإلحساس باحلديث عن املستقبل أو يتضمن الشعور باحلاجة إىل التغيري، األمر ا

    املنظمة رسم املسار املستقبلي الذي حيدد الوجهة اليت ترغب يف الوصول إليها، واملركز السوقي الذي تنـوي املنظمة رسم املسار املستقبلي الذي حيدد الوجهة اليت ترغب يف الوصول إليها، واملركز السوقي الذي تنـوي 
  ..حتقيقه، ونوعية القدرات واإلمكانات اليت ختطط لتنميتها، وذلك من خالل ما يسمى بالرؤية اإلستراتيجيةحتقيقه، ونوعية القدرات واإلمكانات اليت ختطط لتنميتها، وذلك من خالل ما يسمى بالرؤية اإلستراتيجية

  
   العوامل املؤثرة يف إعدادمها العوامل املؤثرة يف إعدادمهاأمهية صياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجية وأهمأمهية صياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجية وأهم  --11
  

  ..ويتم التعرض إىل أمهية صياغة الرسالة والرؤية وأهم العوامل املؤثرة يف إعدادمها على الترتيبويتم التعرض إىل أمهية صياغة الرسالة والرؤية وأهم العوامل املؤثرة يف إعدادمها على الترتيب
  

    أمهية صياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجية  أمهية صياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجية--          أ          أ
  

  11::تتمثل أمهية وجود رسالة ورؤية إستراتيجية واضحة فيما يليتتمثل أمهية وجود رسالة ورؤية إستراتيجية واضحة فيما يلي
  ات وأغراض التنظيم،ات وأغراض التنظيم، ضمان اإلمجاع على غاي ضمان اإلمجاع على غاي--
   اإلمداد بأسس ومعايري واحدة لتخصيص املوارد التنظيمية، اإلمداد بأسس ومعايري واحدة لتخصيص املوارد التنظيمية،--
   إجياد مناخ تنظيمي موحد، إجياد مناخ تنظيمي موحد،--
   حتديد القيم واالجتاهات التنظيمية، حتديد القيم واالجتاهات التنظيمية،--
   تسهيل عملية ترمجة األهداف إىل أعمال حتتوي على مهام وأنشطة، وحتديد املسئولني عنها، تسهيل عملية ترمجة األهداف إىل أعمال حتتوي على مهام وأنشطة، وحتديد املسئولني عنها،--
إىل أهداف تفصيلية حمددة يف صورة وقت، وتكلفة ومعايري أداء، األمـر            إىل أهداف تفصيلية حمددة يف صورة وقت، وتكلفة ومعايري أداء، األمـر             حتديد األغراض التنظيمية وترمجتها       حتديد األغراض التنظيمية وترمجتها      --

  الذي يساهم يف عمليات التقييم والرقابة،الذي يساهم يف عمليات التقييم والرقابة،
  . .  اإلمداد بأسس واضحة ومعايري حمددة لعملية االختيار اإلستراتيجي اإلمداد بأسس واضحة ومعايري حمددة لعملية االختيار اإلستراتيجي--

  
                         العوامل املؤثرة يف إعداد الرسالة والرؤية اإلستراتيجية العوامل املؤثرة يف إعداد الرسالة والرؤية اإلستراتيجية--     ب     ب

  
  11:: عديدة حتدد مضمون رسالة املنظمة ورؤيتها اإلستراتيجية، وأهم هذه العوامل عديدة حتدد مضمون رسالة املنظمة ورؤيتها اإلستراتيجية، وأهم هذه العوامل   هناك عوامل   هناك عوامل

                                                 
  .72: ، صاملرجع السابقعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، -  1
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   تاريخ املنظمة تاريخ املنظمة-- أوال أوال                  

  
 إن كل منظمة لديها تاريخ عن نشاطها وأهدافها وسياساا وإجنازاا، وهلذا فعند صـياغة الرسـالة          إن كل منظمة لديها تاريخ عن نشاطها وأهدافها وسياساا وإجنازاا، وهلذا فعند صـياغة الرسـالة         

  ..ملنظمة ومسعتها يف السوقملنظمة ومسعتها يف السوقوالرؤية اإلستراتيجية ينبغي أال يتم صياغتهما بعيدا عن تاريخ اوالرؤية اإلستراتيجية ينبغي أال يتم صياغتهما بعيدا عن تاريخ ا
  

   تفضيالت املالك واإلدارة تفضيالت املالك واإلدارة-- ثانيا ثانيا
  

   اإلدارة واملالك من العناصر املؤثرة عند صياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجية، ألن هلم أهدافهم  اإلدارة واملالك من العناصر املؤثرة عند صياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجية، ألن هلم أهدافهم 
  ..ورؤيتهم للعمل وبالتايل ينعكس ذلك على رسالة ورؤية املنظمةورؤيتهم للعمل وبالتايل ينعكس ذلك على رسالة ورؤية املنظمة

  
   البيئة السوقية البيئة السوقية-- ثالثا ثالثا

  
    فوجود فرصفوجود فرص. . يدات جيب أن تؤخذ يف احلسبان عند صياغة الرسالة والرؤيةيدات جيب أن تؤخذ يف احلسبان عند صياغة الرسالة والرؤية تفرض البيئة فرص ود تفرض البيئة فرص ود

    يتيح للمنظمة دخول جمال عمل جديد لذلك البد أن ينعكس يف رسالة املنظمة ورؤيتها؛ كـذلك بالنـسبة  يتيح للمنظمة دخول جمال عمل جديد لذلك البد أن ينعكس يف رسالة املنظمة ورؤيتها؛ كـذلك بالنـسبة  
  للتهديدات، فدخول منافس قوي قد حيرم املنظمة من قطاع سوقي معني، وبالتايل ينعكس ذلك على رسـالة  للتهديدات، فدخول منافس قوي قد حيرم املنظمة من قطاع سوقي معني، وبالتايل ينعكس ذلك على رسـالة  

  . . ملنظمةملنظمةورؤية اورؤية ا
  
  
  

   البيئة الداخلية البيئة الداخلية-- رابعا رابعا
  

      البد أن تكون رسالة املنظمة ورؤيتها منسجمة ومتوافقة مع البيئة الداخلية للمنظمـة وإمكانياـا   البد أن تكون رسالة املنظمة ورؤيتها منسجمة ومتوافقة مع البيئة الداخلية للمنظمـة وإمكانياـا   
      ..الداخلية من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف ومواردها املالية والبشرية واإلمكانيات املتاحة لديهاالداخلية من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف ومواردها املالية والبشرية واإلمكانيات املتاحة لديها

  
  د الرسالة والرؤية اإلستراتيجيةد الرسالة والرؤية اإلستراتيجية مداخل حتدي مداخل حتدي--22                    
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      تتعدد املداخل اليت تعتمد عليها املنظمات يف صياغة رسالتها أو رؤيتها اإلستراتيجية، وفيما يلـي  تتعدد املداخل اليت تعتمد عليها املنظمات يف صياغة رسالتها أو رؤيتها اإلستراتيجية، وفيما يلـي  
  11::عرض ملختلف هذه املداخلعرض ملختلف هذه املداخل  

  
     حتديد املنتج أو اخلدمة حتديد املنتج أو اخلدمة  --  أأ
  

    ، مثل املنتجات، مثل املنتجاتتتعرض العديد من القرارات اإلستراتيجية للمنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها املنظمةتتعرض العديد من القرارات اإلستراتيجية للمنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها املنظمة
هي املنتجات اليت جيب حذفها ؟ ولذلك       هي املنتجات اليت جيب حذفها ؟ ولذلك         اليت جيب االستمرار فيها ؟ وما هي املنتجات اليت جيب إضافتها ؟ وما            اليت جيب االستمرار فيها ؟ وما هي املنتجات اليت جيب إضافتها ؟ وما            

فإنه من الطبيعي األخذ بعني االعتبار خطوط املنتجات عند صياغة الرسالة أو الرؤية اإلستراتيجية، وذلك من                فإنه من الطبيعي األخذ بعني االعتبار خطوط املنتجات عند صياغة الرسالة أو الرؤية اإلستراتيجية، وذلك من                  
أي عدد املنتجات الفرعية  أو أشكال خط اإلنتاج؛ وكذلك          أي عدد املنتجات الفرعية  أو أشكال خط اإلنتاج؛ وكذلك          خالل حتديد نطاق كل خط من خطوط اإلنتاج،         خالل حتديد نطاق كل خط من خطوط اإلنتاج،         

حتديد املوقع أو الوضعية السوقية للمنتجات من خالل حتديد خصائص املنتج، السعر، اجلودة والدرجة أو الفئة                حتديد املوقع أو الوضعية السوقية للمنتجات من خالل حتديد خصائص املنتج، السعر، اجلودة والدرجة أو الفئة                
  ..اليت ينتمي إليها املنتجاليت ينتمي إليها املنتج

  
   حاجات العميل األساسية حاجات العميل األساسية--بب
  

    ها أو رؤيتها اإلستراتيجية وفق احلاجـات األساسـية  ها أو رؤيتها اإلستراتيجية وفق احلاجـات األساسـية           وفق هذا املدخل فإن املنظمات اليت تبين رسالت         وفق هذا املدخل فإن املنظمات اليت تبين رسالت
    للعمالء، تستطيع جتنب التوجيه الداخلي، والتركيز على املنتج أو اإلنتاج، وحيرك التنظيم لكسر احلواجز اليت للعمالء، تستطيع جتنب التوجيه الداخلي، والتركيز على املنتج أو اإلنتاج، وحيرك التنظيم لكسر احلواجز اليت 

  ..تقف أمام األفكار، والبحث عن اجتاهات جديدة للنموتقف أمام األفكار، والبحث عن اجتاهات جديدة للنمو
  
   حتديد السوق  حتديد السوق --جج
  

رؤيتها اإلستراتيجية تعرفان بفاعلية أكرب عن طريق حتديد سوق         رؤيتها اإلستراتيجية تعرفان بفاعلية أكرب عن طريق حتديد سوق         وفق هذا املدخل فإن رسالة املنظمة أو        وفق هذا املدخل فإن رسالة املنظمة أو        
    ويتم ذلك عن طريق حتديد جمموعة املستهلكني الذين يتم خدمتهم وأولئك الذين ال يـتم خدمتـهم؛  ويتم ذلك عن طريق حتديد جمموعة املستهلكني الذين يتم خدمتهم وأولئك الذين ال يـتم خدمتـهم؛  . . املنتجاملنتج

  وكذلك معرفة ما إذا كانت املنظمة ستقوم بتجزئة أسواقها اليت تقوم خبدمتها وبالتايل ما إذا كانـت هنـاك  وكذلك معرفة ما إذا كانت املنظمة ستقوم بتجزئة أسواقها اليت تقوم خبدمتها وبالتايل ما إذا كانـت هنـاك  
  ..يجيات تسويقية خمتلفة سوف تطبق خلدمة القطاعات املختلفة الناجتة من عملية التجزئةيجيات تسويقية خمتلفة سوف تطبق خلدمة القطاعات املختلفة الناجتة من عملية التجزئةإستراتإسترات

                      
   التكنولوجيا التكنولوجيا--          د          د
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       ميكن أن تلعب الرسالة دورا هاما يف إثارة القرار اإلستراتيجي اخلاص بالتكنولوجيا، فغالبا ما قـد  ميكن أن تلعب الرسالة دورا هاما يف إثارة القرار اإلستراتيجي اخلاص بالتكنولوجيا، فغالبا ما قـد 
  ك أن اختيار نوعية التكنولوجيا أو املزيح منها كأسـاس  ك أن اختيار نوعية التكنولوجيا أو املزيح منها كأسـاس  يؤسس املنتج على عدة بدائل من التكنولوجيا، ذليؤسس املنتج على عدة بدائل من التكنولوجيا، ذل

    فاالعتماد على تكنولوجيا متعددة ميكن أنفاالعتماد على تكنولوجيا متعددة ميكن أن. . لتحديد خصائص املنتج يكون أمرا حيويا من الناحية اإلستراتيجيةلتحديد خصائص املنتج يكون أمرا حيويا من الناحية اإلستراتيجية
    ينتج عنه مزيد من االستثمارات وخماطرة وجود مستويات خمتلفة للفعالية والتأثري؛ إال أنه إذا كانـت تلـك  ينتج عنه مزيد من االستثمارات وخماطرة وجود مستويات خمتلفة للفعالية والتأثري؛ إال أنه إذا كانـت تلـك  

    ولوجيا مكملة لبعضها، مبعىن إمكانية استخدامها يف زيادة فعالية  نشاط رجال البيع، مـوارد البحـوث  ولوجيا مكملة لبعضها، مبعىن إمكانية استخدامها يف زيادة فعالية  نشاط رجال البيع، مـوارد البحـوث  التكنالتكن
والتطوير أو أي مهارات أو أصول أخرى، عندها فإن بعض الوفرات االقتصادية ميكن أن تكون متاحة؛ كذلك                 والتطوير أو أي مهارات أو أصول أخرى، عندها فإن بعض الوفرات االقتصادية ميكن أن تكون متاحة؛ كذلك                 

  ..فإن استخدام تكنولوجيا متعددة ميكن أيضا أن يؤدي إىل مزيد من املرونةفإن استخدام تكنولوجيا متعددة ميكن أيضا أن يؤدي إىل مزيد من املرونة
  

  التوزيعالتوزيع/ /  مستويات اإلنتاج مستويات اإلنتاج-- هـ هـ
  

 تعترب قضية التكامل الرأسي يف جمال اإلنتاج أو التوزيع من القضايا املتعلقة بتعريف نشاط املنظمـة،                 تعترب قضية التكامل الرأسي يف جمال اإلنتاج أو التوزيع من القضايا املتعلقة بتعريف نشاط املنظمـة،                
والسؤال هو إىل أي مستوى أو حد جيب أن ميتد نشاط األعمال ؟، ويتحكم يف اإلجابة على هذا السؤال ناتج                    والسؤال هو إىل أي مستوى أو حد جيب أن ميتد نشاط األعمال ؟، ويتحكم يف اإلجابة على هذا السؤال ناتج                    

عائد احملتمل يف التوسع الرأسي من جهة، وزيادة درجة املخاطرة واخلسائر اليت قد             عائد احملتمل يف التوسع الرأسي من جهة، وزيادة درجة املخاطرة واخلسائر اليت قد             املوازنة بني الرقابة املتزايدة وال    املوازنة بني الرقابة املتزايدة وال    
  ..تنجم عن فقدان املرونة من ناحية أخرىتنجم عن فقدان املرونة من ناحية أخرى

    
   القدرات أو األصول املميزة القدرات أو األصول املميزة-- و و
  

  إن أحد الوسائل لتحقيق النمو هو أن تستند املنظمة إىل قدرات أو مهارات مميزة، أي ما تـستطيع  إن أحد الوسائل لتحقيق النمو هو أن تستند املنظمة إىل قدرات أو مهارات مميزة، أي ما تـستطيع  
     من منافسيها؛ أو تستند إىل أصل إستراتيجي، أي األشياء اليت متتلكها املنظمة بدرجـة  من منافسيها؛ أو تستند إىل أصل إستراتيجي، أي األشياء اليت متتلكها املنظمة بدرجـة املنظمة أن تفعله أفضلاملنظمة أن تفعله أفضل

  أقوى من منافسيها؛ وميثل هذا املدخل أحد األسس اليت ميكن االستناد إليها يف صياغة رسالة املنظمة ورؤيتها أقوى من منافسيها؛ وميثل هذا املدخل أحد األسس اليت ميكن االستناد إليها يف صياغة رسالة املنظمة ورؤيتها 
  . . اإلستراتيجيةاإلستراتيجية

  
   اجتاهات النمو اجتاهات النمو-- ز ز
  

يت قد تتحول إىل مباراة يف الصياغة واليت ينتج عنها موقف           يت قد تتحول إىل مباراة يف الصياغة واليت ينتج عنها موقف           عادة ما يوجد خطر عند صياغة الرسالة وال       عادة ما يوجد خطر عند صياغة الرسالة وال       
  جامد خيدم فقط يف تقييد املنظمة من النظر إىل اجتاهات النمو، ولتشجيع منظور ديناميكي لـصياغة رسـالة   جامد خيدم فقط يف تقييد املنظمة من النظر إىل اجتاهات النمو، ولتشجيع منظور ديناميكي لـصياغة رسـالة   

   قد صاغ مفهوم اجتاهات النمو من خالل مصفوفة أسواق املنتج، ومـن   قد صاغ مفهوم اجتاهات النمو من خالل مصفوفة أسواق املنتج، ومـن  ))AAnnssooffff((    املنظمة فإن  أنسوفاملنظمة فإن  أنسوف
االجتاه األول يتمثل يف اختراق السوق مـن        االجتاه األول يتمثل يف اختراق السوق مـن        . . فة فإنه ميكن التعرف على أربعة اجتاهات للنمو       فة فإنه ميكن التعرف على أربعة اجتاهات للنمو       خالل هذه املصفو  خالل هذه املصفو  

خالل املنتجات احلالية من خالل جذب املستهلكني الذين يتعاملون مع املنافسني أو تكثيف اسـتعمال املنـتج    خالل املنتجات احلالية من خالل جذب املستهلكني الذين يتعاملون مع املنافسني أو تكثيف اسـتعمال املنـتج    
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واق احلالية؛ أما االجتاه الثالـث      واق احلالية؛ أما االجتاه الثالـث      بواسطة املستهلك احلايل؛ أما االجتاه الثاين فيتضمن توسيع نطاق املنتج يف األس           بواسطة املستهلك احلايل؛ أما االجتاه الثاين فيتضمن توسيع نطاق املنتج يف األس           
فيشمل تقدمي نفس املنتجات احلالية إىل أسواق جديدة أو توسيع نطاق السوق؛ أما االجتاه الرابـع فيتـضمن                  فيشمل تقدمي نفس املنتجات احلالية إىل أسواق جديدة أو توسيع نطاق السوق؛ أما االجتاه الرابـع فيتـضمن                  

    . . التوسع من خالل تقدمي منتجات جديدة لنفس السوق أو ألسواق جديدةالتوسع من خالل تقدمي منتجات جديدة لنفس السوق أو ألسواق جديدة
   تعتمد على واحد  تعتمد على واحد وتتضمن مصفوفة سوق املنتج بعدا ثالثا، حيث تقدم اجتاهات أخرى للنمووتتضمن مصفوفة سوق املنتج بعدا ثالثا، حيث تقدم اجتاهات أخرى للنمو

  من املداخل السابقة لصياغة الرسالة أو الرؤية اإلستراتيجية، سواء يتعلق األمر مبستوى اإلنتاج أو التوزيع،من املداخل السابقة لصياغة الرسالة أو الرؤية اإلستراتيجية، سواء يتعلق األمر مبستوى اإلنتاج أو التوزيع،
  ..التكنولوجيا واملهارة أو األصل املتميزالتكنولوجيا واملهارة أو األصل املتميز

  
      : : والشكل التايل يوضح خمتلف أبعاد مصفوفة أسواق املنتجوالشكل التايل يوضح خمتلف أبعاد مصفوفة أسواق املنتج

  »»0022««                                     شكل رقم                                   شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..102102: : ، ص، صاملرجع السابقاملرجع السابق مجال الدين حممد املرسى وآخرون،  مجال الدين حممد املرسى وآخرون، ::املصدراملصدر

  ::اجتاهات النمو تؤسس علىاجتاهات النمو تؤسس على
  ..التوزيعالتوزيع/ / مستويات جديدة من اإلنتاجمستويات جديدة من اإلنتاج  ••
  ..تكنولوجيا جديدةتكنولوجيا جديدة  ••
..مهارة خاصة أو أصل متميزمهارة خاصة أو أصل متميز••

توسيع نطاق املنتج

 توسيع نطاق سوق

اختراق السوق

 التنويع

   النمو النموتتأسواق املنتج و اجتاهاأسواق املنتج و اجتاها
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  حتديد األهداف اإلستراتيجيةحتديد األهداف اإلستراتيجية: :     املطلب الثاين    املطلب الثاين
  

فاألهداف فاألهداف . . تساعد األهداف يف حتويل الرؤية اإلستراتيجية ورسالة املنظمة إىل مستويات مرغوبة لألداء           تساعد األهداف يف حتويل الرؤية اإلستراتيجية ورسالة املنظمة إىل مستويات مرغوبة لألداء           
ملرغوبة من ممارسة األنشطة املخططة أو إتباع اإلستراتيجيات املطبقة، واليت حتدد ما الذي             ملرغوبة من ممارسة األنشطة املخططة أو إتباع اإلستراتيجيات املطبقة، واليت حتدد ما الذي             هي النتائج النهائية ا   هي النتائج النهائية ا   

جيب إجنازه ومىت، ويتم التعبري عنها يف صورة كمية؛ وختتلف األهداف عن الغايات بأن الغاية هي عبارة عامة                  جيب إجنازه ومىت، ويتم التعبري عنها يف صورة كمية؛ وختتلف األهداف عن الغايات بأن الغاية هي عبارة عامة                  
  ..لتعبري عنه كميالتعبري عنه كمياملا ترغب املنظمة يف حتقيقه دون أن يكون ذلك حمددا بإطار زمين أو أن يتم املا ترغب املنظمة يف حتقيقه دون أن يكون ذلك حمددا بإطار زمين أو أن يتم ا

    
   أمهية حتديد األهداف أمهية حتديد األهداف  --11          

  
  11::هناك عدة أسباب تربر ضرورة وضع األهداف بالنسبة للمنظمات أمههاهناك عدة أسباب تربر ضرورة وضع األهداف بالنسبة للمنظمات أمهها

   حيث متثل العامل احملدد ألنواع القرارات املناسبة للمواقـف الـيت    حيث متثل العامل احملدد ألنواع القرارات املناسبة للمواقـف الـيت   .. تعد األهداف مرشدا الختاذ القرارات تعد األهداف مرشدا الختاذ القرارات--
  روف البيئية احمليطة، وبالتايل فالقرارات مرتبطة باألهـداف  روف البيئية احمليطة، وبالتايل فالقرارات مرتبطة باألهـداف  تواجهها، كما أا تفسر سبب تأثر املنظمة بالظتواجهها، كما أا تفسر سبب تأثر املنظمة بالظ  
  ومستمدة منها،ومستمدة منها،  
 تساعد األهداف يف تركيز جهود األفراد والوحدات حىت ال حيدث ازدواج أو تضارب فيما بـني اإلدارات                   تساعد األهداف يف تركيز جهود األفراد والوحدات حىت ال حيدث ازدواج أو تضارب فيما بـني اإلدارات                  --

  واألقسام واألفراد،واألقسام واألفراد،
   توفر األهداف األساس أو املعيار لتخصيص املوارد داخل التنظيم، توفر األهداف األساس أو املعيار لتخصيص املوارد داخل التنظيم،--
  هداف يف تفويض السلطة من خالل حتديد مسؤولية كل إدارة أو قسم أو فرد بناءا على األهدافهداف يف تفويض السلطة من خالل حتديد مسؤولية كل إدارة أو قسم أو فرد بناءا على األهداف تساهم األ تساهم األ--

   بتحقيقها، بتحقيقها،اا اليت أنيطو اليت أنيطو
   تساهم األهداف يف بيان العالقات بني املنتجات واألسواق وما جيب التركيز عليه، كما تساهم يف بيـان   تساهم األهداف يف بيان العالقات بني املنتجات واألسواق وما جيب التركيز عليه، كما تساهم يف بيـان  --

  كل رأسي أو أفقي، عالقات تعاون أو عالقات سلطة،كل رأسي أو أفقي، عالقات تعاون أو عالقات سلطة،العالقات بني اإلدارات املتعددة باملنظمة، سواء كانت شالعالقات بني اإلدارات املتعددة باملنظمة، سواء كانت ش
   تساعد األهداف يف تقييم األداء من خالل توفري األسس واملعايري اليت تستخدم يف الرقابة وتقييم األداء سواء  تساعد األهداف يف تقييم األداء من خالل توفري األسس واملعايري اليت تستخدم يف الرقابة وتقييم األداء سواء --

      22..على مستوى املنظمة ككل أو على مستوى كل فردعلى مستوى املنظمة ككل أو على مستوى كل فرد
  

   الشروط الواجب توافرها يف األهداف الشروط الواجب توافرها يف األهداف--22                    
  

                                                 
  ..9595: : ، ص، ص املرجع السابق املرجع السابقتاح املغريب،تاح املغريب،عبد الفعبد الفعبد احلميد عبد احلميد   - 1
  ..3030: : ، ص، ص20052005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجيةأساسيات اإلدارة اإلستراتيجية عبد السالم أبو قحف،  عبد السالم أبو قحف، - 2
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  11::ألهداف بالفاعلية فإن ذلك يتطلب توافر جمموعة خصائص أو شروط هيألهداف بالفاعلية فإن ذلك يتطلب توافر جمموعة خصائص أو شروط هي حىت تتسم ا حىت تتسم ا
  
    

   القبول القبول-- أ أ
  

               ويتحقق ذلك من خالل مشاركة العاملني يف حتديد األهداف، وقد ميتد ذلك ليشمل الفئـات  ويتحقق ذلك من خالل مشاركة العاملني يف حتديد األهداف، وقد ميتد ذلك ليشمل الفئـات 
ـ   ـ  اخلارجية مثل مجاعات الضغط أو املنظمات التشريعية وغريها من الفئات اليت قد تقف عائقـا دون حتقي       ققاخلارجية مثل مجاعات الضغط أو املنظمات التشريعية وغريها من الفئات اليت قد تقف عائقـا دون حتقي

  ..األهداف املزمعةاألهداف املزمعة
  

   القابلية للقياس القابلية للقياس-- ب ب
  

      جيب أ ن تعكس عملية صياغة األهداف بدقة ووضوح ما الذي جيب حتقيقه ومىت، ومن مث فـإن  جيب أ ن تعكس عملية صياغة األهداف بدقة ووضوح ما الذي جيب حتقيقه ومىت، ومن مث فـإن  
  ..األهداف جيب أن تكون قابلة للقياس عرب الوقت حىت ميكن التحقق من الوصول إليهااألهداف جيب أن تكون قابلة للقياس عرب الوقت حىت ميكن التحقق من الوصول إليها  

  
  املرونةاملرونة  --  جج
  

ف مع التغريات غري املتوقعة يف بيئة أعمال املنظمـة؛          ف مع التغريات غري املتوقعة يف بيئة أعمال املنظمـة؛          جيب أن تتسم األهداف بالقدرة على حتقيق التكي       جيب أن تتسم األهداف بالقدرة على حتقيق التكي       
وحىت ال تكون هده املرونة على حساب دقة اهلدف أو تؤثر  على ثقة العاملني يف األهداف املوضوعة فإنه من                    وحىت ال تكون هده املرونة على حساب دقة اهلدف أو تؤثر  على ثقة العاملني يف األهداف املوضوعة فإنه من                    

  ..األفضل أن حيدد نطاق التعديل أي يكون التغيري يف مستوى اهلدف وليس طبيعتهاألفضل أن حيدد نطاق التعديل أي يكون التغيري يف مستوى اهلدف وليس طبيعته
  
   الوضوح والفهم الوضوح والفهم--دد
  

اف مصاغة بأسلوب يوحد بني فهم كل من واضع اهلدف والقائم بتنفيذه علـى              اف مصاغة بأسلوب يوحد بني فهم كل من واضع اهلدف والقائم بتنفيذه علـى              جيب أن تكون األهد   جيب أن تكون األهد   
  . . حد سواءحد سواء

   املالئمة املالئمة--هـهـ
  

  ..جيب أن تتناسب األهداف املوضوعة مع األغراض  العامة للمنظمة كما مت التعبري عنها يف رسالتهاجيب أن تتناسب األهداف املوضوعة مع األغراض  العامة للمنظمة كما مت التعبري عنها يف رسالتها
  

                                                 
  ..141141  --  140140: : ، ص ص، ص صاملرجع السابقاملرجع السابق ثابت عبد الرمحن إدريس ومجال الدين حممد املرسى،  ثابت عبد الرمحن إدريس ومجال الدين حممد املرسى، --  11
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   القابلية للتحقيق القابلية للتحقيق-- و و
  

    ت سواء املادية أو املالية أو البشرية اليتت سواء املادية أو املالية أو البشرية اليت جيب أن تكون األهداف متسقة مع نوعية القدرات واإلمكانا جيب أن تكون األهداف متسقة مع نوعية القدرات واإلمكانا
متتلكها املنظمة، كما جيب أن تعكس  مصاحل األطراف ذات العالقة بصورة متوازنة، وأن تراعي أيضا العالقة                 متتلكها املنظمة، كما جيب أن تعكس  مصاحل األطراف ذات العالقة بصورة متوازنة، وأن تراعي أيضا العالقة                 

  . . بني مصاحل املنظمة ومصاحل البيئة احمليطةبني مصاحل املنظمة ومصاحل البيئة احمليطة
  
  
   االتسام بالتحدي االتسام بالتحدي-- ز ز
  

   حافزا للبحث عن طرق لتحسني العمليات حافزا للبحث عن طرق لتحسني العملياتحيث أن األهداف اليت تفجر التحدي إمنا تعطي املديرينحيث أن األهداف اليت تفجر التحدي إمنا تعطي املديرين
   واليت تفشل يف حتفيز واليت تفشل يف حتفيزاخلاصة باملنظمة، عكس األهداف اليت تفتقر لروح التحدي وتتسم بالسهولة املفرطةاخلاصة باملنظمة، عكس األهداف اليت تفتقر لروح التحدي وتتسم بالسهولة املفرطة

  11..املديرين و املوظفنياملديرين و املوظفني
  

  حتليل البيئة اخلارجية حتليل البيئة اخلارجية : :     املطلب الثالث    املطلب الثالث
  

ذلك أن األعمال اليوم أصبحت تتـسم       ذلك أن األعمال اليوم أصبحت تتـسم       . . ةةتعد بيئة املنظمة من العوامل اهلامة اليت تؤثر يف جناح املنظم          تعد بيئة املنظمة من العوامل اهلامة اليت تؤثر يف جناح املنظم          
  بدرجة عالية من التركيب والتغيري والتعقيد، ملا حيدث فيها من تغريات وتعديالت يف القواعد والـسياسات  بدرجة عالية من التركيب والتغيري والتعقيد، ملا حيدث فيها من تغريات وتعديالت يف القواعد والـسياسات  

واألساليب، هذا جبانب العوامل البيئية األخرى اليت يؤدي جتاهلها إىل تقليل فرص جناح أي منظمة واليت تتمثل                  واألساليب، هذا جبانب العوامل البيئية األخرى اليت يؤدي جتاهلها إىل تقليل فرص جناح أي منظمة واليت تتمثل                  
بعض األفراد أو املنظمات أو اهليئات السياسية واالجتماعية وما تلتزم به من اجتاهات             بعض األفراد أو املنظمات أو اهليئات السياسية واالجتماعية وما تلتزم به من اجتاهات             يف مصاحل ونفوذ وضغوط     يف مصاحل ونفوذ وضغوط     

    ومفاهيم وأخالق وأذواق وعقائد؛ وعليه فان دراسة وحتليل البيئة اخلارجية تعترب أحد العناصر اهلامـة عنـد  ومفاهيم وأخالق وأذواق وعقائد؛ وعليه فان دراسة وحتليل البيئة اخلارجية تعترب أحد العناصر اهلامـة عنـد  
  ..إعداد اإلستراتيجيةإعداد اإلستراتيجية

  
   أمهية دراسة البيئة اخلارجية  أمهية دراسة البيئة اخلارجية --11
  

  22::البيئة اخلارجية يف النقاط التاليةالبيئة اخلارجية يف النقاط التاليةميكن تبيني أمهية دراسة ميكن تبيني أمهية دراسة 

                                                 
رفاعي حممد رفاعي و حممد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشر، رفاعي حممد رفاعي و حممد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشر، : :  اجلزء األول، ترمجة اجلزء األول، ترمجةمدخل متكامل،مدخل متكامل،: : راتيجيةراتيجية اإلدارة اإلست اإلدارة اإلست شارلز هل وجاريث جونز، شارلز هل وجاريث جونز،- 1
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     يعترب الوضع القائم ألية منظمة عند نقطة زمنية معينة الناتج النهائي للتفاعالت بني إمكانيات وخـصائص  يعترب الوضع القائم ألية منظمة عند نقطة زمنية معينة الناتج النهائي للتفاعالت بني إمكانيات وخـصائص --
 اليت تعمل ا،     اليت تعمل ا،    ةة ذلك أن أي منظمة هي مبثابة نظام مفتوح يف البيئ           ذلك أن أي منظمة هي مبثابة نظام مفتوح يف البيئ          ..املنظمة وخصائص املتغريات البيئة اخلارجية    املنظمة وخصائص املتغريات البيئة اخلارجية    

   وجود تفاعل وتأثري متبادل بينهما، وجود تفاعل وتأثري متبادل بينهما،األمر الذي يستوجباألمر الذي يستوجب
 إن جناح أي منظمة وبالتايل بقاءها ومنوها، يتحدد مبدى قدرا على التفاعل والتكيف مع البيئة اخلارجية اليت  إن جناح أي منظمة وبالتايل بقاءها ومنوها، يتحدد مبدى قدرا على التفاعل والتكيف مع البيئة اخلارجية اليت --

  تعمل فيها وعلى حتقيق أهداف األطراف ذوي العالقة يف هذه البيئة،تعمل فيها وعلى حتقيق أهداف األطراف ذوي العالقة يف هذه البيئة،
  ط والقيود والتهديـدات الـيت تـؤثر يف    ط والقيود والتهديـدات الـيت تـؤثر يف     تواجه املنظمات العديد من الفرص وكذلك العديد من الضغو تواجه املنظمات العديد من الفرص وكذلك العديد من الضغو--
  سلوكها، وقدرا وكفاءا يف ممارسة أعماهلا وحتقيق أهدافها، األمر الذي يفرض على املنظمات إدراك أين سلوكها، وقدرا وكفاءا يف ممارسة أعماهلا وحتقيق أهدافها، األمر الذي يفرض على املنظمات إدراك أين   

    ترتكز هذه الفرص والقيود والتهديدات، وأبعادها و اجتاهاا وتأثريها قبل وضع خطط وبرامج العمل اخلاصةترتكز هذه الفرص والقيود والتهديدات، وأبعادها و اجتاهاا وتأثريها قبل وضع خطط وبرامج العمل اخلاصة
  ا،ا،
  نظمات مبتغريات البيئة اخلارجية اليت تعمل فيها، حيث تضطر عادة إىل تغيري أو تعـديل أو  نظمات مبتغريات البيئة اخلارجية اليت تعمل فيها، حيث تضطر عادة إىل تغيري أو تعـديل أو   تتأثر أهداف امل تتأثر أهداف امل--

    تطوير أهدافها أو تغيري يف األمهية والوزن النسيب هلذه األهداف استجابة ملا يكون يف املتغريات البيئية من فرصتطوير أهدافها أو تغيري يف األمهية والوزن النسيب هلذه األهداف استجابة ملا يكون يف املتغريات البيئية من فرص
  أو قيود و ديدات،أو قيود و ديدات،

  ها بالظروف البيئية اخلارجية سواء كانت اقتصادية ها بالظروف البيئية اخلارجية سواء كانت اقتصادية  تتأثر إستراتيجية املنظمة و كذا سياساا وخطط تتأثر إستراتيجية املنظمة و كذا سياساا وخطط--
 أو اجتماعية، األمر الذي يتطلب من املنظمة أن تكون دائما يف منطقـة               أو اجتماعية، األمر الذي يتطلب من املنظمة أن تكون دائما يف منطقـة              ةةأو تسويقية أو سياسية أو تكنولوجي     أو تسويقية أو سياسية أو تكنولوجي     

  . . وضوح الرؤيا مع بيئتها اخلارجية وما يكمن فيها من فرص أو قيود أو ديداتوضوح الرؤيا مع بيئتها اخلارجية وما يكمن فيها من فرص أو قيود أو ديدات
  

   مكونات البيئة اخلارجية مكونات البيئة اخلارجية--22
  

نظمة نظاما مفتوحا يتأثر باملتغريات البيئية احمليطة، حيث ميكن تقسيم بيئة املنظمة إىل بيئة عامة               نظمة نظاما مفتوحا يتأثر باملتغريات البيئية احمليطة، حيث ميكن تقسيم بيئة املنظمة إىل بيئة عامة               تعترب امل تعترب امل 
  11  ..))بيئة الصناعةبيئة الصناعة(( و بيئة خاصة  و بيئة خاصة ))بيئة كليةبيئة كلية((

  
    ))الكليةالكلية(( البيئة العامة  البيئة العامة --أأ
  

ويقصد ا تلك العوامل اليت تؤثر على كافة املنظمات وتقع خارج حدودها ونطاق رقابتها، وليس هلا                ويقصد ا تلك العوامل اليت تؤثر على كافة املنظمات وتقع خارج حدودها ونطاق رقابتها، وليس هلا                
عالقة مباشرة مبوقفها التشغيلي أو نوعية الصناعة اليت تنتمي إليها أو النشاط الذي تتخصص فيه، ويف ما يلـي                   عالقة مباشرة مبوقفها التشغيلي أو نوعية الصناعة اليت تنتمي إليها أو النشاط الذي تتخصص فيه، ويف ما يلـي                   

  22: : عرض ملكونات البيئة العامة أو الكليةعرض ملكونات البيئة العامة أو الكلية
  

                                                 
1 - Camiro IRENE , Organisation et géstion des entreprise, AENGDE-CLET, 3éme édition, Paris, 
France, 2002, P: 14. 
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   القوى االقتصادية القوى االقتصادية--أوالأوال
  

ضع االقتصادي  ضع االقتصادي           وهي جمموعة العوامل االقتصادية اليت تؤثر على اتمع بكافة منظماته، ومن أمثلتها الو                     وهي جمموعة العوامل االقتصادية اليت تؤثر على اتمع بكافة منظماته، ومن أمثلتها الو            
                                    مدى توافر عوامل اإلنتاج، أسعار الفائـدة، أسـعار  مدى توافر عوامل اإلنتاج، أسعار الفائـدة، أسـعار    ، الدخل، الطلب،، الدخل، الطلب،))تضخم أو انكماش أو منوتضخم أو انكماش أو منو((العام العام 

اخل، و تؤثر على عمل املنظمات بطرق خمتلفة، فمتطلبات العمل يف ظل الركود االقتصادي ختتلف               اخل، و تؤثر على عمل املنظمات بطرق خمتلفة، فمتطلبات العمل يف ظل الركود االقتصادي ختتلف               ......الصرفالصرف  
  . . أو التضخم االقتصاديأو التضخم االقتصاديعن تلك املتطلبات يف ظل ظروف النمو عن تلك املتطلبات يف ظل ظروف النمو 

  
   القوى الدميوغرافية  القوى الدميوغرافية -- ثانيا ثانيا

  
   اخلاصة بطبيعة السكان الذين يشكلون مستهلكني منتجات املنظمة من حيث  اخلاصة بطبيعة السكان الذين يشكلون مستهلكني منتجات املنظمة من حيث للوهي جمموعة العواموهي جمموعة العوام

  
تفضيلهم ملنتج تفضيلهم ملنتج   تأثري الفئات العمرية وهجرة السكان من منطقة جغرافية إىل أخرى واملزاج العام هلم من حيث تأثري الفئات العمرية وهجرة السكان من منطقة جغرافية إىل أخرى واملزاج العام هلم من حيث 

  ..ة والسعرية يف املنظمةة والسعرية يف املنظمةيقييقيالسياسات اإلنتاجية والتسوالسياسات اإلنتاجية والتسومعني على آخر على معني على آخر على 
  

   القوى السياسية والقانونية  القوى السياسية والقانونية --ثالثاثالثا
  

  القوى السياسية تعين تأثري اجلو السياسي العام، سواء كان هذا على املستوى الداخلي أو اخلـارجي  القوى السياسية تعين تأثري اجلو السياسي العام، سواء كان هذا على املستوى الداخلي أو اخلـارجي  
يف املنظمة مع الدول    يف املنظمة مع الدول    على أنشطة وأعمال املنظمة من خالل خلق فرص أو ديدات، كعالقة الدولة اليت تعمل               على أنشطة وأعمال املنظمة من خالل خلق فرص أو ديدات، كعالقة الدولة اليت تعمل               

األخرى اليت تشكل سوقا قائما أو حمتمال ملنتجاا؛ أما القوى القانونية فتعين تأثري القوانني اليت تسنها السلطات                 األخرى اليت تشكل سوقا قائما أو حمتمال ملنتجاا؛ أما القوى القانونية فتعين تأثري القوانني اليت تسنها السلطات                 
التشريعية على أعمال املنظمة من حيث وضع القوانني اليت قد تعرقل عمل املنظمة أو تضع قيودا على أنشطتها                  التشريعية على أعمال املنظمة من حيث وضع القوانني اليت قد تعرقل عمل املنظمة أو تضع قيودا على أنشطتها                  

  .. نشاطها كقوانني ختفيض الضرائب واإلعفاءات اجلمركية نشاطها كقوانني ختفيض الضرائب واإلعفاءات اجلمركيةأو تلك اليت تساعد املنظمة يفأو تلك اليت تساعد املنظمة يف
  

   القوى التكنولوجيا  القوى التكنولوجيا --رابعارابعا
  

    إن التغري السريع يف التكنولوجيا يتطلب أن تبقى املنظمة على مستوى املطلوب من حيث احلـصول إن التغري السريع يف التكنولوجيا يتطلب أن تبقى املنظمة على مستوى املطلوب من حيث احلـصول 
  فـسي  فـسي  على التكنولوجيا اجلديدة املستخدمة يف إنتاج السلع واخلدمات لتستطيع احملافظة على وضـعها التنا على التكنولوجيا اجلديدة املستخدمة يف إنتاج السلع واخلدمات لتستطيع احملافظة على وضـعها التنا 

  ..وتدعيمهوتدعيمه
  

   الثقافة الثقافة--خامساخامسا
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    تؤثر الثقافة مبا تشمله من عادات وتقاليد ومعتقدات وقيم على قدرة املنظمات يف التفاعل مع خمتلفتؤثر الثقافة مبا تشمله من عادات وتقاليد ومعتقدات وقيم على قدرة املنظمات يف التفاعل مع خمتلف
  اتمعات، و توضح جتارب الكثري من املنظمات األثر الكبري الذي حتدثه الثقافة السائدة يف اتمع على نشاطاتمعات، و توضح جتارب الكثري من املنظمات األثر الكبري الذي حتدثه الثقافة السائدة يف اتمع على نشاط

  11..الثقافة تعكس األخالق العامة السائدة يف اتمعالثقافة تعكس األخالق العامة السائدة يف اتمعاملنظمات، خاصة وأن بعض جوانب املنظمات، خاصة وأن بعض جوانب 
  
  ))بيئة الصناعةبيئة الصناعة(( البيئة اخلاصة  البيئة اخلاصة --بب
  

   وعلى غريها من املنظمات اليت تنـتج منتجـات    وعلى غريها من املنظمات اليت تنـتج منتجـات   ةةتتضمن البيئة اخلاصة القوى اليت تؤثر على املنظمتتضمن البيئة اخلاصة القوى اليت تؤثر على املنظم
 ألخرى، وميكـن     ألخرى، وميكـن     واليت تقع يف حدود تعامالت املنظمة، وخيتلف تأثريها من منظمة           واليت تقع يف حدود تعامالت املنظمة، وخيتلف تأثريها من منظمة          متشاة أو منتجات بديلة،   متشاة أو منتجات بديلة،   

وميكن أن يطلق عليها البيئة التنافسية ألا متثل البيئة اليت تتنـافس            وميكن أن يطلق عليها البيئة التنافسية ألا متثل البيئة اليت تتنـافس             الرقابة عليها والتأثري فيها،       الرقابة عليها والتأثري فيها،      --نسبيانسبيا--للمنظمةللمنظمة
  22::فيها املنظمة مع غريها من املنظمات وتتكون البيئة اخلاصة منفيها املنظمة مع غريها من املنظمات وتتكون البيئة اخلاصة من

   املنافسني احلاليني املنافسني احلاليني--          أوال          أوال
  

   جمموعة املنافسني الذين يعملون يف نفس السوق الذي تعمل فيه املنظمة،  جمموعة املنافسني الذين يعملون يف نفس السوق الذي تعمل فيه املنظمة،           ويقصد باملنافسني احلاليني          ويقصد باملنافسني احلاليني
    ويقدمون نفس املنتجات و خيدمون نفس قطاع العمالء الذي تستهدفه املنظمة من نشاطها التسويقي،ويقدمون نفس املنتجات و خيدمون نفس قطاع العمالء الذي تستهدفه املنظمة من نشاطها التسويقي،

يسية يسية ويتوقف ما حتصل عليه املنظمة من حصة تسويقية على قوا النسبية باملقارنة باملنافسني، ومن العوامل الرئ               ويتوقف ما حتصل عليه املنظمة من حصة تسويقية على قوا النسبية باملقارنة باملنافسني، ومن العوامل الرئ               
عدد املنافسني، معدل منو الصناعة، متييز املنتجات، القدرة على         عدد املنافسني، معدل منو الصناعة، متييز املنتجات، القدرة على         : : اليت تؤدي إىل اشتداد حدة املنافسة ميكن ذكر       اليت تؤدي إىل اشتداد حدة املنافسة ميكن ذكر       

  وبصفة عامة فـإن نقـاط   وبصفة عامة فـإن نقـاط   . . الوصول إىل اقتصاديات احلجم، ارتفاع التكاليف الثابتة، وجود عوائق للخروجالوصول إىل اقتصاديات احلجم، ارتفاع التكاليف الثابتة، وجود عوائق للخروج
  . . ضعف املنافسني متثل فرصة للمنظمة والعكس صحيحضعف املنافسني متثل فرصة للمنظمة والعكس صحيح

  
  املنافسني احملتملنياملنافسني احملتملني  --ثانياثانيا

  
وهم جمموعة املنافسني الذين يودون الدخول يف جماالت أنشطة الصناعة و ينتظرون الفرصة للـدخول               وهم جمموعة املنافسني الذين يودون الدخول يف جماالت أنشطة الصناعة و ينتظرون الفرصة للـدخول               
إىل السوق، ويؤدي دخول منافسني جدد إىل الصناعة إىل ارتفاع حجم اإلنتاج وبالتايل قد يـؤدي هـذا إىل                   إىل السوق، ويؤدي دخول منافسني جدد إىل الصناعة إىل ارتفاع حجم اإلنتاج وبالتايل قد يـؤدي هـذا إىل                   

دودية املنظمات؛ وتتوقف قدرة املنافسني اجلدد على       دودية املنظمات؛ وتتوقف قدرة املنافسني اجلدد على       اخنفاض األسعار أو زيادة التكاليف يف الصناعة و تدين مر         اخنفاض األسعار أو زيادة التكاليف يف الصناعة و تدين مر         

                                                 
  . 84: ، ص2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،إدارة األلفية الثالثة:اإلدارة اإلستراتيجية نادية العارف، -1
   .75 - 70: ، ص صاملرجع السابقد أمحد عوض،  حمم-2
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ـ اقتصاديات احلجم، تنواقتصاديات احلجم، تنو: : دخول السوق على قدرم على التغلب على  العوائق التاليةدخول السوق على قدرم على التغلب على  العوائق التالية ـ ي   ع اإلنتـاج، حجـم   ع اإلنتـاج، حجـم   ي
  11..تكاليف التحويل، غياب قنوات التوزيعتكاليف التحويل، غياب قنوات التوزيع  االحتياجات يف رؤوس األموال، االحتياجات يف رؤوس األموال، 

  
   العمالء  العمالء –– ثالثا ثالثا

  
    ون املنتجات اليت تقدمها املنظمات يف الصناعة، وكلمـا زادت ون املنتجات اليت تقدمها املنظمات يف الصناعة، وكلمـا زادت هم القطاع املستهدف الذين يستهلكهم القطاع املستهدف الذين يستهلك

      معرفة املنظمة بالعمالء كلما متكنت من معرفة الفرص اليت من املمكن استغالهلا والتهديدات الـيت عليهـا  معرفة املنظمة بالعمالء كلما متكنت من معرفة الفرص اليت من املمكن استغالهلا والتهديدات الـيت عليهـا  
درجة التركيز لدى   درجة التركيز لدى   : : مواجهتها؛ ومن العوامل احلاكمة واليت تضع العمالء يف موقف قوي أو ضعيف ميكن ذكر             مواجهتها؛ ومن العوامل احلاكمة واليت تضع العمالء يف موقف قوي أو ضعيف ميكن ذكر             

العمالء وكمية املشتريات، درجة النمطية وعدم التمييز، نسبة املشتريات من رقم أعمال املنتج، عـدد               العمالء وكمية املشتريات، درجة النمطية وعدم التمييز، نسبة املشتريات من رقم أعمال املنتج، عـدد               هؤالء  هؤالء  
  .  .  البائعني بالنسبة لعدد املشترين، مدى قدرة املشترين على حتقيق التكامل اخللفيالبائعني بالنسبة لعدد املشترين، مدى قدرة املشترين على حتقيق التكامل اخللفي

  
   املوردون  املوردون --رابعارابعا

  
    ية من مواد خـام، وآالت ية من مواد خـام، وآالت ميثل املوردون اجلهات أو األفراد الذين يقدمون مدخالت اإلنتاج األساسميثل املوردون اجلهات أو األفراد الذين يقدمون مدخالت اإلنتاج األساس

ومعدات، وقطع غيار ومستلزمات التعبئة و التغليف وغريها، وميكن أن حتصل املنظمة بعالقتها احلسنة معهـم                ومعدات، وقطع غيار ومستلزمات التعبئة و التغليف وغريها، وميكن أن حتصل املنظمة بعالقتها احلسنة معهـم                
  على ميزة ال تتوفر لدى اآلخرين من املنظمات الصناعة و بالتايل متثل فرصة متيزها عنهم، كما قـد حيـدث   على ميزة ال تتوفر لدى اآلخرين من املنظمات الصناعة و بالتايل متثل فرصة متيزها عنهم، كما قـد حيـدث   

    لف مستلزمات اإلنتاج أو عدم انتظام توريدها ميثل ديدا هلـا؛           لف مستلزمات اإلنتاج أو عدم انتظام توريدها ميثل ديدا هلـا؛           العكس، فتوقف إمداد املوردين للمنظمة مبخت     العكس، فتوقف إمداد املوردين للمنظمة مبخت     
عدد الشركات اليت تعمل يف جمال التوريد ودرجـة         عدد الشركات اليت تعمل يف جمال التوريد ودرجـة         : : وتتوقف القدرة التفاوضية للموردين على العوامل التالية      وتتوقف القدرة التفاوضية للموردين على العوامل التالية      

  التركيز للمنتجات اليت يقدموا، مدى قدرة املنتجات البديلة إن وجدت على توفري أسعار أقل ونوعية أفـضل                التركيز للمنتجات اليت يقدموا، مدى قدرة املنتجات البديلة إن وجدت على توفري أسعار أقل ونوعية أفـضل                
 الرئيسية، درجة اهتمام املوردين بالصناعة املشترية، درجة أمهية املنتج الذي يقدمـه املـورد                الرئيسية، درجة اهتمام املوردين بالصناعة املشترية، درجة أمهية املنتج الذي يقدمـه املـورد               تتمقارنة باملنتجا مقارنة باملنتجا 

    بالنسبة ملدخالت نشاط أعمال املنشأة املشترية، درجة التنوع يف املنتجات اليت تقدمها املنشآت املوردة ومدىبالنسبة ملدخالت نشاط أعمال املنشأة املشترية، درجة التنوع يف املنتجات اليت تقدمها املنشآت املوردة ومدى
تاجية أخرى، مدى قدرة املوردين على حتقيق التكامـل         تاجية أخرى، مدى قدرة املوردين على حتقيق التكامـل          املوردة على التحول إىل جماالت إن       املوردة على التحول إىل جماالت إن      تتقدرة هذه املنشآ  قدرة هذه املنشآ  
  .         .         الرأسي األماميالرأسي األمامي

  
   املنتجات البديلة  املنتجات البديلة -- خامسا خامسا

  

                                                 
1  -  Bengt KARLÖF, La stratégie des affaires, office des publications universitaires, Alger, Algérie, 
1990, P: 202.                                                
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            متثل املنتجات البديلة تلك املنتجات اليت تبدو خمتلفة و لكنها تشبع نفس احلاجة، ووجـود هـذه             متثل املنتجات البديلة تلك املنتجات اليت تبدو خمتلفة و لكنها تشبع نفس احلاجة، ووجـود هـذه   
 من حتول العمالء إىل منتجات الصناعة األخرى         من حتول العمالء إىل منتجات الصناعة األخرى        املنتجات البديلة حيد من قدرة املنظمة على رفع األسعار خوفا         املنتجات البديلة حيد من قدرة املنظمة على رفع األسعار خوفا         

 البديلة ملركز قوة بالنسبة ملنتجات املنظمة        البديلة ملركز قوة بالنسبة ملنتجات املنظمة       تت ويتوقف حتقيق املنتجا    ويتوقف حتقيق املنتجا   مما يعترب ديدا بالغا على منظمات الصناعة؛      مما يعترب ديدا بالغا على منظمات الصناعة؛      
    .  .   البديلة البديلةتت املنظمة، تكلفة هذه املنتجا املنظمة، تكلفة هذه املنتجاتت البديلة بالنسبة ملنتجا البديلة بالنسبة ملنتجاتتدرجة جودة املنتجادرجة جودة املنتجا: : على العوامل التاليةعلى العوامل التالية

  
   اجتاهات تأثري البيئة اخلارجية على املنظمة  اجتاهات تأثري البيئة اخلارجية على املنظمة --33
  

      ينتج على البيئة عدة اجتاهات ميكن أن تأثر على أداء وسلوك املنظمات ومـن مث علـى خططهـا   ينتج على البيئة عدة اجتاهات ميكن أن تأثر على أداء وسلوك املنظمات ومـن مث علـى خططهـا   
  11::اإلستراتيجية، وتتمثل هذه االجتاهات يفاإلستراتيجية، وتتمثل هذه االجتاهات يف

  
   التهديدات  التهديدات -- أ أ
  

منافسني جدد مبنـتج    منافسني جدد مبنـتج     وتتمثل يف حاالت غري مرغوب فيها وتؤثر سلبا على أداء املنظمة مثل دخول               وتتمثل يف حاالت غري مرغوب فيها وتؤثر سلبا على أداء املنظمة مثل دخول              
  . . جديد جبودة أفضل وبسعر تنافسي، مما يتطلب مراعاة ذلك عند وضع اإلستراتيجياتجديد جبودة أفضل وبسعر تنافسي، مما يتطلب مراعاة ذلك عند وضع اإلستراتيجيات

  
   القيود  القيود –– ب ب

  
فقد تكون هذه القيود ذات طبيعة قانونية مثل        فقد تكون هذه القيود ذات طبيعة قانونية مثل        . .  وهي متثل حاالت معوقة لتصرفات وعمليات املنظمة       وهي متثل حاالت معوقة لتصرفات وعمليات املنظمة      
   مثل الطاقة اإلنتاجية أو اإلمكانيات البشرية  مثل الطاقة اإلنتاجية أو اإلمكانيات البشرية القيود احلكومية على االسترياد، أو قد تكون ذات طبيعة تشغيليةالقيود احلكومية على االسترياد، أو قد تكون ذات طبيعة تشغيلية

   املشكالت  املشكالت --جج                  
  

وتتمثل يف احلاالت أو الفجوات اليت تتطلب حلوال مناسبة ملواجهتها، وإال يترتب عليها ظهور قيود أو              وتتمثل يف احلاالت أو الفجوات اليت تتطلب حلوال مناسبة ملواجهتها، وإال يترتب عليها ظهور قيود أو              
    ديدات تواجه املنظمة، مثل نقص رأس املال العامل أو استقالة رجل التخطيط اإلسـتراتيجي أو املستـشار  ديدات تواجه املنظمة، مثل نقص رأس املال العامل أو استقالة رجل التخطيط اإلسـتراتيجي أو املستـشار  
    اإلداري والتنظيمي للمنظمة، أو حالة عدم الرضا أو االستياء من كل أو بعض قيادات املنظمة و غريها مـن اإلداري والتنظيمي للمنظمة، أو حالة عدم الرضا أو االستياء من كل أو بعض قيادات املنظمة و غريها مـن 

  . . احلاالت اليت متثل ثغرة أو فجوة جيب معاجلتها من خالل عملية اإلدارة اإلستراتيجية للمنظمةاحلاالت اليت متثل ثغرة أو فجوة جيب معاجلتها من خالل عملية اإلدارة اإلستراتيجية للمنظمة
  
   األعراض السلبية  األعراض السلبية --دد  
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     مشكالت أو قيود أو رمبا حـدوث ديـدات   مشكالت أو قيود أو رمبا حـدوث ديـدات  وهي متثل حاالت تنبئ باحتماالت أو إمكانية ظهوروهي متثل حاالت تنبئ باحتماالت أو إمكانية ظهور
    تواجه املنظمة، إال أنه يكون أمام املنظمة متسعا من الوقت الختاذ الترتيبات املناسبة، مثل وجـود مؤشـرات  تواجه املنظمة، إال أنه يكون أمام املنظمة متسعا من الوقت الختاذ الترتيبات املناسبة، مثل وجـود مؤشـرات  

  ..احتماالت عدم االنتماء من العاملني وقلة احلرص على البقاء ا ومحاية ممتلكاااحتماالت عدم االنتماء من العاملني وقلة احلرص على البقاء ا ومحاية ممتلكاا
  

   املتغريات احملايدة  املتغريات احملايدة -- هـ هـ
  

  الت عارضة أو مؤقتة ال يكون هلا تأثريا إجيابيا أو سلبيا يف الوقت القريب علـى أداء  الت عارضة أو مؤقتة ال يكون هلا تأثريا إجيابيا أو سلبيا يف الوقت القريب علـى أداء   وتتمثل يف حا وتتمثل يف حا
   أو السلبية، ومن مث جيب على املنظمـة أن   أو السلبية، ومن مث جيب على املنظمـة أن  ةةاملنظمة إال أنه من احملتمل أن تنتقل هذه احلالة إىل منطقة اإلجيابياملنظمة إال أنه من احملتمل أن تنتقل هذه احلالة إىل منطقة اإلجيابي

  . . تقدر حدود هذه املتغريات، حىت ال يتأثر أداءها وخططها بشكل أو بآخرتقدر حدود هذه املتغريات، حىت ال يتأثر أداءها وخططها بشكل أو بآخر
  
   األعراض اإلجيابية  األعراض اإلجيابية --وو  
  

     وهي متثل حاالت تنبئ بإمكانية ظهور حمفزات و دوافع مشجعة أو رمبـا وجـود فـرص ميكـن     وهي متثل حاالت تنبئ بإمكانية ظهور حمفزات و دوافع مشجعة أو رمبـا وجـود فـرص ميكـن    
    استثمارها، مثل وجود معلومات رمسية أو غري رمسية تشري إىل اجتاه إحدى أو بعض املنظمات إىل االنسحاباستثمارها، مثل وجود معلومات رمسية أو غري رمسية تشري إىل اجتاه إحدى أو بعض املنظمات إىل االنسحاب

  . . من السوقمن السوق
  
   احملفزات أو الدوافع املشجعة  احملفزات أو الدوافع املشجعة -- ز ز
  

االت مرغوب فيها أو مفضلة، و ميكن أن تتحول إىل فرص أمام املنظمة الستثمارها أو               االت مرغوب فيها أو مفضلة، و ميكن أن تتحول إىل فرص أمام املنظمة الستثمارها أو                وهي متثل ح   وهي متثل ح  
االنتفاع ا، وقد تكون هذه احلاالت قانونية مثل التدعيم احلكومي للتصدير أو اإلنتاج احمللي، أو ذات طبيعـة       االنتفاع ا، وقد تكون هذه احلاالت قانونية مثل التدعيم احلكومي للتصدير أو اإلنتاج احمللي، أو ذات طبيعـة       

افظة على نفس مستوى    افظة على نفس مستوى    تشغيلية مثل إمكانية استخدام أجهزة ومعدات إنتاج تساعد يف ختفيض التكاليف واحمل           تشغيلية مثل إمكانية استخدام أجهزة ومعدات إنتاج تساعد يف ختفيض التكاليف واحمل           
  .  .  اجلودة أو أحسناجلودة أو أحسن

   الفرص  الفرص --حح                    
  

  وهي متثل حاالت مؤيدة ألهداف املنظمة ورسالتها و تتجه إىل التأثري اإلجيايب على أدائها مثل وجود وهي متثل حاالت مؤيدة ألهداف املنظمة ورسالتها و تتجه إىل التأثري اإلجيايب على أدائها مثل وجود 
  ..طلب غري مشبع وميكن للمنظمة تلبية هذا الطلبطلب غري مشبع وميكن للمنظمة تلبية هذا الطلب

  

  حتليل البيئة الداخليةحتليل البيئة الداخلية: :     املطلب الرابع    املطلب الرابع
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   الداخلية بإلقاء نظرة تفصيلية إىل داخل التنظيم لتحديد مستويات األداء، جمـاالت   الداخلية بإلقاء نظرة تفصيلية إىل داخل التنظيم لتحديد مستويات األداء، جمـاالت  يعىن حتليل البيئةيعىن حتليل البيئة
القوة، جماالت الضعف، باإلضافة إىل القيود، عن طريق إجراء حتليل شامل متعمق لعناصر ومدخالت الوضـع                القوة، جماالت الضعف، باإلضافة إىل القيود، عن طريق إجراء حتليل شامل متعمق لعناصر ومدخالت الوضـع                

إستراتيجيات فعالة  إستراتيجيات فعالة  احلايل واملوقف الفعلي للمنظمة للتعرف على حقيقة إمكانياا وقدراا وذلك من أجل بناء              احلايل واملوقف الفعلي للمنظمة للتعرف على حقيقة إمكانياا وقدراا وذلك من أجل بناء              
  . . تساهم يف االستفادة من نقاط القوة ومعاجلة وتعويض نقاط الضعفتساهم يف االستفادة من نقاط القوة ومعاجلة وتعويض نقاط الضعف

  
   أمهية حتليل البيئة الداخلية  أمهية حتليل البيئة الداخلية --11
  

      ميثل حتليل البيئة الداخلية أحد الركائز الرئيسية اليت يتم االستناد إليها يف حتديد واختيـار البـدائل  ميثل حتليل البيئة الداخلية أحد الركائز الرئيسية اليت يتم االستناد إليها يف حتديد واختيـار البـدائل  
    11:: الداخلي يساهم يف ما يلي الداخلي يساهم يف ما يلياإلستراتيجية املناسبة، ذلك أن التحليل البيئياإلستراتيجية املناسبة، ذلك أن التحليل البيئي

   تقييم القدرات واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للمنظمة، تقييم القدرات واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للمنظمة،--
   التعرف على الوضع التنافسي النسيب للمنظمة مقارنة باملنظمات املماثلة أو اليت تعمل يف نفس الصناعة أو  التعرف على الوضع التنافسي النسيب للمنظمة مقارنة باملنظمات املماثلة أو اليت تعمل يف نفس الصناعة أو --

  النشاط،النشاط،
عن طرق تدعيمها مستقبال، مبا يؤدي إىل زيادة        عن طرق تدعيمها مستقبال، مبا يؤدي إىل زيادة         بيان وحتديد نقاط القوة و تعزيزها لالستفادة منها والبحث            بيان وحتديد نقاط القوة و تعزيزها لالستفادة منها والبحث           --

  قدراا على استغالل الفرص أو مواجهة املخاطر،قدراا على استغالل الفرص أو مواجهة املخاطر،
     استكشاف نقاط الضعف أو جماالت القصور التنظيمية، وذلك حىت ميكن التغلب عليها أو احلد من آثارها استكشاف نقاط الضعف أو جماالت القصور التنظيمية، وذلك حىت ميكن التغلب عليها أو احلد من آثارها--

  السلبية،السلبية،

  جانب، وجماالت الفرص واملخـاطر،  جانب، وجماالت الفرص واملخـاطر،   حتقيق الترابط بني نقاط القوة و الضعف، ناتج التحليل الداخلي من  حتقيق الترابط بني نقاط القوة و الضعف، ناتج التحليل الداخلي من --
  . . ناتج التحليل اخلارجي من جانب آخر، مبا يساعد على زيادة فعالية اإلستراتيجيات املختارةناتج التحليل اخلارجي من جانب آخر، مبا يساعد على زيادة فعالية اإلستراتيجيات املختارة

  
  
  
  

   أبعاد حتليل البيئة الداخلية  أبعاد حتليل البيئة الداخلية --22
  

  22::يتضمن حتليل البيئة الداخلية األبعاد الرئيسة التاليةيتضمن حتليل البيئة الداخلية األبعاد الرئيسة التالية
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   حتليل األداء  حتليل األداء --أأ
  

  فمعرفة مستوى أداء نشاط األعمالفمعرفة مستوى أداء نشاط األعمال. . بدأ التحليل الداخلي بتحليل األداءبدأ التحليل الداخلي بتحليل األداءمن الناحية الفعلية جيب أن يمن الناحية الفعلية جيب أن ي
 ميكن أن يساعد يف حتديد أي إستراتيجيات جيب مراجعتها أو تغريها، كما يساعد حتليل األداء يف معرفـة أي                  ميكن أن يساعد يف حتديد أي إستراتيجيات جيب مراجعتها أو تغريها، كما يساعد حتليل األداء يف معرفـة أي                 

التنظيمية التنظيمية من وحدات األعمال تؤدي مهامها بكفاءة وأي منها يعترب أدائها ضعيفا وبالتايل حتديد جماالت القوة                من وحدات األعمال تؤدي مهامها بكفاءة وأي منها يعترب أدائها ضعيفا وبالتايل حتديد جماالت القوة                
وميثل حجم املبيعات واحلصة السوقية والرحبية معايري رئيسية لألهداف         وميثل حجم املبيعات واحلصة السوقية والرحبية معايري رئيسية لألهداف         . . وكذا جماالت املشكالت اإلستراتيجية   وكذا جماالت املشكالت اإلستراتيجية   

 أوىل الستقراء الوضع الذي تكون عليـه         أوىل الستقراء الوضع الذي تكون عليـه        ةةوعليه فان حتليل األداء يعترب خطو     وعليه فان حتليل األداء يعترب خطو     . . التنظيمية ومن مث األداء التنظيمي    التنظيمية ومن مث األداء التنظيمي    
  . . احتاد قرار االستثمار اإلستراتيجياحتاد قرار االستثمار اإلستراتيجيوحدة األعمال مستقبال، وهو ما يعكس أثره على وحدة األعمال مستقبال، وهو ما يعكس أثره على 

  
   حتليل الفجوة  حتليل الفجوة --بب
  

إن توقع األداء املستقبلي يف ضوء معدالت األداء احلالية ميثل جوهر عملية التخطيط طويـل األجـل؛     إن توقع األداء املستقبلي يف ضوء معدالت األداء احلالية ميثل جوهر عملية التخطيط طويـل األجـل؛     
وميثل األداء املتوقع أساسا لتحديد االحتياجات املتوقعة لالستثمار يف املصانع واملعدات، ورأس املال العامـل،               وميثل األداء املتوقع أساسا لتحديد االحتياجات املتوقعة لالستثمار يف املصانع واملعدات، ورأس املال العامـل،               

  . . رب أساسا لتحديد أرقام األرباح املتوقعة و تقديرات األرباحرب أساسا لتحديد أرقام األرباح املتوقعة و تقديرات األرباحكما يعتكما يعت
ويشري مصطلح حتليل الفجوة إىل مثل هذا النوع من التحليل والذي يتم من خالله حتديد ما إذا كانت                  ويشري مصطلح حتليل الفجوة إىل مثل هذا النوع من التحليل والذي يتم من خالله حتديد ما إذا كانت                  
هناك فجوة بني مستوى األداء املتوقع، ومستوى األداء املرغوب تبعا ألهداف املنظمة وحقائق الـسوق ودور                هناك فجوة بني مستوى األداء املتوقع، ومستوى األداء املرغوب تبعا ألهداف املنظمة وحقائق الـسوق ودور                

  . .  ذلك السوق ذلك السوقاملنظمة يفاملنظمة يف
  
  الية للمنظمة الية للمنظمة  اإلستراتيجيات السابقة واحل اإلستراتيجيات السابقة واحل--جج
  

  أحد الوسائل لتحديد نقاط القوة و الضعف يكمن يف مراجعة اإلستراتيجيات الـسابقة واحلاليـة   أحد الوسائل لتحديد نقاط القوة و الضعف يكمن يف مراجعة اإلستراتيجيات الـسابقة واحلاليـة     
     فمعرفة أساس اإلستراتيجية على وجه التحديد ميكن أن يساعد يف حتديد هيكـل اإلسـتراتيجيات   فمعرفة أساس اإلستراتيجية على وجه التحديد ميكن أن يساعد يف حتديد هيكـل اإلسـتراتيجيات  ..للمنظمةللمنظمة  

  . . إىل التعرف على نقاط القوة و الضعف يف التنظيمإىل التعرف على نقاط القوة و الضعف يف التنظيمالبديلة، باإلضافة البديلة، باإلضافة 
    ففي بعض األحيان قد يكون من املفيد أن تقوم املنشأة بدور املؤرخ، فتسأل ملاذا كانـت املنـشأة  ففي بعض األحيان قد يكون من املفيد أن تقوم املنشأة بدور املؤرخ، فتسأل ملاذا كانـت املنـشأة    

  .  .  ناجحة، وما هي اإلستراتيجيات اليت سامهت يف هذا النجاح ورمبا الفشلناجحة، وما هي اإلستراتيجيات اليت سامهت يف هذا النجاح ورمبا الفشل
   املشكالت اإلستراتيجية املشكالت اإلستراتيجية--دد
  

رى ذات األمهية واليت جيب إخضاعها للتحليل ما يسمى باملشكالت اإلستراتيجية أو رى ذات األمهية واليت جيب إخضاعها للتحليل ما يسمى باملشكالت اإلستراتيجية أو          من العوامل األخ         من العوامل األخ
    حيث عادة ماحيث عادة ما. . احلتمية اإلستراتيجية، وذلك للتأكيد على تلك املواقف واليت يعترب التصرف فيها ضروريااحلتمية اإلستراتيجية، وذلك للتأكيد على تلك املواقف واليت يعترب التصرف فيها ضروريا
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    يوجد يف بعضيوجد يف بعض بينما  بينما ،،ينشغل املديرين باملشكالت ذات الطبيعة التكتيكية، واليت هلا عالقة باألجل القصريينشغل املديرين باملشكالت ذات الطبيعة التكتيكية، واليت هلا عالقة باألجل القصري
  . . األحيان مشكالت حمدودة ذات تأثري هائل على اإلستراتيجية و حتتاج إىل برامج لرد الفعلاألحيان مشكالت حمدودة ذات تأثري هائل على اإلستراتيجية و حتتاج إىل برامج لرد الفعل

  
   حتليل التنظيم الداخلي  حتليل التنظيم الداخلي -- هـ هـ

  
 يعترب التنظيم الداخلي مصدرا هاما لكل من نواحي القوة و الضعف، كما ميكن أن يؤثر على تكلفة                  يعترب التنظيم الداخلي مصدرا هاما لكل من نواحي القوة و الضعف، كما ميكن أن يؤثر على تكلفة                 

ون هناك توافق بني اإلستراتيجية وعناصر التنظيم الـداخلي،         ون هناك توافق بني اإلستراتيجية وعناصر التنظيم الـداخلي،         وجدوى بعض اإلستراتيجيات، و لذا جيب أن يك       وجدوى بعض اإلستراتيجيات، و لذا جيب أن يك       
  ..فإذا مل تتوافق اإلستراتيجية مع التنظيم فإنه قد يكون من املكلف وأحيانا من غري املمكن أن يكتب هلا النجاحفإذا مل تتوافق اإلستراتيجية مع التنظيم فإنه قد يكون من املكلف وأحيانا من غري املمكن أن يكتب هلا النجاح

    
   حتليل التكلفة  حتليل التكلفة –– و و
  

  ضعف التنافسي هـو  ضعف التنافسي هـو  إن أحد الطرق اليت تتركز حوهلا امليزة التنافسية اخلاصة أو متثل أحد جماالت الإن أحد الطرق اليت تتركز حوهلا امليزة التنافسية اخلاصة أو متثل أحد جماالت ال
مدى وجود ميزة تكاليفية خاصة من عدمه، لذا فإن جزءا هاما من حتديد الذات جيب أن ينصب على حتديـد                    مدى وجود ميزة تكاليفية خاصة من عدمه، لذا فإن جزءا هاما من حتديد الذات جيب أن ينصب على حتديـد                    

  التكلفة واجتاهاا يف املنظمة، مبعىن ما هو أكرب عناصر التكلفة ؟ وما هو مستوى التكلفة احلايل وما الـذي  التكلفة واجتاهاا يف املنظمة، مبعىن ما هو أكرب عناصر التكلفة ؟ وما هو مستوى التكلفة احلايل وما الـذي  
    لتكلفة املالية املستقبلية قياسا على املنافسني من أجل حتديدلتكلفة املالية املستقبلية قياسا على املنافسني من أجل حتديدسوف تكون عليه يف املستقبل ؟ ومن املهم معرفة اسوف تكون عليه يف املستقبل ؟ ومن املهم معرفة ا

  . . إمكانيات بروز ميزة تنافسية يف جمال التكلفة أو العكسإمكانيات بروز ميزة تنافسية يف جمال التكلفة أو العكس
  
   حتليل حمفظة االستثمار يف املنتجات  حتليل حمفظة االستثمار يف املنتجات ––زز
  

وفق هذا التحليل فإنه جيب فحص وحدات األعمال لتحديد جاذبية السوق اخلاصة ا، و مدى قـوة                 وفق هذا التحليل فإنه جيب فحص وحدات األعمال لتحديد جاذبية السوق اخلاصة ا، و مدى قـوة                 
  وهذا وهذا . . وق، وما إذا كانت تلك املنتجات يتحقق عنها نقدية أو تتطلب استخداما للنقديةوق، وما إذا كانت تلك املنتجات يتحقق عنها نقدية أو تتطلب استخداما للنقديةالشركة يف ذلك السالشركة يف ذلك الس

التحليل ميكن النظر إليه كأساس الختاذ القرارات بالنسبة ألوجه النشاط املختلفة، سواء كانت زيادة معدالت               التحليل ميكن النظر إليه كأساس الختاذ القرارات بالنسبة ألوجه النشاط املختلفة، سواء كانت زيادة معدالت               
  . . االستثمار أو احلد منها أو تقليصها بالنسبة لكل نشاطاالستثمار أو احلد منها أو تقليصها بالنسبة لكل نشاط

  
  الية الية  املوارد و القيود امل املوارد و القيود امل--حح
  

  إذا كان املشروع حيتاج إىل التوصل إىل أحكام قاطعة فيما يتعلق بتوجيه االستثمار لوحدة أعمال معينة إذا كان املشروع حيتاج إىل التوصل إىل أحكام قاطعة فيما يتعلق بتوجيه االستثمار لوحدة أعمال معينة 
مبعـىن  مبعـىن  . . أو احلد من ذلك، فإن ذلك حيتاج إىل اختاذ قرار مماثل بشأن العدد الكلي لوحدات األعمال يف املنظمة                 أو احلد من ذلك، فإن ذلك حيتاج إىل اختاذ قرار مماثل بشأن العدد الكلي لوحدات األعمال يف املنظمة                 

ا من خالل التصفية اجلزئية لبعض أوجه النـشاط أو          ا من خالل التصفية اجلزئية لبعض أوجه النـشاط أو          هل جيب على املنشأة زيادة صايف استثماراا أو ختفيضه        هل جيب على املنشأة زيادة صايف استثماراا أو ختفيضه        
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إعادة بعض املبالغ النقدية حلملة األسهم، أو سداد بعض التزامات املنشأة ؟ تتوقف اإلجابة على هذا الـسؤال                  إعادة بعض املبالغ النقدية حلملة األسهم، أو سداد بعض التزامات املنشأة ؟ تتوقف اإلجابة على هذا الـسؤال                  
    وعليه فإن إجراء التحليل املايل بغرض حتديد املصادر احملتملة وعليه فإن إجراء التحليل املايل بغرض حتديد املصادر احملتملة . . على مقدرة املنشأة على متويل موارد االستثمارعلى مقدرة املنشأة على متويل موارد االستثمار

  ..علية واملتوقعة واستخدامات تلك املصادر يفيد يف حتديد تلك املقدرةعلية واملتوقعة واستخدامات تلك املصادر يفيد يف حتديد تلك املقدرةوالفوالف
  

  حتديد البدائل اإلستراتيجيةحتديد البدائل اإلستراتيجية: :     املطلب اخلامس    املطلب اخلامس
  

بعد حتديد رؤية املنظمة، وبيان رسالتها، ووضع األهداف اليت تعمل املنظمة على حتقيقها، إىل جانب               بعد حتديد رؤية املنظمة، وبيان رسالتها، ووضع األهداف اليت تعمل املنظمة على حتقيقها، إىل جانب               
  وضح للمنظمة الفرص والتهديدات احمليطة ا، ويبني هلا وضح للمنظمة الفرص والتهديدات احمليطة ا، ويبني هلا دراسة وتقييم عوامل البيئة اخلارجية والداخلية، مبا يدراسة وتقييم عوامل البيئة اخلارجية والداخلية، مبا ي

  نواحي القوة و الضعف اليت تتسم ا، يصبح من الضروري طرح بدائل اإلستراتيجيات اليت ميكنها االختيار نواحي القوة و الضعف اليت تتسم ا، يصبح من الضروري طرح بدائل اإلستراتيجيات اليت ميكنها االختيار 
  ::بينها، وميكن تقسيم البدائل اإلستراتيجية إىلبينها، وميكن تقسيم البدائل اإلستراتيجية إىل

   بدائل إستراتيجية على مستوى املنظمة، بدائل إستراتيجية على مستوى املنظمة،--
    مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية،مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية، بدائل إستراتيجية على  بدائل إستراتيجية على --
  .  .   بدائل إستراتيجية على مستوى إستراتيجيات الوظائف بدائل إستراتيجية على مستوى إستراتيجيات الوظائف--
  

   البدائل اإلستراتيجية على مستوى املنظمة  البدائل اإلستراتيجية على مستوى املنظمة --11
  

تشري البدائل اإلستراتيجية على مستوى املنظمة إىل اإلستراتيجيات الكلية اليت توجه تصرفات املنظمة،             تشري البدائل اإلستراتيجية على مستوى املنظمة إىل اإلستراتيجيات الكلية اليت توجه تصرفات املنظمة،             
فية إجناز اخلطط اإلستراتيجية للمنظمة ككل؛ وتوجد هناك العديد من البـدائل            فية إجناز اخلطط اإلستراتيجية للمنظمة ككل؛ وتوجد هناك العديد من البـدائل            و اليت من خالهلا يتم حتديد كي      و اليت من خالهلا يتم حتديد كي      

وتنقسم وتنقسم . . اإلستراتيجية اليت ميكن أن تستخدم على مستوى املنظمة واليت ينبغي على اإلدارة العليا أن ختتار بينها               اإلستراتيجية اليت ميكن أن تستخدم على مستوى املنظمة واليت ينبغي على اإلدارة العليا أن ختتار بينها               
النمو، وإسـتراتيجيات  النمو، وإسـتراتيجيات  هذه البدائل إىل ثالثة إستراتيجيات رئيسية هي إستراتيجيات االستقرار، وإستراتيجيات        هذه البدائل إىل ثالثة إستراتيجيات رئيسية هي إستراتيجيات االستقرار، وإستراتيجيات        

  ..االنكماشاالنكماش
  
   إستراتيجيات االستقرار إستراتيجيات االستقرار--أأ  
  

تعترب إستراتيجيات االستقرار أفضل البدائل اإلستراتيجية ملنظمة ناجحة، وتعمل يف صـناعة مـستقرة      تعترب إستراتيجيات االستقرار أفضل البدائل اإلستراتيجية ملنظمة ناجحة، وتعمل يف صـناعة مـستقرة      
  نسبيا ويف بيئة خارجية غري مضطربة، وهي من أكثر اإلستراتيجيات انتشارا من حيث االستخدام بالنـسبة  نسبيا ويف بيئة خارجية غري مضطربة، وهي من أكثر اإلستراتيجيات انتشارا من حيث االستخدام بالنـسبة  

  ويف ما يلي بعض ويف ما يلي بعض . . ة اليت هلا قطاعات حمدودة من السوق ومقتنعة بنجاحها يف هذه القطاعاتة اليت هلا قطاعات حمدودة من السوق ومقتنعة بنجاحها يف هذه القطاعاتللمنظمات الصغريللمنظمات الصغري
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  11::إستراتيجيات االستقرارإستراتيجيات االستقرار
  

   الثبات النسيب الثبات النسيبةة إستراتيجي إستراتيجي--أوالأوال
  

  وفقا هلذه اإلستراتيجية تستمر املنظمة بتقدمي منتجاا إىل عمالئها بنفس الطريقة املتبعة حاليا أو يف وفقا هلذه اإلستراتيجية تستمر املنظمة بتقدمي منتجاا إىل عمالئها بنفس الطريقة املتبعة حاليا أو يف 
   املنظمات إستراتيجية الثبات النسيب لقناعتها بأن أدائها يف تقدمي املنتجات أو اخلدمات إىل  املنظمات إستراتيجية الثبات النسيب لقناعتها بأن أدائها يف تقدمي املنتجات أو اخلدمات إىل املاضي؛ وتستخدماملاضي؛ وتستخدم

  ..األسواق هو أداء مرضياألسواق هو أداء مرضي
  

   إستراتيجية التمركز إستراتيجية التمركز--          ثانيا          ثانيا
  

وفقا هلذه اإلستراتيجية فإن املنظمة تقوم بتجميع أنشطتها املختلفة يف توليفة واحدة ذات أبعاد حمددة وفقا هلذه اإلستراتيجية فإن املنظمة تقوم بتجميع أنشطتها املختلفة يف توليفة واحدة ذات أبعاد حمددة 
  ..ي نشاط من أنشطة األعمال الناجحة يف املنظمةي نشاط من أنشطة األعمال الناجحة يف املنظمةدون إمهال أدون إمهال أ

  
   إستراتيجية الربح إستراتيجية الربح-- ثالثا ثالثا

  
. .  ترتكز هذه اإلستراتيجية على التضحية بالنمو يف األجل الطويل يف سبيل حتقيق أرباح قصرية األمد ترتكز هذه اإلستراتيجية على التضحية بالنمو يف األجل الطويل يف سبيل حتقيق أرباح قصرية األمد

فهي حماولة لدعم أرباح املنظمة بشكل اصطناعي عندما تتعرض مبيعاا للتدهور، وذلك من خالل ختفيض فهي حماولة لدعم أرباح املنظمة بشكل اصطناعي عندما تتعرض مبيعاا للتدهور، وذلك من خالل ختفيض 
فقاا يف جمال اإلعالن والبحوث والتطوير وغريها من النفقات اجلارية قصرية األجل؛ ولكن قد ينعكس سلبا فقاا يف جمال اإلعالن والبحوث والتطوير وغريها من النفقات اجلارية قصرية األجل؛ ولكن قد ينعكس سلبا نن

  ..على احلصة السوقية والرحبية يف األمد البعيدعلى احلصة السوقية والرحبية يف األمد البعيد
  

   إستراتيجية التريث إستراتيجية التريث-- رابعا رابعا
  

  لسريع لسريع  تعتمد املنظمة إستراتيجية التريث حينما تقوم بتخفيض مستوى أهدافها من إستراتيجية النمو ا تعتمد املنظمة إستراتيجية التريث حينما تقوم بتخفيض مستوى أهدافها من إستراتيجية النمو ا
    حيث تسمح هلا إستراتيجية التريث بالتوجه لتعزيز جهودها لتحقيق حيث تسمح هلا إستراتيجية التريث بالتوجه لتعزيز جهودها لتحقيق . . إىل مستوى النمو احملدود أو املستقرإىل مستوى النمو احملدود أو املستقر

  .  .  الفاعلية والكفاءةالفاعلية والكفاءة
  

                                                 
  ،2005، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، مفاهيم و عمليات وحاالت دراسية: اإلدارة اإلستراتيجيةزكريا مطلك الدوري،  -1

  .220 - 216:      ص ص
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   إستراتيجية احلركة البطيئة إستراتيجية احلركة البطيئة--خامساخامسا
  

   تتركز إستراتيجية احلركة البطيئة أو النمو احلذر حول التوجه حنو النمو البطيء واحلذر، والذي يقي  تتركز إستراتيجية احلركة البطيئة أو النمو احلذر حول التوجه حنو النمو البطيء واحلذر، والذي يقي 
  ..من خطورة تأثري الظروف البيئية اخلارجية على أهداف املنظمةمن خطورة تأثري الظروف البيئية اخلارجية على أهداف املنظمة  

  
   إستراتيجيات النمو إستراتيجيات النمو--         ب         ب

  
تتخذ إستراتيجيات النمو أشكاال متعددة، ويف ما يلي أهم إستراتيجيات النمو الرئيسية اليت تتخذ إستراتيجيات النمو أشكاال متعددة، ويف ما يلي أهم إستراتيجيات النمو الرئيسية اليت                     

11::تستطيع املنظمات أن تتبناهاتستطيع املنظمات أن تتبناها   
  

سيسي إستراتيجية التكامل الرأ إستراتيجية التكامل الرأ--أوالأوال                       
  

            وفقا هلذه اإلستراتيجية فإن املنظمة تدخل يف جمال أو جماالت أعمال ضرورية لتصنيع            وفقا هلذه اإلستراتيجية فإن املنظمة تدخل يف جمال أو جماالت أعمال ضرورية لتصنيع  
وهو ما يعرف بالتكامل وهو ما يعرف بالتكامل . . منتجاا من خالل امتالك كل أو بعض مصادر التوريد اخلاصة باملواد األوليةمنتجاا من خالل امتالك كل أو بعض مصادر التوريد اخلاصة باملواد األولية
وهو ما وهو ما . .  إىل املستهلك النهائي إىل املستهلك النهائيالرأسي اخللفي؛ أو من خالل السيطرة على كل أو بعض منافذ التوزيع املوصلةالرأسي اخللفي؛ أو من خالل السيطرة على كل أو بعض منافذ التوزيع املوصلة

..يعرف بالتكامل الرأسي األمامييعرف بالتكامل الرأسي األمامي   
  

   إستراتيجية التنويع إستراتيجية التنويع--          ثانيا          ثانيا
  

      : : التنويع عدة أشكال أمههاالتنويع عدة أشكال أمهها          يأخذ          
  

   التنويع املرتبط  التنويع املرتبط --                    
  

باط بعملياا باط بعملياا            ميكن للمنظمة اتباع هذه اإلستراتيجية عندما تضيف أنشطة ومنتجات هلا ارت           ميكن للمنظمة اتباع هذه اإلستراتيجية عندما تضيف أنشطة ومنتجات هلا ارت
احلالية، مما يعطي هلا فرصة استخدام نفس اخلربة واإلمكانيات والتكنولوجيا، واالستفادة من مزايا التنويع بصفة احلالية، مما يعطي هلا فرصة استخدام نفس اخلربة واإلمكانيات والتكنولوجيا، واالستفادة من مزايا التنويع بصفة 

عامة؛ وتلجأ املنظمات إىل إستراتيجية التنويع املرتبط عندما يكون لديها وضع تنافسي قوي ولكن جاذبية عامة؛ وتلجأ املنظمات إىل إستراتيجية التنويع املرتبط عندما يكون لديها وضع تنافسي قوي ولكن جاذبية 
..الصناعة اليت تنتمي إليها ضعيفةالصناعة اليت تنتمي إليها ضعيفة   

  

                                                 
  1- مجال الدين حممد املرسى و آخرون، املرجع السابق، ص ص: 302 - 307. 
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     التنويع غري املرتبط التنويع غري املرتبط--                    
                                                                                                          

           حيدث ذلك عندما تتحول املنظمة إىل جماالت وأنشطة ال ترتبط بعملياا احلالية أو الصناعة            حيدث ذلك عندما تتحول املنظمة إىل جماالت وأنشطة ال ترتبط بعملياا احلالية أو الصناعة 
ني رحبية املنظمة وكسب عمالء جدد من خالل فتح أسواق جديدة؛ وتتبع ني رحبية املنظمة وكسب عمالء جدد من خالل فتح أسواق جديدة؛ وتتبع اليت تنتمي إليها، وذلك بغرض حتساليت تنتمي إليها، وذلك بغرض حتس

املنظمة إستراتيجية التنويع غري املرتبط عندما تدرك أن الصناعة احلالية اليت تنتمي إليها غري جذابة، وأا تفتقر املنظمة إستراتيجية التنويع غري املرتبط عندما تدرك أن الصناعة احلالية اليت تنتمي إليها غري جذابة، وأا تفتقر 
اا بدخول صناعات اا بدخول صناعات القدرات واإلمكانيات واملهارات املميزة اليت قد متكنها من التحول بسهولة إىل تنويع منتجالقدرات واإلمكانيات واملهارات املميزة اليت قد متكنها من التحول بسهولة إىل تنويع منتج

..ذات عالقةذات عالقة   
  

   التنويع الداخلي التنويع الداخلي--                    
  

ففي ظل هذه ففي ظل هذه . .            ترتكز هذه اإلستراتيجية على اعتماد املنظمة على مواردها املتاحة           ترتكز هذه اإلستراتيجية على اعتماد املنظمة على مواردها املتاحة
 احلالية عندما  احلالية عندما تتاإلستراتيجية تتوافر لدى املنظمة عدة بدائل مثل الدخول إىل أسواق جديدة بنفس املنتجااإلستراتيجية تتوافر لدى املنظمة عدة بدائل مثل الدخول إىل أسواق جديدة بنفس املنتجا

ر وتوسيع النطاق اجلغرايف ليشمل عمالء جدد سواء على املستوى احمللي أو الدويل؛ أو من ر وتوسيع النطاق اجلغرايف ليشمل عمالء جدد سواء على املستوى احمللي أو الدويل؛ أو من ترغب يف االنتشاترغب يف االنتشا
خالل تسويق منتجات جديدة يف األسواق احلالية وذاك لالستفادة من اجلهود التسويقية احلالية للمنظمة مع خالل تسويق منتجات جديدة يف األسواق احلالية وذاك لالستفادة من اجلهود التسويقية احلالية للمنظمة مع 

 جذب عمالء جدد  جذب عمالء جدد االستعانة ببعض عوامل اجلذب مبا يفيد املنتجات احلالية واجلديدة معا؛ أو من خاللاالستعانة ببعض عوامل اجلذب مبا يفيد املنتجات احلالية واجلديدة معا؛ أو من خالل
للمنتجات احلالية وذلك من خالل العمل على كسب شرائح سوقية جديدة مل تكن تستخدم منتجات املنظمة للمنتجات احلالية وذلك من خالل العمل على كسب شرائح سوقية جديدة مل تكن تستخدم منتجات املنظمة 

..من قبل؛ أو من خالل تسويق منتجات يف أسواق جديدةمن قبل؛ أو من خالل تسويق منتجات يف أسواق جديدة   
  

   التنويع اخلارجي التنويع اخلارجي--                    
  

يقصد يقصد . . لف اإلستراتيجيةلف اإلستراتيجية          ميكن أن بتحقق التنويع من خالل االندماج، أو االستحواذ، أو التحا          ميكن أن بتحقق التنويع من خالل االندماج، أو االستحواذ، أو التحا
 باالندماج انضمام منظمتان أو أكثر ومزج أعماهلما لتكون منظمة واحدة، باسم جديد أو مشتق من أمساء  باالندماج انضمام منظمتان أو أكثر ومزج أعماهلما لتكون منظمة واحدة، باسم جديد أو مشتق من أمساء 

املنظمات اليت اندجمت مع بعضها، ويتم االندماج عادة بني املنظمات املتقاربة نسبيا من حيث احلجم؛ أما املنظمات اليت اندجمت مع بعضها، ويتم االندماج عادة بني املنظمات املتقاربة نسبيا من حيث احلجم؛ أما 
 يتم حتويلها إىل فرع أو جزء تشغيلي من الشركة اليت قامت  يتم حتويلها إىل فرع أو جزء تشغيلي من الشركة اليت قامت االستحواذ هو عبارة عن شراء شركة معينة واليتاالستحواذ هو عبارة عن شراء شركة معينة واليت

بالشراء أو االستحواذ، ويتم االستحواذ عادة بني شركات ذات أحجام خمتلفة؛ أما التحالف اإلستراتيجي فهو بالشراء أو االستحواذ، ويتم االستحواذ عادة بني شركات ذات أحجام خمتلفة؛ أما التحالف اإلستراتيجي فهو 
 هامة  هامة ةةعبارة عن شراكه بني اثنني أو أكثر من منظمات األعمال أو وحدات األعمال لتحقيق أهداف إستراتيجيعبارة عن شراكه بني اثنني أو أكثر من منظمات األعمال أو وحدات األعمال لتحقيق أهداف إستراتيجي

..نفعة متبادلةنفعة متبادلةوذات موذات م   
  

   إستراتيجية التركيز إستراتيجية التركيز--          ثالثا          ثالثا
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                        تشري هذه اإلستراتيجية إىل قيام املنظمة بتركيز كل مواردها إلنتاج منتج واحد أو خط    تشري هذه اإلستراتيجية إىل قيام املنظمة بتركيز كل مواردها إلنتاج منتج واحد أو خط    

منتجات وحيد أو خلدمة سوق واحدة أو تقنية واحدة؛ وهو ما يسمح للمنظمة بتوجيه مزيد من منتجات وحيد أو خلدمة سوق واحدة أو تقنية واحدة؛ وهو ما يسمح للمنظمة بتوجيه مزيد من 
ع إستراتيجيات مبتكرة للمنتجات من خالل التوغل يف السوق وإجياد أسواق ع إستراتيجيات مبتكرة للمنتجات من خالل التوغل يف السوق وإجياد أسواق الوقت واجلهد واملوارد يف وضالوقت واجلهد واملوارد يف وض

. . ومنتجات جديدةومنتجات جديدة   
          وتعتمد املنظمة إستراتيجية التركيز من خالل التركيز على العمالء احلاليني عن طريق زيادة           وتعتمد املنظمة إستراتيجية التركيز من خالل التركيز على العمالء احلاليني عن طريق زيادة 

وير املنافع اليت حيققها وير املنافع اليت حيققها حجم املبيعات املوجهة إليهم أو زيادة تكرار عملية الشراء من جانبهم أو من خالل تطحجم املبيعات املوجهة إليهم أو زيادة تكرار عملية الشراء من جانبهم أو من خالل تط
؛ كما ميكن التركيز جبذب عمالء جدد من ؛ كما ميكن التركيز جبذب عمالء جدد من )) بدائل بدائل-- أحجام أحجام--أنواعأنواع((املنتج أو من خالل توسيع خط املنتجات املنتج أو من خالل توسيع خط املنتجات 

خالل زيادة النشاط التروجيي؛ كما ميكن التركيز على التكنولوجيا من خالل تطوير التسهيالت اإلنتاجية خالل زيادة النشاط التروجيي؛ كما ميكن التركيز على التكنولوجيا من خالل تطوير التسهيالت اإلنتاجية 
.  .  ت وكذلك تطوير استخدامات جديدة للمنتجت وكذلك تطوير استخدامات جديدة للمنتجاملختلفة لتحسني الكفاءة وتطوير جودة املنتجااملختلفة لتحسني الكفاءة وتطوير جودة املنتجا   

  
   إستراتيجيات االنكماش إستراتيجيات االنكماش--          ج          ج

                  
          تتبع منظمة األعمال إستراتيجيات التقلص أو االنكماش عندما يكون وضعها التنافسي           تتبع منظمة األعمال إستراتيجيات التقلص أو االنكماش عندما يكون وضعها التنافسي 

يل ذلكيل ذلكويف سبويف سب. . ضعيف يف بعض أو مجيع خطوط منتجاا، كأن تدهور مبيعاا وتتحول الرحبية إىل خسائرضعيف يف بعض أو مجيع خطوط منتجاا، كأن تدهور مبيعاا وتتحول الرحبية إىل خسائر   
11::ميكن للمنظمة أن تتبع واحدة أو أكثر من اإلستراتيجيات التاليةميكن للمنظمة أن تتبع واحدة أو أكثر من اإلستراتيجيات التالية   

          
   إستراتيجية االلتفاف  إستراتيجية االلتفاف --          أوال          أوال

  
         تركز هذه اإلستراتيجية على حتسني الكفاءة التشغيلية للمنظمة، وقد تكون مناسبة أكثر عندما          تركز هذه اإلستراتيجية على حتسني الكفاءة التشغيلية للمنظمة، وقد تكون مناسبة أكثر عندما 

وتتم هذه اإلستراتيجية على مرحلتني وتتم هذه اإلستراتيجية على مرحلتني . .  ولكنها غري حادة ولكنها غري حادةتكون املشاكل اليت تتعرض هلا املنظمة كثرية ومنتشرةتكون املشاكل اليت تتعرض هلا املنظمة كثرية ومنتشرة
واالنكماش يف النشاط هو جمهود مبدئي لتوقيف الرتيف مع واالنكماش يف النشاط هو جمهود مبدئي لتوقيف الرتيف مع . . مها االنكماش يف النشاط والتعزيز أو التقويةمها االنكماش يف النشاط والتعزيز أو التقوية

ختفيض وسط يف احلجم والتكاليف؛ أما املرحلة الثانية وهي التعزيز والتقوية فهي تنطوي على وضع برامج ختفيض وسط يف احلجم والتكاليف؛ أما املرحلة الثانية وهي التعزيز والتقوية فهي تنطوي على وضع برامج 
االستقرار للمنظمة املنحدرة أو اهلزيلة دف ختفيض األعمال والنفقات غرب الضرورية، ومن مث االستقرار للمنظمة املنحدرة أو اهلزيلة دف ختفيض األعمال والنفقات غرب الضرورية، ومن مث معينة لتحقيق معينة لتحقيق 

العمل على تنفيذ هذه الربامج بشكل إجيايب، مبا يساعد املنظمة على حتسني وضعها التنافسي وزيادة قدرا على العمل على تنفيذ هذه الربامج بشكل إجيايب، مبا يساعد املنظمة على حتسني وضعها التنافسي وزيادة قدرا على 
. . التوسع مرة أخرىالتوسع مرة أخرى   

  
   إستراتيجية الشركة األسرية  إستراتيجية الشركة األسرية --          ثانيا          ثانيا

                                                 
 1 - ثابت عبد الرمحن إدريس ومجال الدين حممد املرسى،  ثابت عبد الرمحن إدريس ومجال الدين حممد املرسى، املرجع السابقاملرجع السابق، ص ص، ص ص: : 290290--  292292..
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       تشري هذه اإلستراتيجية إىل قيام الشركة ببيع معظم منتجاا لعميل واحد يكون هو املسئول        تشري هذه اإلستراتيجية إىل قيام الشركة ببيع معظم منتجاا لعميل واحد يكون هو املسئول       

عن تسويقها، وذلك من خالل عقد طويل األجل مع هذا العميل، وذا تكون الشركة أسرية هلذا العميل؛ ويف عن تسويقها، وذلك من خالل عقد طويل األجل مع هذا العميل، وذا تكون الشركة أسرية هلذا العميل؛ ويف 
يفية مثل التسويق، وبالتايل يفية مثل التسويق، وبالتايل ظل هذه اإلستراتيجية تكون الشركة قادرة على ختفيض نطاق بعض أنشطتها الوظظل هذه اإلستراتيجية تكون الشركة قادرة على ختفيض نطاق بعض أنشطتها الوظ

..خفض التكاليف بشكل ملحوظ وذو داللةخفض التكاليف بشكل ملحوظ وذو داللة   
  

التعرية التعرية // إستراتيجية البيع للغري إستراتيجية البيع للغري--          ثالثا          ثالثا   
  

        عندما ال تستطيع الشركة ذات الوضع التنافسي الضعيف يف الصناعة أن تنقذ نفسها من خالل         عندما ال تستطيع الشركة ذات الوضع التنافسي الضعيف يف الصناعة أن تنقذ نفسها من خالل 
سرية له فإنه ال يكون أمامها اختيار آخر سوى أن سرية له فإنه ال يكون أمامها اختيار آخر سوى أن إستراتيجية االلتفاف أو من خالل البحث عن عميل لتصبح أإستراتيجية االلتفاف أو من خالل البحث عن عميل لتصبح أ

 وذلك عن  وذلك عن ننيتم بيعها وبالتايل ترك الصناعة، والعمل على احلصول على سعر جيد حلملة األسهم أو املستثمرييتم بيعها وبالتايل ترك الصناعة، والعمل على احلصول على سعر جيد حلملة األسهم أو املستثمري
طريق بيع مجيع أصوهلا إىل شركات أخرى؛ كما ميكن للشركة أن تتبع إستراتيجية التعرية عندما تكون لديها طريق بيع مجيع أصوهلا إىل شركات أخرى؛ كما ميكن للشركة أن تتبع إستراتيجية التعرية عندما تكون لديها 

..عمال متعددة، وختتار أن تبيع فرع أو جزء منها والذي يتصف بإمكانيات منو ضعيفةعمال متعددة، وختتار أن تبيع فرع أو جزء منها والذي يتصف بإمكانيات منو ضعيفةخطوط منتجات أو أخطوط منتجات أو أ   
  

التصفيةالتصفية// إستراتيجية اإلفالس إستراتيجية اإلفالس--          رابعا          رابعا   
  

            عندما جتد املنظمة نفسها يف أسوأ املواقف املمكنة مع وضع تنافسي سيئ ويف صناعة ذات           عندما جتد املنظمة نفسها يف أسوأ املواقف املمكنة مع وضع تنافسي سيئ ويف صناعة ذات 
ن يشتري منظمة ضعيفة يف صناعة غري جذابة، فإن ن يشتري منظمة ضعيفة يف صناعة غري جذابة، فإن عمالء قليلون، ونظرا ألنه ال يوجد أحد ميكن أعمالء قليلون، ونظرا ألنه ال يوجد أحد ميكن أ
واإلفالس يتضمن التوقف عن إدارة واإلفالس يتضمن التوقف عن إدارة . . اإلفالس أو التصفيةاإلفالس أو التصفية: : اإلدارة جيب أن تتبع أحد هاتني اإلستراتيجيتنياإلدارة جيب أن تتبع أحد هاتني اإلستراتيجيتني

املنظمة والتنازل يف ذلك إىل احملاكم لتسديد املستحقات والوفاء بااللتزامات اخلاصة باملنظمة للغري؛ أما التصفية املنظمة والتنازل يف ذلك إىل احملاكم لتسديد املستحقات والوفاء بااللتزامات اخلاصة باملنظمة للغري؛ أما التصفية 
راتيجية حتتوي على اإلاء الفعلي للمنظمة، ونظرا ألن الصناعة غري جذابة واملنظمة ضعيفة جدا راتيجية حتتوي على اإلاء الفعلي للمنظمة، ونظرا ألن الصناعة غري جذابة واملنظمة ضعيفة جدا فهي إستفهي إست

لدرجة أا ال تباع بسعر مقبول فإن اإلدارة مطالبة بتحويل أكرب قدر من األصول إىل نقدية من أجل توزيعه لدرجة أا ال تباع بسعر مقبول فإن اإلدارة مطالبة بتحويل أكرب قدر من األصول إىل نقدية من أجل توزيعه 
          .           .           املنظمةاملنظمةعلى املسامهني أو أصحاب املال وذلك بعد سداد مجيع االلتزامات اليت على على املسامهني أو أصحاب املال وذلك بعد سداد مجيع االلتزامات اليت على 

                                
   البدائل اإلستراتيجية على مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية  البدائل اإلستراتيجية على مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية --22                  

  
          تركز إستراتيجيات األعمال على حتسني الوضع التنافسي ملنتجات منظمة معينة أو وحدة أعمال معينة                        تركز إستراتيجيات األعمال على حتسني الوضع التنافسي ملنتجات منظمة معينة أو وحدة أعمال معينة              

. . وق معني، والذي تقوم املنظمة أو وحدة األعمال خبدمته     وق معني، والذي تقوم املنظمة أو وحدة األعمال خبدمته     داخل صناعة معينة أو يف قطاع حمدد من قطاعات س         داخل صناعة معينة أو يف قطاع حمدد من قطاعات س         
   أو تكـون   أو تكـون  ؛؛))القتال مع مجيع املنافسني لتحقيق ميزة تنافسيةالقتال مع مجيع املنافسني لتحقيق ميزة تنافسية((وميكن إلستراتيجية األعمال أن تكون تنافسية وميكن إلستراتيجية األعمال أن تكون تنافسية 
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؛ أو تكون ؛ أو تكون ))تعمل مع واحدة أو أكثر من املنافسني لتحقيق ميزة تنافسية تتفوق ا على باقي املنافسنيتعمل مع واحدة أو أكثر من املنافسني لتحقيق ميزة تنافسية تتفوق ا على باقي املنافسني  ((تعاونيةتعاونية
  ..افسية وتعاونية معاافسية وتعاونية معاتنتن
  

           اإلستراتيجيات التنافسية  اإلستراتيجيات التنافسية --          أ          أ
  

على املنافـسني  على املنافـسني    للتفوقللتفوق  ثالث إستراتيجيات تنافسيةثالث إستراتيجيات تنافسية" " MMiicchheell  PPoorrtteerr""ميشال بورترميشال بورتر         لقد اقترح          لقد اقترح 
                                                                                                  ::يف صناعة معينة، وتتمثل هذه اإلستراتيجيات يفيف صناعة معينة، وتتمثل هذه اإلستراتيجيات يف

  تيجية قيادة التكلفة،تيجية قيادة التكلفة، إسترا إسترا--
   إستراتيجية التمييز، إستراتيجية التمييز،--
  . .  إستراتيجية التركيز إستراتيجية التركيز--

  
   إستراتيجية قيادة التكلفة  إستراتيجية قيادة التكلفة --     أوال     أوال

  
              دف هذه اإلستراتيجية إىل حتقيق تكلفة أقل باملقارنة مع املنافسني، و هناك عدة دوافـع تـشجع            دف هذه اإلستراتيجية إىل حتقيق تكلفة أقل باملقارنة مع املنافسني، و هناك عدة دوافـع تـشجع  

  يات احلجم، اآلثار املترتبة على منحىن التعلم أو اخلربة،يات احلجم، اآلثار املترتبة على منحىن التعلم أو اخلربة،توافر اقتصادتوافر اقتصاد: : املنظمة على انتهاج هذه اإلستراتيجية هياملنظمة على انتهاج هذه اإلستراتيجية هي
    ،،11 وجود فرص مشجعة على ختفيض التكلفة و حتسني الكفاءة، سوق مكون من مشترين واعيني متاما للسعر وجود فرص مشجعة على ختفيض التكلفة و حتسني الكفاءة، سوق مكون من مشترين واعيني متاما للسعر

ـ    ـ   وتستطيع املنظمة انتهاج إستراتيجية قيادة التكاليف من خالل حتقيق وفرات اإلنتـاج، متلـك التكنولوجي   ااوتستطيع املنظمة انتهاج إستراتيجية قيادة التكاليف من خالل حتقيق وفرات اإلنتـاج، متلـك التكنولوجي
  أرخص للمواد اخلام، االستغالل األفضل للطاقات اإلنتاجية، تناسق وتكامل نسيج املنتجات، أرخص للمواد اخلام، االستغالل األفضل للطاقات اإلنتاجية، تناسق وتكامل نسيج املنتجات، األفضل، مصادر األفضل، مصادر 

   العمليات التسويقية، كفاءة وفعالية نظم األجور واملزايا للعاملني،كفاءة وإنتاجية املوارد البشرية، فعالية العمليات التسويقية، كفاءة وفعالية نظم األجور واملزايا للعاملني،كفاءة وإنتاجية املوارد البشرية، فعالية  كفاءةكفاءة
        22..، اجلدولة والتوقيت الصحيح للعمليات، اجلدولة والتوقيت الصحيح للعملياتفعالية نظم الصيانة، كفاءة وفعالية النقل والتخزينفعالية نظم الصيانة، كفاءة وفعالية النقل والتخزين  نظام اإلنتاج، نظام اإلنتاج، 

  
   إستراتيجية التمييز إستراتيجية التمييز--     ثانيا     ثانيا

  
                دف هذه اإلستراتيجية إىل متييز املنتج املعروض عن غريه من منتجات املنافسني، وتتمثل أهم عوامل          دف هذه اإلستراتيجية إىل متييز املنتج املعروض عن غريه من منتجات املنافسني، وتتمثل أهم عوامل

     مجالية املنتج، قنوات التوزيع، مجالية املنتج، قنوات التوزيع،  يف املنافع و املميزات يف املنتج، خدمات قبل وخالل وبعد البيع،  يف املنافع و املميزات يف املنتج، خدمات قبل وخالل وبعد البيع،))املنتجاملنتج((التمييز التمييز 
  33. . ، جودة ونوعية املنتج، جودة ونوعية املنتجييطرق البيع، العالمة، التعبئة، االبتكار التكنولوجطرق البيع، العالمة، التعبئة، االبتكار التكنولوج

                                                 
  .252: ، ص2006احلديث، اإلسكندرية، مصر، ، املكتب اجلامعي  تنفيذ- إعداد-تكوين: إستراتيجيات اإلدارة العليا نبيل مرسي خليل، - 1
  ..190190: : ، ص، ص19951995، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة، مصر، ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة، مصر، السياسات اإلدارية يف عصر املعلوماتالسياسات اإلدارية يف عصر املعلوماتعلي السلمي، علي السلمي،   - 2

3  - J.P HELFER et autres, Management: stratégie et organisation, Vuibert, 3éme édition, Paris, France, 
2000, P: 131. 
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   إستراتيجية التركيز إستراتيجية التركيز--           ثالثا           ثالثا

    
               تقوم إستراتيجية التركيز بالنسبة للمنظمة على اختيار جمال منافسة ضيق داخل صناعتها، من خالل            تقوم إستراتيجية التركيز بالنسبة للمنظمة على اختيار جمال منافسة ضيق داخل صناعتها، من خالل 

  لى قطاع معني من السوق أو على جمموعة معينة من املستهلكني وغالبا ما تتبع املنظمـات هـذه   لى قطاع معني من السوق أو على جمموعة معينة من املستهلكني وغالبا ما تتبع املنظمـات هـذه   التركيز عالتركيز ع
    اإلستراتيجية يف حالة ما إذا كانت مواردها ال تسمح بتغطية قطاع الصناعة ككل؛ لكـن ميكـن أن تتبـع   اإلستراتيجية يف حالة ما إذا كانت مواردها ال تسمح بتغطية قطاع الصناعة ككل؛ لكـن ميكـن أن تتبـع     

   املنافسة أين ال يوجد أحد املنافسة أين ال يوجد أحداملنظمات هذه اإلستراتيجية إراديا أي دون قيود تتعلق بقلة مواردها، إذا كانت تريداملنظمات هذه اإلستراتيجية إراديا أي دون قيود تتعلق بقلة مواردها، إذا كانت تريد
، ، 11 أو يوجد قلة من املنافسني، ألن هذا االختيار يسمح هلا ببناء ميزة تنافسية والوصول ملوقع أفضل يف السوق                  أو يوجد قلة من املنافسني، ألن هذا االختيار يسمح هلا ببناء ميزة تنافسية والوصول ملوقع أفضل يف السوق                 
  وميكن للمنظمة حتقيق إستراتيجية التركيز باستخدام اإلستراتيجيتني السابقتني، أي التركيز من خالل تكاليف وميكن للمنظمة حتقيق إستراتيجية التركيز باستخدام اإلستراتيجيتني السابقتني، أي التركيز من خالل تكاليف 

    22..ز املنتج، أو التركيز من خالل التكاليف أقل و متييز املنتجز املنتج، أو التركيز من خالل التكاليف أقل و متييز املنتجأقل أو التركيز من خالل متييأقل أو التركيز من خالل متيي
  

  :: والشكل التايل يبني مداخل اإلستراتيجيات العامة للتنافس والشكل التايل يبني مداخل اإلستراتيجيات العامة للتنافس
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر، ، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر، امليزة التنافسية يف جمال األعمالامليزة التنافسية يف جمال األعمال نبيل مرسي خليل،  نبيل مرسي خليل، ::املصدراملصدر
  ..112112: : ، ص، ص19981998

                                                 
1  -  Gérard GARIBALDI, L'analyse stratégique, éditions d'organisation, 3 éme édition, Paris, France, 
2002, P: 69. 

وم التجاريـة،  ، مذكرة ماجستري يف العلدراسة حالة مؤسسة جينري للشرق: حتليل البعد التنافسي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر      مليكة مدفوين،    - 2
  ، 2004 -2003األستاذ الشريف بقه، قسم العلوم التجارية، غري منشورة، املركز اجلامعي الشيخ العريب التبسي، تبسة، اخلزائر، : فرع مالية، حتت إشراف

  .  10:  ص
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   اإلستراتيجيات التعاونية اإلستراتيجيات التعاونية-- ب ب                  
                  

           ميكن أن تستخدم اإلستراتيجيات التعاونية لتحقيق ميزة تنافسية داخل صناعة معينة من خالل العمل            ميكن أن تستخدم اإلستراتيجيات التعاونية لتحقيق ميزة تنافسية داخل صناعة معينة من خالل العمل 
وتشتمل اإلستراتيجيات التعاونية على نوعني أساسيني مها إستراتيجية التواطؤ أو التآمر، وتشتمل اإلستراتيجيات التعاونية على نوعني أساسيني مها إستراتيجية التواطؤ أو التآمر، . . مع شركات أخرىمع شركات أخرى

    22:: عرض ملضمون كل إستراتيجية من اإلستراتيجيات التعاونية عرض ملضمون كل إستراتيجية من اإلستراتيجيات التعاونيةيي وفيما يل وفيما يلوإستراتيجية التحالف،وإستراتيجية التحالف،
  

   إستراتيجية التواطؤ أو التآمر إستراتيجية التواطؤ أو التآمر--          أوال          أوال
  
         تتلخص هذه اإلستراتيجية يف التعاون الفعال لبعض الشركات داخل صناعة معينة خلفض املخرجات                تتلخص هذه اإلستراتيجية يف التعاون الفعال لبعض الشركات داخل صناعة معينة خلفض املخرجات         
  وقد وقد . . اح وفقا آللية السوق القائمة على قانون العرض والطلباح وفقا آللية السوق القائمة على قانون العرض والطلب ورفع األسعار من أجل زيادة األرب ورفع األسعار من أجل زيادة األرب))اإلنتاجاإلنتاج((

تكون هذه اإلستراتيجية صرحية، أي من خالل تعاون بعض الشركات باستخدام اتصاالت مباشرة ومفاوضات تكون هذه اإلستراتيجية صرحية، أي من خالل تعاون بعض الشركات باستخدام اتصاالت مباشرة ومفاوضات 
ويعترب هذا النوع من اإلستراتيجيات غري قانوين يف معظم الدول؛ كما قد تكون ضمنية حيث تتم يف ويعترب هذا النوع من اإلستراتيجيات غري قانوين يف معظم الدول؛ كما قد تكون ضمنية حيث تتم يف . . علنيةعلنية

ويعترب التواطؤ ويعترب التواطؤ . . هلا تتعاون بعض الشركات بطريقة غري مباشرة  باستخدام نظم غري رمسيةهلا تتعاون بعض الشركات بطريقة غري مباشرة  باستخدام نظم غري رمسيةصمت، ومن خالصمت، ومن خال
  ..الضمين غري قانوين إذا ما مت اكتشافه وحتديد معاملهالضمين غري قانوين إذا ما مت اكتشافه وحتديد معامله

  
   التحالفات اإلستراتيجية التحالفات اإلستراتيجية--          ثانيا          ثانيا

                
  ركات أو وحدات األعمال ركات أو وحدات األعمال  تلك الشراكة بني اثنني أو أكثر من الش تلك الشراكة بني اثنني أو أكثر من الشةة          يقصد بالتحالفات اإلستراتيجي          يقصد بالتحالفات اإلستراتيجي

وهناك نوعني من هذه التحالفات وفقا للبعد وهناك نوعني من هذه التحالفات وفقا للبعد . . لتحقيق أهداف إستراتيجية ذات داللة كبرية وذات منافع تبادليةلتحقيق أهداف إستراتيجية ذات داللة كبرية وذات منافع تبادلية
حيث ميتد النوع األول ألجل قصري لتحقيق أهداف حمددة؛ بينما ميتد النوع الثاين ألجل طويل، وقد حيث ميتد النوع األول ألجل قصري لتحقيق أهداف حمددة؛ بينما ميتد النوع الثاين ألجل طويل، وقد ..الزمين الزمين 

      .        .        ينتهي باالندماج بني شركتنيينتهي باالندماج بني شركتني
            وقد تلجأ الشركات أو وحدات األعمال إىل التحالف اإلستراتيجي للحصول على تكنولوجيا أو           وقد تلجأ الشركات أو وحدات األعمال إىل التحالف اإلستراتيجي للحصول على تكنولوجيا أو 

  إنتاجية، أو للحصول على مداخل أو منافذ ألسواق معينة، أو خلفض املخاطر املالية، أو إنتاجية، أو للحصول على مداخل أو منافذ ألسواق معينة، أو خلفض املخاطر املالية، أو //تسهيالت صناعيةتسهيالت صناعية
  ..سيةسيةلتقليل املخاطر املالية أو السياسية، أو لتحقيق أو تأكيد ميزة تنافلتقليل املخاطر املالية أو السياسية، أو لتحقيق أو تأكيد ميزة تناف

    
   البدائل اإلستراتيجية على مستوى اإلستراتيجيات الوظيفية البدائل اإلستراتيجية على مستوى اإلستراتيجيات الوظيفية--33                    

            
            يقصد بإستراتيجية الوظائف ذلك املدخل الذي يركز على ااالت الوظيفية يف املنظمة حىت ميكن أن          يقصد بإستراتيجية الوظائف ذلك املدخل الذي يركز على ااالت الوظيفية يف املنظمة حىت ميكن أن

                                                 
  2- مجال الدين حممد املرسى وآخرون، املرجع السابق، ص ص: 289 - 291. 
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وتم وتم . . ملوارد املستخدمةملوارد املستخدمةتساهم يف حتقيق أهداف املنظمة ووحدات األعمال التابعة من خالل تعظيم إنتاجية اتساهم يف حتقيق أهداف املنظمة ووحدات األعمال التابعة من خالل تعظيم إنتاجية ا   
هذه اإلستراتيجيات بتنمية وتغذية جماالت القوة أو اجلدارة لتزويد املنظمة أو وحدة األعمال مبيزة تنافسية      هذه اإلستراتيجيات بتنمية وتغذية جماالت القوة أو اجلدارة لتزويد املنظمة أو وحدة األعمال مبيزة تنافسية      

    11::ويف عرض ملختلف اإلستراتيجيات الوظيفيةويف عرض ملختلف اإلستراتيجيات الوظيفية
 

                                                         إستراتيجية التسويق                                                                                           إستراتيجية التسويق                                                                                          --أأ                                    
                                                                                    
         يقصد بإستراتيجية التسويق كإحدى اإلستراتيجيات الوظيفية تلك اإلستراتيجية اليت تتعامل مع وتطوير          يقصد بإستراتيجية التسويق كإحدى اإلستراتيجيات الوظيفية تلك اإلستراتيجية اليت تتعامل مع وتطوير 

د من اإلستراتيجيات د من اإلستراتيجيات وتتضمن هذه اإلستراتيجية الوظيفية العديوتتضمن هذه اإلستراتيجية الوظيفية العدي. . املنتج، التسعري، والبيع والتوزيع هلذا املنتجاملنتج، التسعري، والبيع والتوزيع هلذا املنتج
..الفرعيةالفرعية   

. .         فبالنسبة ألسواق املنتجات، فلدى الشركات أو وحدات األعمال عدة بدائل إستراتيجية لكي تنتهجها        فبالنسبة ألسواق املنتجات، فلدى الشركات أو وحدات األعمال عدة بدائل إستراتيجية لكي تنتهجها
فقد تتبع الشركات أو وحدات األعمال إستراتيجية تنمية السوق، سواء عن طريق التغلغل يف األسواق احلالية فقد تتبع الشركات أو وحدات األعمال إستراتيجية تنمية السوق، سواء عن طريق التغلغل يف األسواق احلالية 

عمل على زيادة دورة منتجاا عن طريق إضافة حتسينات وابتكارات عمل على زيادة دورة منتجاا عن طريق إضافة حتسينات وابتكارات كأن تكأن ت((من خالل املنتجات احلالية من خالل املنتجات احلالية 
، بغية احلصول على حصة سوقية أكرب يف هذه ، بغية احلصول على حصة سوقية أكرب يف هذه ))لعالمات منتجاا سواء يف املواصفات أو العبوة أو غريهالعالمات منتجاا سواء يف املواصفات أو العبوة أو غريها

األسواق؛ أو عن طريق تنمية أسواق جديدة للمنتجات احلالية؛ كما قد تتبع الشركات أو وحدات األعمال األسواق؛ أو عن طريق تنمية أسواق جديدة للمنتجات احلالية؛ كما قد تتبع الشركات أو وحدات األعمال 
ة تنمية املنتج من خالل تنمية منتجات جديدة ألسواق موجودة؛ أو تنمية منتجات جديدة ألسواقة تنمية املنتج من خالل تنمية منتجات جديدة ألسواق موجودة؛ أو تنمية منتجات جديدة ألسواقإستراتيجيإستراتيجي   

فالشركة أو وحدة األعمال قد تتبع فالشركة أو وحدة األعمال قد تتبع . .       وهناك أيضا العديد من اإلستراتيجيات يف جمال اإلعالن والترويج      وهناك أيضا العديد من اإلستراتيجيات يف جمال اإلعالن والترويج     
   عروض خاصة عروض خاصةخصومات،خصومات،((تجاري تجاري  ال الججإستراتيجية الدفع، من خالل إنفاق مبالغ كبرية من األموال على الترويإستراتيجية الدفع، من خالل إنفاق مبالغ كبرية من األموال على التروي

 لدفع املنتجات خالل نظام التوزيع؛ كما قد تتبع إستراتيجية السحب، وذلك من  لدفع املنتجات خالل نظام التوزيع؛ كما قد تتبع إستراتيجية السحب، وذلك من ))داخل املتاجر، وغريهاداخل املتاجر، وغريها
خالل إنفاق مبالغ طائلة على اإلعالن املوجه للمستهلكني لبناء وتنمية الوعي بعالمة املنتج لدى املستهلكني، خالل إنفاق مبالغ طائلة على اإلعالن املوجه للمستهلكني لبناء وتنمية الوعي بعالمة املنتج لدى املستهلكني، 

..ومن مث فإم يسألون عنه يف املتاجرومن مث فإم يسألون عنه يف املتاجر   
        إضافة إىل ما سبق فإن هناك إستراتيجيات التوزيع، فقد تقوم الشركة بتوزيع وبيع منتجاا عن طريق         إضافة إىل ما سبق فإن هناك إستراتيجيات التوزيع، فقد تقوم الشركة بتوزيع وبيع منتجاا عن طريق 

؛ أو تقوم بتوزيع وبيع منتجاا بنفسها من خالل ما ؛ أو تقوم بتوزيع وبيع منتجاا بنفسها من خالل ما ))وكالء، جتار مجلة، جتار جتزئةوكالء، جتار مجلة، جتار جتزئة((املوزعني أو الوسطاء املوزعني أو الوسطاء 
..يعرف بالتوزيع املباشريعرف بالتوزيع املباشر   

يمكن أن تتبع الشركة أو وحدة األعمال إستراتيجية التسعري من خالل يمكن أن تتبع الشركة أو وحدة األعمال إستراتيجية التسعري من خالل         وأخريا وبالنسبة للتسعري، ف        وأخريا وبالنسبة للتسعري، ف
كشط السوق، وتعتمد هذه اإلستراتيجية على البيع بسعر عايل للمنتج عندما يكون جديد، وذلك يف الفترات كشط السوق، وتعتمد هذه اإلستراتيجية على البيع بسعر عايل للمنتج عندما يكون جديد، وذلك يف الفترات 

ق، ق، األوىل من تقدميه، ومن مث حتقيق أرباح عالية؛ كما قد تتبع إستراتيجية التسعري من خالل التغلغل يف السواألوىل من تقدميه، ومن مث حتقيق أرباح عالية؛ كما قد تتبع إستراتيجية التسعري من خالل التغلغل يف السو
وتعتمد هذه اإلستراتيجية على البيع بسعر منخفض من أجل حتقيق حصة سوقية كبرية بسبب كرب حجم وتعتمد هذه اإلستراتيجية على البيع بسعر منخفض من أجل حتقيق حصة سوقية كبرية بسبب كرب حجم 

. . املبيعاتاملبيعات   
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                    املالية    املالية    // إستراتيجية التمويل إستراتيجية التمويل--        ب        ب      

            
صرفات صرفات تسعى اإلستراتيجية املالية إىل حتديد اإلطار الذي يف حدوده ميكن اختاذ أفضل القرارات والتتسعى اإلستراتيجية املالية إىل حتديد اإلطار الذي يف حدوده ميكن اختاذ أفضل القرارات والت                

املالية اليت تساعد املنظمة أو وحدات األعمال على تنفيذ إستراتيجيتها؛ كما ميكن لإلستراتيجية املالية أن توفر املالية اليت تساعد املنظمة أو وحدات األعمال على تنفيذ إستراتيجيتها؛ كما ميكن لإلستراتيجية املالية أن توفر 
وحدة األعمال ميزة تنافسية من خالل توفري التمويل الالزم بأقل تكلفة، واملرونة يف زيادة رأس املال وحدة األعمال ميزة تنافسية من خالل توفري التمويل الالزم بأقل تكلفة، واملرونة يف زيادة رأس املال //للمنظمة للمنظمة 

ألعمال؛ كما أن اإلستراتيجية املالية عادة ما حتاول تعظيم القيمة املالية ألعمال؛ كما أن اإلستراتيجية املالية عادة ما حتاول تعظيم القيمة املالية لتوفري الدعم املايل الكايف إلستراتيجية التوفري الدعم املايل الكايف إلستراتيجية ا
وحدة وحدة //للمنظمة وذلك من خالل البحث عن أفضل االستخدامات لألموال املتاحة واملمكن توفريها يف املنظمة للمنظمة وذلك من خالل البحث عن أفضل االستخدامات لألموال املتاحة واملمكن توفريها يف املنظمة 

. . األعمال مبا حيقق أعلى عائد ممكن على االستثماراألعمال مبا حيقق أعلى عائد ممكن على االستثمار   
  

   إستراتيجية البحوث والتطوير إستراتيجية البحوث والتطوير--       ج       ج
  

        تتعامل إستراتيجية البحوث والتطوير مع التحسني والتطوير واالبتكار سواء يف املنتجات أو العمليات       تتعامل إستراتيجية البحوث والتطوير مع التحسني والتطوير واالبتكار سواء يف املنتجات أو العمليات     
خاصة بالعمليات  خاصة بالعمليات  //خاصة باملنتج خاصة باملنتج //أساسيةأساسية((اإلنتاجية، كما تتعامل أيضا مع املزيج املناسب من البحوث والتطوير         اإلنتاجية، كما تتعامل أيضا مع املزيج املناسب من البحوث والتطوير         

االختيارات اإلستراتيجية اليت ميكن أن تنتهجها      االختيارات اإلستراتيجية اليت ميكن أن تنتهجها      ومن  ومن  . . ومع مسألة توقيت إدخال التكنولوجيا اجلديدة     ومع مسألة توقيت إدخال التكنولوجيا اجلديدة     ) ) الصناعيةالصناعية
وحدة األعمال هو الريادة يف البحوث والتطوير كإستراتيجية وظيفية مطلوبة إلجناز التمايز للمنظمـة،              وحدة األعمال هو الريادة يف البحوث والتطوير كإستراتيجية وظيفية مطلوبة إلجناز التمايز للمنظمـة،              //املنظمةاملنظمة

وذلك من خالل التطوير واالبتكار الداخلي للمنظمة، أو عن طريق التطوير واالبتكار اخلارجي، وذلك مـن                وذلك من خالل التطوير واالبتكار الداخلي للمنظمة، أو عن طريق التطوير واالبتكار اخلارجي، وذلك مـن                
وردين يف هذا الصدد أو اللجوء إىل التحالفات مع شركات أخرى، حيـث يـتم دمـج                 وردين يف هذا الصدد أو اللجوء إىل التحالفات مع شركات أخرى، حيـث يـتم دمـج                 خالل العمل مع امل   خالل العمل مع امل   

القدرات واإلمكانيات املتاحة يف البحوث والتطوير لشركتني، ومن مث زيادة امليزة التنافسية يف جمال النـشاط؛                القدرات واإلمكانيات املتاحة يف البحوث والتطوير لشركتني، ومن مث زيادة امليزة التنافسية يف جمال النـشاط؛                
 لتحقيق أهـداف     لتحقيق أهـداف    وحدة األعمال إىل التبعية يف البحوث والتطوير كإستراتيجية وظيفية،        وحدة األعمال إىل التبعية يف البحوث والتطوير كإستراتيجية وظيفية،        //كما قد تلجأ املنظمة   كما قد تلجأ املنظمة   

ــة  ــسية يف التكلفــــــــــ ــزة التنافــــــــــ ــة امليــــــــــ ــسية يف التكلفــــــــــ ــزة التنافــــــــــ .                                                                                         .                                                                                         امليــــــــــ
                                                                                        

                                                           إســــــــــتراتيجية العمليــــــــــات اإلنتاجيــــــــــة                                         إســــــــــتراتيجية العمليــــــــــات اإلنتاجيــــــــــة                                        --         د         د
      
          تم إستراتيجية العمليات اإلنتاجية بتصنيع املنتجات من حيث كيفية اإلنتاج، ومكان اإلنتاج، وحتديد         تم إستراتيجية العمليات اإلنتاجية بتصنيع املنتجات من حيث كيفية اإلنتاج، ومكان اإلنتاج، وحتديد 
مستوى التكامل الرأسي يف العملية اإلنتاجية، وتوزيع املوارد املادية، والعالقات مع املوردين، كما تتعامل هذه مستوى التكامل الرأسي يف العملية اإلنتاجية، وتوزيع املوارد املادية، والعالقات مع املوردين، كما تتعامل هذه 

 املستوى األمثل للتكنولوجيا الواجب استخدامها من جانب املنظمة يف عملياا الصناعية أو    املستوى األمثل للتكنولوجيا الواجب استخدامها من جانب املنظمة يف عملياا الصناعية أو   اإلستراتيجية معاإلستراتيجية مع
كما أن استخدام النظم املتكاملة للحاسبات اآللية يف التصنيع والرقابة على اجلودة أصبح من كما أن استخدام النظم املتكاملة للحاسبات اآللية يف التصنيع والرقابة على اجلودة أصبح من . . اإلنتاجيةاإلنتاجية

. . احملددات األساسية إلستراتيجية العمليات اإلنتاجية يف املنظمات الصناعيةاحملددات األساسية إلستراتيجية العمليات اإلنتاجية يف املنظمات الصناعية   
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       إستراتيجية الشراء  إستراتيجية الشراء --          هـ          هـ
  
         تتعامل إستراتيجية الشراء بصفة أساسية مع املوارد اخلام، واألجزاء، واألجزاء وغريها الالزمة للعمليات                      تتعامل إستراتيجية الشراء بصفة أساسية مع املوارد اخلام، واألجزاء، واألجزاء وغريها الالزمة للعمليات             

كما يدخل ضمن اهتمامات إستراتيجية الشراء مصادر التوريد من حيث االختيار والعالقة            كما يدخل ضمن اهتمامات إستراتيجية الشراء مصادر التوريد من حيث االختيار والعالقة            ..اإلنتاجية يف املنظمة  اإلنتاجية يف املنظمة  
ض معهم لتوفري احتياجات ومستلزمات اإلنتاج باملواصفات املطلوبة وبأقل تكلفـة ويف الوقـت              ض معهم لتوفري احتياجات ومستلزمات اإلنتاج باملواصفات املطلوبة وبأقل تكلفـة ويف الوقـت              معهم والتفاو معهم والتفاو 

ومن بني اخليارات اهلامة اليت تدخل ضمن اهتمامات هذه اإلستراتيجية الوظيفية ما يتعلـق              ومن بني اخليارات اهلامة اليت تدخل ضمن اهتمامات هذه اإلستراتيجية الوظيفية ما يتعلـق              . . واملكان املناسبني واملكان املناسبني 
 االستفادة من املنافسة بني      االستفادة من املنافسة بني     باملوردين، سواء عن طريق االعتماد يف التوريد على مصادر متعددة وذلك من أجل            باملوردين، سواء عن طريق االعتماد يف التوريد على مصادر متعددة وذلك من أجل            

املوردين واحلصول على أقل األسعار للمواصفات املطلوبة، وكذلك تقليل خماطر التعطيل أو توقـف اإلنتـاج                املوردين واحلصول على أقل األسعار للمواصفات املطلوبة، وكذلك تقليل خماطر التعطيل أو توقـف اإلنتـاج                
بسبب عدم االعتماد على مورد واحد؛ أو االعتماد يف عملية التوريد على مورد واحد خلفض التكاليف، ودعم                بسبب عدم االعتماد على مورد واحد؛ أو االعتماد يف عملية التوريد على مورد واحد خلفض التكاليف، ودعم                

شترك يف توفري احتياجات املنظمة وفقا ملا تراه مناسبا من مواصفات يف             شترك يف توفري احتياجات املنظمة وفقا ملا تراه مناسبا من مواصفات يف             العالقات مع املورد، وحتقيق التفاهم امل     العالقات مع املورد، وحتقيق التفاهم امل     
  احتياجاا؛ كما قد تفضل بعض املنظمات التوريد املتوازي، والذي من خالله ميكن التعامل مع موردين اثنني  احتياجاا؛ كما قد تفضل بعض املنظمات التوريد املتوازي، والذي من خالله ميكن التعامل مع موردين اثنني  

يستطع أحد يستطع أحد كموردين وحيدين جلزئني خمتلفني من األجزاء املصنعة مثال، ولكن يف نفس الوقت فإنه يف حال مل كموردين وحيدين جلزئني خمتلفني من األجزاء املصنعة مثال، ولكن يف نفس الوقت فإنه يف حال مل 
. . املوردين توريد الكمية يف الوقت املناسب ميكن اللجوء للمورد الثاين لتوريد الفرق يف الكميةاملوردين توريد الكمية يف الوقت املناسب ميكن اللجوء للمورد الثاين لتوريد الفرق يف الكمية   

ــشرية                                                                         --وو                     ــوارد البــــــــ ــتراتيجية املــــــــ ــشرية                                                                          إســــــــ ــوارد البــــــــ ــتراتيجية املــــــــ  إســــــــ
                                                                                                                                                                                                                            
          متثل إدارة املوارد البشرية احملور األساسي يف تنظيم العالقة بني املنظمة والعاملني، وترمي إىل حتقيـق                          متثل إدارة املوارد البشرية احملور األساسي يف تنظيم العالقة بني املنظمة والعاملني، وترمي إىل حتقيـق                

شرية وتنميتها  شرية وتنميتها  ويتم ذلك من خالل جمموعة أنشطة وبرامج خاصة باحلصول على املوارد الب           ويتم ذلك من خالل جمموعة أنشطة وبرامج خاصة باحلصول على املوارد الب           . . أهدافها وأهدافهم أهدافها وأهدافهم 
لذلك تعترب إستراتيجية املـوارد البـشرية مـن          لذلك تعترب إستراتيجية املـوارد البـشرية مـن          . . وتوظيفها وتقومي أدائها وصيانتها واالحتفاظ ا بشكل فعال       وتوظيفها وتقومي أدائها وصيانتها واالحتفاظ ا بشكل فعال       

فهي  تتعامل مع مجيع املسائل اخلاصـة بـاملوارد          فهي  تتعامل مع مجيع املسائل اخلاصـة بـاملوارد          . . اإلستراتيجيات الوظيفية اهلامة اليت ال ميكن االستغناء عنها       اإلستراتيجيات الوظيفية اهلامة اليت ال ميكن االستغناء عنها       
الختيار والتعيني والتدريب والنقل والترقية واحلـوافز وتقيـيم األداء          الختيار والتعيني والتدريب والنقل والترقية واحلـوافز وتقيـيم األداء          البشرية يف املنظمة مثل ختطيط العمالة، وا      البشرية يف املنظمة مثل ختطيط العمالة، وا      

وتتجسد مسامهات هذه اإلستراتيجية يف دعم امليزة التنافسية للمنظمة من خالل تـوفري عمالـة ذات                وتتجسد مسامهات هذه اإلستراتيجية يف دعم امليزة التنافسية للمنظمة من خالل تـوفري عمالـة ذات                . . وغريهاوغريها
                                                                                                                                                                    11..مهـــــــــارات عاليـــــــــة وبتكلفـــــــــة مناســـــــــبةمهـــــــــارات عاليـــــــــة وبتكلفـــــــــة مناســـــــــبة

                                                                    
   إستراتيجية نظم املعلومات إستراتيجية نظم املعلومات--         ز         ز

  
         تتجه املنظمات املعاصرة وبدرجة متزايدة حنو تبين إستراتيجيات نظم املعلومات من خالل التركيز على                       تتجه املنظمات املعاصرة وبدرجة متزايدة حنو تبين إستراتيجيات نظم املعلومات من خالل التركيز على              

ة للمعلومات واختاذ القرارات، ومن مث      ة للمعلومات واختاذ القرارات، ومن مث      تكنولوجيا املعلومات لتزويد وحدات أعماهلا وإدارا باألساليب احلديث       تكنولوجيا املعلومات لتزويد وحدات أعماهلا وإدارا باألساليب احلديث       
وتستخدم اآلن نظم املعلومات على نظام واسع يف جماالت اإلنتـاج وخدمـة              وتستخدم اآلن نظم املعلومات على نظام واسع يف جماالت اإلنتـاج وخدمـة              . . دعم امليزة التنافسية للمنظمة   دعم امليزة التنافسية للمنظمة            

                                                 
  1- مؤيد سعيد السامل، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردن، 2006، ص ص:198 - 199.     
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. . العمالء واإلدارة واحلفظ والتوثيق، والتنبؤ باملبيعات، والرقابة على اجلودة، وعمليات اختاذ القرارات وغريهـا             العمالء واإلدارة واحلفظ والتوثيق، والتنبؤ باملبيعات، والرقابة على اجلودة، وعمليات اختاذ القرارات وغريهـا             
      .          .          وع من اإلستراتيجيات الوظيفية من مالمـح التميـز التنافـسي يف شـركات األعمـال               وع من اإلستراتيجيات الوظيفية من مالمـح التميـز التنافـسي يف شـركات األعمـال               لقد أصبح هذا الن   لقد أصبح هذا الن   

                                                                                                                                                                                                          
  ي ي العوامل احملددة واملؤثرة يف جناح االختيار اإلستراتيجالعوامل احملددة واملؤثرة يف جناح االختيار اإلستراتيج: :     املطلب السادس    املطلب السادس

  

  لغرض جناح عملية االختيار اإلستراتيجي، البد للمنظمة من مراعاة عدد من العوامل احملددة لذلك لغرض جناح عملية االختيار اإلستراتيجي، البد للمنظمة من مراعاة عدد من العوامل احملددة لذلك   
  22::النجاح، وميكن تناول تلك العوامل على النحو التايلالنجاح، وميكن تناول تلك العوامل على النحو التايل

  
   متسك املنظمة باإلستراتيجيات السابقة أو احلالية  متسك املنظمة باإلستراتيجيات السابقة أو احلالية --11
  

    االختيار اإلستراتيجي يف املنظمة، حيث تعتمداالختيار اإلستراتيجي يف املنظمة، حيث تعتمدتعد اإلستراتيجية السابقة أو احلالية نقطة البداية لعملية تعد اإلستراتيجية السابقة أو احلالية نقطة البداية لعملية 
  أغلب املنظمات عند قيامها بدراسة وتقومي البدائل اإلستراتيجية اليت يتم اختيارها على ضوء اإلسـتراتيجيات  أغلب املنظمات عند قيامها بدراسة وتقومي البدائل اإلستراتيجية اليت يتم اختيارها على ضوء اإلسـتراتيجيات  

  حيث أن استخدام تلك اإلستراتيجيات من شأنه ختفيض حيث أن استخدام تلك اإلستراتيجيات من شأنه ختفيض . . السابقة أو اإلستراتيجيات اليت جيرى تطبيقها حالياالسابقة أو اإلستراتيجيات اليت جيرى تطبيقها حاليا
      الالزمني للبحث عن بدائل مناسبة؛ ولكن استمرار االعتماد على اإلستراتيجيات الـسابقة أو الالزمني للبحث عن بدائل مناسبة؛ ولكن استمرار االعتماد على اإلستراتيجيات الـسابقة أو الوقت واجلهد الوقت واجلهد 

  . . املالية فقط، قد يقلل من فرص قيام املنظمة بالتغيري للتكيف مع البيئة احمليطة ااملالية فقط، قد يقلل من فرص قيام املنظمة بالتغيري للتكيف مع البيئة احمليطة ا
  

   اجتاهات ذوي القوة و النفوذ يف املنظمة  اجتاهات ذوي القوة و النفوذ يف املنظمة --22
  

  الرسالة وأهداف املنظمة اإلستراتيجية، وقيامها الرسالة وأهداف املنظمة اإلستراتيجية، وقيامها كما تلعب اإلدارة العليا دورا أساسيا يف حتديد كما تلعب اإلدارة العليا دورا أساسيا يف حتديد   
بتحليل و تقومي موقف املنظمة اإلستراتيجي، فإا أيضا تلعب دورا رئيسيا يف عملية االختيار اإلستراتيجي من                بتحليل و تقومي موقف املنظمة اإلستراتيجي، فإا أيضا تلعب دورا رئيسيا يف عملية االختيار اإلستراتيجي من                
خالل ما تتمتع به من قوة ونفوذ وقدرة على إقناع األفراد العاملني واملدراء  يف اإلدارات الوسطى بأمهية تنفيذ                   خالل ما تتمتع به من قوة ونفوذ وقدرة على إقناع األفراد العاملني واملدراء  يف اإلدارات الوسطى بأمهية تنفيذ                   

ر االختيار اإلستراتيجي؛ وبالرغم من قيام اإلدارة العليا باختاذ القرار اإلستراتيجي، فإن االقتراحات قد تصدر       ر االختيار اإلستراتيجي؛ وبالرغم من قيام اإلدارة العليا باختاذ القرار اإلستراتيجي، فإن االقتراحات قد تصدر       قراقرا
من اإلدارات الدنيا أو الوسطى، وتأيت عن طريق املدراء يف اإلدارات الوسطى، حيث تتحمل اإلدارة الوسطى                من اإلدارات الدنيا أو الوسطى، وتأيت عن طريق املدراء يف اإلدارات الوسطى، حيث تتحمل اإلدارة الوسطى                

لعمل حنو حتقيق األهداف اإلستراتيجية ومبا ينسجم       لعمل حنو حتقيق األهداف اإلستراتيجية ومبا ينسجم       مسؤولية خلق قناعة لدى اإلدارات الدنيا بأمهية و ضرورة ا         مسؤولية خلق قناعة لدى اإلدارات الدنيا بأمهية و ضرورة ا         
  مع اجتاهات ذوي القوة و النفوذ يف املنظمة من جهة، و قدرم على حتقيق رغبات ذوي القوة والنفـوذ يف  مع اجتاهات ذوي القوة و النفوذ يف املنظمة من جهة، و قدرم على حتقيق رغبات ذوي القوة والنفـوذ يف  

اإلستراتيجي الذي يتفق اإلستراتيجي الذي يتفق   املنظمة من جهة أخرى؛ و مييل املدراء يف املستويات الدنيا أو الوسطى إىل تقدمي البديلاملنظمة من جهة أخرى؛ و مييل املدراء يف املستويات الدنيا أو الوسطى إىل تقدمي البديل
  رفضها أو رفضها أو   يتوقعونيتوقعون  اإلستراتيجية اليتاإلستراتيجية اليت   واجتاهات ذوي القوة و النفوذ يف املنظمة، ويستبعدون البدائل واجتاهات ذوي القوة و النفوذ يف املنظمة، ويستبعدون البدائلمع رغباتمع رغبات

  . . ال تنسجم مع ذوي القوة والنفوذال تنسجم مع ذوي القوة والنفوذ
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   معيار املخاطرة معيار املخاطرة--33
  
  حيث تتسم حيث تتسم . . يعترب معيار املخاطرة أحد العوامل احملددة واملؤثرة على االختيار اإلستراتيجي يف املنظمةيعترب معيار املخاطرة أحد العوامل احملددة واملؤثرة على االختيار اإلستراتيجي يف املنظمة                    

   مستقرة أو إحدى  مستقرة أو إحدى تت باختيار إستراتيجيا باختيار إستراتيجياةةظمات أو وحدات األعمال اليت متيل للمخاطرة املنخفضظمات أو وحدات األعمال اليت متيل للمخاطرة املنخفضمنمن
  إستراتيجيات النمو احملدود، واليت تتطلب إحداث تغيريات جزئية تتناسب ودرجة املخاطرة املنخفضة؛ أمـا  إستراتيجيات النمو احملدود، واليت تتطلب إحداث تغيريات جزئية تتناسب ودرجة املخاطرة املنخفضة؛ أمـا  

ازفة من أجل حتقيق أعلـى      ازفة من أجل حتقيق أعلـى      عالية من املخاطر أو ا    عالية من املخاطر أو ا      منظمات أو وحدات األعمال اليت متيل إىل العمل بدرجات        منظمات أو وحدات األعمال اليت متيل إىل العمل بدرجات        
باإلنفاق و االستثمار يف بيئة متغرية، ومـن        باإلنفاق و االستثمار يف بيئة متغرية، ومـن          املنافع املادية عادة ما ختتار إستراتيجيات النمو و التوسع اليت تتسم          املنافع املادية عادة ما ختتار إستراتيجيات النمو و التوسع اليت تتسم          

  . . مث تعمل الستغالل الفرص البيئية لتحقيق أعلى رحبية ممكنةمث تعمل الستغالل الفرص البيئية لتحقيق أعلى رحبية ممكنة
  

   عامل الوقت  عامل الوقت --44
  
. . لعملية اإلستراتيجية و يف جودة القـرار املتخـذ  لعملية اإلستراتيجية و يف جودة القـرار املتخـذ  يعترب عنصر الوقت من العناصر املهمة اليت تؤثر يف ا     يعترب عنصر الوقت من العناصر املهمة اليت تؤثر يف ا       

    ذلك أن الوقت هو أندر املوارد يف املنظمة وإذا مل تتم إدارته واستغالله فلن يتمكن املدراء اإلستراتيجيون منذلك أن الوقت هو أندر املوارد يف املنظمة وإذا مل تتم إدارته واستغالله فلن يتمكن املدراء اإلستراتيجيون من
    فالوقت املتاح أمام املدراء يف املنظمة لالختيار اإلستراتيجي وكذلك الوقـت فالوقت املتاح أمام املدراء يف املنظمة لالختيار اإلستراتيجي وكذلك الوقـت . . اختاذ القرار اإلستراتيجي املالئماختاذ القرار اإلستراتيجي املالئم

  الذي يتم فيه توفري األموال الالزمة للقيام باألعمال واألنشطة، والوقت الذي يكون فيه الـسوق مـستعدا   الذي يتم فيه توفري األموال الالزمة للقيام باألعمال واألنشطة، والوقت الذي يكون فيه الـسوق مـستعدا   
  .   .   الستقبال منتجات املنظمة، يعد من األمور املهمة يف عملية االختيار اإلستراتيجيالستقبال منتجات املنظمة، يعد من األمور املهمة يف عملية االختيار اإلستراتيجي  

  
   موارد املنظمة  موارد املنظمة --55
  

  فكلما توفرت يف املنظمة موارد متاحة فكلما توفرت يف املنظمة موارد متاحة . . ييتعد موارد املنظمة من العوامل املؤثرة يف االختيار اإلستراتيجتعد موارد املنظمة من العوامل املؤثرة يف االختيار اإلستراتيج
كثرية فإا تكون قادرة على اإلقدام باختاذ القرار اإلستراتيجي األمثل، وتتمثل هذه املوارد يف املوارد املاديـة،                 كثرية فإا تكون قادرة على اإلقدام باختاذ القرار اإلستراتيجي األمثل، وتتمثل هذه املوارد يف املوارد املاديـة،                 
املالية والبشرية؛ وأن عدم توفر أية واحدة من هذه املوارد سوف يؤثر سلبا على اختاذ القـرار اإلسـتراتيجي                   املالية والبشرية؛ وأن عدم توفر أية واحدة من هذه املوارد سوف يؤثر سلبا على اختاذ القـرار اإلسـتراتيجي                   

  األمثلاألمثل

  

  خامتة الفصل األولخامتة الفصل األول    
  

  أصبح التخطيط اإلستراتيجي حتمية كمنهج تفكري وأسلوب عمل ملواجهة املشكالت االقتصادية أصبح التخطيط اإلستراتيجي حتمية كمنهج تفكري وأسلوب عمل ملواجهة املشكالت االقتصادية 
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      ويعد التخطيط اإلستراتيجي الوسيلة املنهجية لتقليل درجة عدم التأكد واملخـاطر املرتبطـة  ويعد التخطيط اإلستراتيجي الوسيلة املنهجية لتقليل درجة عدم التأكد واملخـاطر املرتبطـة  . . وقصور املواردوقصور املوارد
    ومـن خـالل  ومـن خـالل  . .  أو التهديدات اليت تواجه املنظمة أو التهديدات اليت تواجه املنظمةباملتغريات اخلارجة عن إدارة املنظمة، والتعرف على الفرصباملتغريات اخلارجة عن إدارة املنظمة، والتعرف على الفرص

      التخطيط اإلستراتيجي ميكن للمنظمة التعرف على حقيقة إمكانياا الداخلية وما ا من نقاط قوة وكيفيـة التخطيط اإلستراتيجي ميكن للمنظمة التعرف على حقيقة إمكانياا الداخلية وما ا من نقاط قوة وكيفيـة 
ال ال   ودون عملية التخطيط اإلستراتيجيودون عملية التخطيط اإلستراتيجي. . االستفادة منها، وما عندها من أوجه ضعف وسبل ومتطلبات عالجهااالستفادة منها، وما عندها من أوجه ضعف وسبل ومتطلبات عالجها

  عالقات وتأثريات إجيابية مع بيئتها اخلارجية والداخلية؛ غـري أن النجـاح يف صـياغة    عالقات وتأثريات إجيابية مع بيئتها اخلارجية والداخلية؛ غـري أن النجـاح يف صـياغة    ميكن للمنظمة إجياد ميكن للمنظمة إجياد 
اإلستراتيجية ال يضمن بالضرورة النجاح يف تنفيذها، فغالبا ما يكون التنفيذ أكثر صعوبة، إذ حتتـوي عمليـة                  اإلستراتيجية ال يضمن بالضرورة النجاح يف تنفيذها، فغالبا ما يكون التنفيذ أكثر صعوبة، إذ حتتـوي عمليـة                  

  . . التنفيذ على عمليات وأنشطة فعليةالتنفيذ على عمليات وأنشطة فعلية
حيث أنه بـدون    حيث أنه بـدون    . . ية تنفيذ اإلستراتيجية يف أي منظمة     ية تنفيذ اإلستراتيجية يف أي منظمة     وتلعب إدارة املوارد البشرية دورا هاما يف عمل       وتلعب إدارة املوارد البشرية دورا هاما يف عمل         

    قيادة واعية، وتوجيه صحيح يعتمد على اإلرشاد والتحفيز، واختيار سليم للكفاءات البشرية الالزمة أو تنميةقيادة واعية، وتوجيه صحيح يعتمد على اإلرشاد والتحفيز، واختيار سليم للكفاءات البشرية الالزمة أو تنمية
  .     .     العاملني احلاليني فإنه ال ميكن توقع النجاح لعملية تنفيذ اإلستراتيجيةالعاملني احلاليني فإنه ال ميكن توقع النجاح لعملية تنفيذ اإلستراتيجية

  
 



    متهيـد   متهيـد
  . . عموميات حول إدارة املوارد البشريةعموميات حول إدارة املوارد البشرية: :    املبحـث األول   املبحـث األول
التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية وتأثرياته على  التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية وتأثرياته على  : :  املبحـث الثاين املبحـث الثاين

  ..                      أدوارها وممارساا                      أدوارها وممارساا
انة إدارة املوارد البشرية ضمن إستراتيجية انة إدارة املوارد البشرية ضمن إستراتيجية  دور ومك دور ومك::املبـحث الثالثاملبـحث الثالث      

. . املنظمةاملنظمة                                              
    خامتة الفصل الثاين  خامتة الفصل الثاين
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   مدخل إىل إدارة املوارد البشرية مدخل إىل إدارة املوارد البشرية::الفصل الثاينالفصل الثاين
  

    متهيـد  متهيـد
  

مما ال شك فيه أن جناح أية منظمة من املنظمات يعزى بالدرجة األوىل إىل ما متتلكه من موارد بشرية؛                   مما ال شك فيه أن جناح أية منظمة من املنظمات يعزى بالدرجة األوىل إىل ما متتلكه من موارد بشرية؛                                       
      قيقي لتكوين القـدرة التنافـسية  قيقي لتكوين القـدرة التنافـسية  ويستدل على أمهية املوارد البشرية يف املنظمة احلديثة من كوا املصدر احلويستدل على أمهية املوارد البشرية يف املنظمة احلديثة من كوا املصدر احل

       ذلك أن حتقيق التميز يف أداء املنظمة لن يستند إىل جمرد امتالكها املوارد الطبيعيـة أو املاليـة أو   ذلك أن حتقيق التميز يف أداء املنظمة لن يستند إىل جمرد امتالكها املوارد الطبيعيـة أو املاليـة أو  ..وتعزيزهاوتعزيزها
    التكنولوجيا فحسب؛ بل يستند يف املقام األول إىل قدرا على توفري نوعيات خاصة من املوارد البشرية الـيت                 التكنولوجيا فحسب؛ بل يستند يف املقام األول إىل قدرا على توفري نوعيات خاصة من املوارد البشرية الـيت                 

    تعظيم االستفادة من هذه املوارد،  ولديها القدرة على استيعاب املفاهيم واألفكار اجلديـدة             تعظيم االستفادة من هذه املوارد،  ولديها القدرة على استيعاب املفاهيم واألفكار اجلديـدة             متتلك القدرة على    متتلك القدرة على    
  ..اليت تساعد على استغالل امليزات ومواجهة التحديات اليت تفرضها الظروف البيئية احمليطة باملنظمةاليت تساعد على استغالل امليزات ومواجهة التحديات اليت تفرضها الظروف البيئية احمليطة باملنظمة

  م األول مبدى كفاءة م األول مبدى كفاءة إن املدى الذي تساهم فيه املوارد البشرية يف جناح منظمام، إمنا يتوقف يف املقاإن املدى الذي تساهم فيه املوارد البشرية يف جناح منظمام، إمنا يتوقف يف املقا
    فعملية إدارة املوارد البشرية ميكن أن تساعد املنظمة يف مواجهـة حتـديات            فعملية إدارة املوارد البشرية ميكن أن تساعد املنظمة يف مواجهـة حتـديات            . . الطريقة اليت تدار ا هذه املوارد     الطريقة اليت تدار ا هذه املوارد     

  ..املنافسة و خلق القيمة،  وذلك عن طريق إجياد بيئة تنظيمية متكن املوارد البشرية من النمو والتطوراملنافسة و خلق القيمة،  وذلك عن طريق إجياد بيئة تنظيمية متكن املوارد البشرية من النمو والتطور
  ::احث الثالثة اآلتيةاحث الثالثة اآلتيةومن خالل ذلك، مت تقسيم الفصل إىل املبومن خالل ذلك، مت تقسيم الفصل إىل املب

   عموميات حول إدارة املوارد البشرية؛ عموميات حول إدارة املوارد البشرية؛  
   التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية وتأثرياته على أدوارها  وممارساا؛ التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية وتأثرياته على أدوارها  وممارساا؛  
  .. دور ومكانة إدارة املوارد البشرية ضمن إستراتيجية املنظمة دور ومكانة إدارة املوارد البشرية ضمن إستراتيجية املنظمة  

  
  عموميات حول إدارة املوارد البشريةعموميات حول إدارة املوارد البشرية: :    املبحث األول   املبحث األول

  
       حيث يتحدد كل جانـب مـن   حيث يتحدد كل جانـب مـن  ..البشرية من أهم املوارد اإلستراتيجية بالنسبة للمنظمةالبشرية من أهم املوارد اإلستراتيجية بالنسبة للمنظمةتعترب املوارد تعترب املوارد 

  جوانب أنشطة املنظمة بكفاءة ودافعية هذه املوارد؛ األمر الذي جعل إدارة املوارد البشرية من الوظـائف ذات                 جوانب أنشطة املنظمة بكفاءة ودافعية هذه املوارد؛ األمر الذي جعل إدارة املوارد البشرية من الوظـائف ذات                 
      رمي إىل حتقيـق أهـدافها  رمي إىل حتقيـق أهـدافها  األمهية البالغة حيث متثل حمور األساس يف تنظيم العالقة بني املنظمة والعاملني، وتاألمهية البالغة حيث متثل حمور األساس يف تنظيم العالقة بني املنظمة والعاملني، وت

  ..وأهدافهم، وهي بذلك تؤثر على إستراتيجية املنظمة وعلى مشاريعهاوأهدافهم، وهي بذلك تؤثر على إستراتيجية املنظمة وعلى مشاريعها
  ::         وعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلة العناصر اآلتية         وعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلة العناصر اآلتية

  مفهوم إدارة املوارد البشرية؛مفهوم إدارة املوارد البشرية؛  
  أمهية وأهداف إدارة املوارد البشرية؛أمهية وأهداف إدارة املوارد البشرية؛  
  وظائف إدارة املوارد البشرية؛وظائف إدارة املوارد البشرية؛  
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  ..ارة املوارد البشرية باإلدارات األخرىارة املوارد البشرية باإلدارات األخرىعالقة إدعالقة إد  

  مفهوم إدارة املوارد البشريةمفهوم إدارة املوارد البشرية: :     املطلب األول    املطلب األول
  

تقوم إدارة املوارد البشرية حاليا بأداء العديد من املهام والوظائف ذات الطبيعة املختلفة، مما جيعل مـن                 تقوم إدارة املوارد البشرية حاليا بأداء العديد من املهام والوظائف ذات الطبيعة املختلفة، مما جيعل مـن                 
تعريف مشتق من وظائفها، اليت     تعريف مشتق من وظائفها، اليت     الصعب تقدمي تعريف دقيق وموجز إلدارة املوارد البشرية، ألنه يف احلقيقة أي             الصعب تقدمي تعريف دقيق وموجز إلدارة املوارد البشرية، ألنه يف احلقيقة أي             

اختلفت عرب الزمان واملكان، وبذلك هناك صعوبة إلعطاء تعريف حمدد وثابت إلدارة املوارد البشرية، وميكـن               اختلفت عرب الزمان واملكان، وبذلك هناك صعوبة إلعطاء تعريف حمدد وثابت إلدارة املوارد البشرية، وميكـن               
  ::إدراج التعاريف اآلتيةإدراج التعاريف اآلتية

إدارة املوارد البشرية هي عملية االهتمام بكل ما يتعلق باملوارد البشرية الـيت             إدارة املوارد البشرية هي عملية االهتمام بكل ما يتعلق باملوارد البشرية الـيت             "" تعريف سعاد نائف برنوطي       تعريف سعاد نائف برنوطي      --
    ا أية منظمة لتحقيق أهدافها، وهذا يشمل اقتناء هذه املوارد، واإلشراف على اسـتخدامها، وصـيانتها               ا أية منظمة لتحقيق أهدافها، وهذا يشمل اقتناء هذه املوارد، واإلشراف على اسـتخدامها، وصـيانتها               حتتاجهحتتاجه

  ،،11""واحلفاظ عليها، وتوجيهها لتحقيق أهداف املنظمة، وتطويرهاواحلفاظ عليها، وتوجيهها لتحقيق أهداف املنظمة، وتطويرها
  إدارة املوارد البشرية هي العملية اإلدارية املتعلقة بتخطيط وتوظيـف وتنظـيم   إدارة املوارد البشرية هي العملية اإلدارية املتعلقة بتخطيط وتوظيـف وتنظـيم   "" تعريف حبيب الصحاف  تعريف حبيب الصحاف --

    ز وتعويض ورقابة أداء وإنتاجية، واحملافظة على مجيع العناصر البشرية من موظفني ومدراء الذين             ز وتعويض ورقابة أداء وإنتاجية، واحملافظة على مجيع العناصر البشرية من موظفني ومدراء الذين             وتطوير وحتفي وتطوير وحتفي 
  ، ، 22""يؤدون عمال للمنظمةيؤدون عمال للمنظمة

  إدارة املوارد البشرية هي العملية اليت يتم من خالهلا توفري احتياجات املنظمة من إدارة املوارد البشرية هي العملية اليت يتم من خالهلا توفري احتياجات املنظمة من ""تعريف حممد فاحل صاحل تعريف حممد فاحل صاحل   --
  ،،33"" وتطويرها والعمل على استقرارها ورفع روحها املعنوية وتطويرها والعمل على استقرارها ورفع روحها املعنويةاأليدي العاملة واحملافظة عليها، وتدريبهااأليدي العاملة واحملافظة عليها، وتدريبها

إدارة املوارد البشرية هي العملية اليت تعىن بتوفري احتياجات املنظمة مـن            إدارة املوارد البشرية هي العملية اليت تعىن بتوفري احتياجات املنظمة مـن             " " تعريف عبد القادر مدين عالقي      تعريف عبد القادر مدين عالقي     --
  ،،44""القوى العاملة، وتنميتها، واحملافظة عليها مبا حيقق أهداف املنظمة يف اإلنتاجية والربح والنموالقوى العاملة، وتنميتها، واحملافظة عليها مبا حيقق أهداف املنظمة يف اإلنتاجية والربح والنمو

إدارة املوارد البشرية هي العملية املرتبطة بالعنصر البشري يف املنظمات من حيث            إدارة املوارد البشرية هي العملية املرتبطة بالعنصر البشري يف املنظمات من حيث            "" إبراهيم الغمري     إبراهيم الغمري     تعريف  تعريف --
البحث عن مصادر القوى البشرية واختيارها ويئتها وتدريبها ويئة املناخ اإلنساين املالئم الذي من شأنه أن                البحث عن مصادر القوى البشرية واختيارها ويئتها وتدريبها ويئة املناخ اإلنساين املالئم الذي من شأنه أن                

  ،،55""ةةيدفع األفراد إىل بذل أقصى جهودهم يف سبيل حتقيق أهداف املنظميدفع األفراد إىل بذل أقصى جهودهم يف سبيل حتقيق أهداف املنظم
    ختتص إدارة املوارد البشرية بشؤون االستخدام الفعال للموارد البـشرية يف ختتص إدارة املوارد البشرية بشؤون االستخدام الفعال للموارد البـشرية يف "" تعريف حممد عثمان إمساعيل  تعريف حممد عثمان إمساعيل --

  ، ، 66""مجيع املستويات اإلدارية باملنظمة وذلك للمساعدة على حتقيق أهدافهامجيع املستويات اإلدارية باملنظمة وذلك للمساعدة على حتقيق أهدافها
ائف، واألنشطة  ائف، واألنشطة  تعرف إدارة املوارد البشرية بأا جمموعة من الربامج، والوظ        تعرف إدارة املوارد البشرية بأا جمموعة من الربامج، والوظ        "" تعريف على غرييب وآخرون       تعريف على غرييب وآخرون      --

  ..11""املصممة لتعظيم كل من أهداف الفرد واملنظمةاملصممة لتعظيم كل من أهداف الفرد واملنظمة

                                                 
  .17: ، ص2001، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، ، إدارة املوارد البشرية سعاد نائف برنوطي- 1
  .1: ، ص1997وىل، بريوت، لبنان، األ ، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة إجنليزي-عريب: معجم إدارة املوارد البشرية وشؤون العاملني حبيب الصحاف، - 2
  .   21: ، ص2004، دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، عرض وحتليل: املوارد البشرية إدارة حممد فاحل صاحل، - 3
  .20: ، ص1993، دار املريخ للنشر، الرياض، السعودية، إدارة املوارد البشريةعبد القادر مدين عالقي،  -4
  .43: ، ص1999، دار اجلامعات املصرية، القاهرة، مصر، األفراد والسلوك التنظيمي  إبراهيم الغمري، - 5
  .22: ، ص1993، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ة، إدارة املوارد البشري حممد عثمان إمساعيل-  6
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     إذا وكمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن إدارة املوارد البشرية هي العملية اليت تعىن بتحقيق االسـتخدام     إذا وكمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن إدارة املوارد البشرية هي العملية اليت تعىن بتحقيق االسـتخدام  
      األمثل للموارد البشرية اليت تعمل باملنظمة، من خالل تقدير احتياجات املنظمة من هذه املوارد وتوفريهـا األمثل للموارد البشرية اليت تعمل باملنظمة، من خالل تقدير احتياجات املنظمة من هذه املوارد وتوفريهـا   

    باملواصفات املطلوبة، ويف الوقت املطلوب، وفق احتياجات تنفيذ إستراتيجيتها املستقبلية وأهدافها، وكـذلك            باملواصفات املطلوبة، ويف الوقت املطلوب، وفق احتياجات تنفيذ إستراتيجيتها املستقبلية وأهدافها، وكـذلك            
العمل على تدريب وتنمية هذه املوارد وتوفري شروط توظيف عادلة هلا، ومناخ عمل تنظيمي مادي واجتماعي                العمل على تدريب وتنمية هذه املوارد وتوفري شروط توظيف عادلة هلا، ومناخ عمل تنظيمي مادي واجتماعي                

ة، وبشكل يتوافق مع إستراتيجية املنظمـة       ة، وبشكل يتوافق مع إستراتيجية املنظمـة       مناسب، يساعدها على أداء املطلوب منها مبستوى عايل من الفاعلي         مناسب، يساعدها على أداء املطلوب منها مبستوى عايل من الفاعلي         
  ..ورسالتها ويسهم يف حتقيقهاورسالتها ويسهم يف حتقيقها

  

  أمهية وأهداف إدارة املوارد البشريةأمهية وأهداف إدارة املوارد البشرية: :     املطلب الثاين    املطلب الثاين
  

  ..ويتم التعرض إىل أمهية إدارة املوارد البشرية وأهدافها على الترتيبويتم التعرض إىل أمهية إدارة املوارد البشرية وأهدافها على الترتيب
  
       أمهية إدارة املوارد البشرية                        أمهية إدارة املوارد البشرية                       --11                  

  
ن أمهية وجود إدارة فعالة للموارد البشرية نابع من إمكانية مسامهتها يف جناح املنظمة من خالل حتقيق                 ن أمهية وجود إدارة فعالة للموارد البشرية نابع من إمكانية مسامهتها يف جناح املنظمة من خالل حتقيق                 إإ  

    22::العديد من املزايا االقتصادية، واليت تتمثل أساسا يفالعديد من املزايا االقتصادية، واليت تتمثل أساسا يف
   إن وجود خربات متخصصة يف إدارة املواد البشرية قادرة ومؤهلة على استقطاب أفضل العاملني لـشغل   إن وجود خربات متخصصة يف إدارة املواد البشرية قادرة ومؤهلة على استقطاب أفضل العاملني لـشغل  --

        ة، مث احلفاظ على هذه العناصر سيزيد من إنتاجية املنظمة ويعزز من مركزهـا االقتـصادي  ة، مث احلفاظ على هذه العناصر سيزيد من إنتاجية املنظمة ويعزز من مركزهـا االقتـصادي  الوظائف الشاغرالوظائف الشاغر
  وأرباحها يف األجل الطويل،وأرباحها يف األجل الطويل،

     إن قدرة املنظمة على توفري مناخ تنظيمي صاحل للعمل، من خالل تبين برامج للموارد البـشرية تـساهم يف                    إن قدرة املنظمة على توفري مناخ تنظيمي صاحل للعمل، من خالل تبين برامج للموارد البـشرية تـساهم يف                   --
    ينعكس بدون شك على رضاهم الوظيفي، وهذا سـيزيد        ينعكس بدون شك على رضاهم الوظيفي، وهذا سـيزيد        حتفيز العاملني وتدفعهم إىل بذل املزيد من قدرام س        حتفيز العاملني وتدفعهم إىل بذل املزيد من قدرام س        

  من إنتاجيتهم ومن مث زيادة فعالية املنظمة ككل،من إنتاجيتهم ومن مث زيادة فعالية املنظمة ككل،
       إن املعاجلة الصحيحة والعادلة ملشاكل حمتملة يف جماالت االختيار والتعـيني وتقيـيم األداء، والتـدريب،    إن املعاجلة الصحيحة والعادلة ملشاكل حمتملة يف جماالت االختيار والتعـيني وتقيـيم األداء، والتـدريب،   --

      دالت األداء، أو اخنفاض اإلنتاجية،دالت األداء، أو اخنفاض اإلنتاجية،والترقيات ستوفر تكاليف حمتملة نامجة عن سرعة دوران العمل، وتدين معوالترقيات ستوفر تكاليف حمتملة نامجة عن سرعة دوران العمل، وتدين مع
       إن اإلدارة الناجحة للموارد البشرية توفر على املنشآت تكاليف باهظة يف قضايا قانونية قد يلجـأ إليهـا   إن اإلدارة الناجحة للموارد البشرية توفر على املنشآت تكاليف باهظة يف قضايا قانونية قد يلجـأ إليهـا  --

  ..العاملني السيما يف حاالت الفصل أو عدم منح العالوة أو التجاوز يف الترقياتالعاملني السيما يف حاالت الفصل أو عدم منح العالوة أو التجاوز يف الترقيات

                                                                                                                                                         
  .17: ، ص2002نشر والتوزيع، قسنطينة، اجلزائر، ، دار اهلدى للطباعة والتنمية املوارد البشرية علي غرييب وآخرون، -1
   .22: ، ص2004، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة املوارد البشرية وتأثري العوملة عليهاسنان املوسوي،  -2
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  بشرية بشرية  أهداف إدارة املوارد ال أهداف إدارة املوارد ال--22                  

  
    11::ميكن تقسيم أهداف إدارة املواد البشرية إىل ثالث أنواعميكن تقسيم أهداف إدارة املواد البشرية إىل ثالث أنواع

  
   أهداف إدارة املوارد البشرية حنو املنظمة أهداف إدارة املوارد البشرية حنو املنظمة--أأ                    
  

  :: دف إدارة املوارد البشرية يف هذا الصدد إىل ما يلي دف إدارة املوارد البشرية يف هذا الصدد إىل ما يلي
  لعاملـة،  لعاملـة،   احلصول على األفراد األكفاء عن طريق حتديد مواصفات األعمال،  والبحث عن مصادر القوى ا احلصول على األفراد األكفاء عن طريق حتديد مواصفات األعمال،  والبحث عن مصادر القوى ا--

      وحتديد عملها وفق متطلبات العمل لتحقيق االستخدام األمثل للجهود البشرية والقيام بإجراءات االختيـار وحتديد عملها وفق متطلبات العمل لتحقيق االستخدام األمثل للجهود البشرية والقيام بإجراءات االختيـار 
  والتعيني مبا حيقق االختيار السليم بوضع الشخص املناسب باملكان املناسب،والتعيني مبا حيقق االختيار السليم بوضع الشخص املناسب باملكان املناسب،

    تمكنها من احلصول  تمكنها من احلصول   االستفادة القصوى من اجلهود البشرية عن طريق تدريبها و تطويرها، وإتاحة الفرصة ل              االستفادة القصوى من اجلهود البشرية عن طريق تدريبها و تطويرها، وإتاحة الفرصة ل             --
    ، إىل جانب تقييم العاملني تقييما موضوعيا يف فترات دورية لتشجيع االستقرار يف العمل،             ، إىل جانب تقييم العاملني تقييما موضوعيا يف فترات دورية لتشجيع االستقرار يف العمل،             22على املعرفة واخلربة  على املعرفة واخلربة  

والعدالة يف احلكم على منجزات العاملني،  ليتعرف الفرد على مدى بلوغه املعايري املطلوبة يف األداء، وكذلك                 والعدالة يف احلكم على منجزات العاملني،  ليتعرف الفرد على مدى بلوغه املعايري املطلوبة يف األداء، وكذلك                 
   األفراد ليتسىن للمنظمة االستفادة القصوى من جهود العاملني،    األفراد ليتسىن للمنظمة االستفادة القصوى من جهود العاملني،   تشجيع العمل اإلداري الفعال، وحفزتشجيع العمل اإلداري الفعال، وحفز

     احلفاظ على استمرار الرغبة يف العمل، واندماج أهداف العاملني وأهداف اإلدارة، وذلك خللق التعـاون  احلفاظ على استمرار الرغبة يف العمل، واندماج أهداف العاملني وأهداف اإلدارة، وذلك خللق التعـاون --
  ..الفعال املشترك، وذلك عن طريق العمل على إشباع رغبات العمال من خالل العملالفعال املشترك، وذلك عن طريق العمل على إشباع رغبات العمال من خالل العمل

  
  رد البشرية حنو العاملنيرد البشرية حنو العاملني أهداف إدارة املوا أهداف إدارة املوا--    ب    ب

  
  ::     دف إدارة املوارد البشرية يف هذا الصدد إىل ما يلي     دف إدارة املوارد البشرية يف هذا الصدد إىل ما يلي

   إتاحة فرص التقدم للعاملني عندما يصبحون مؤهلني لذلك، وتوفري شروط أو ظروف عمل منشطة هلممهم إتاحة فرص التقدم للعاملني عندما يصبحون مؤهلني لذلك، وتوفري شروط أو ظروف عمل منشطة هلممهم--
  لتمكنهم من العمل الفعال الذي يزيد من دخوهلم،لتمكنهم من العمل الفعال الذي يزيد من دخوهلم،

لتبذير يف الطاقات البشرية وتتحاشى االستخدام غـري اإلنـساين          لتبذير يف الطاقات البشرية وتتحاشى االستخدام غـري اإلنـساين           توفري سياسات موضوعية متنع اإلسراف وا       توفري سياسات موضوعية متنع اإلسراف وا      --
الذي يعرض األفراد للمخاطر غري الضرورية إىل جانب توفري سياسات تنمي حريـة احلركـة واالسـتقاللية،                الذي يعرض األفراد للمخاطر غري الضرورية إىل جانب توفري سياسات تنمي حريـة احلركـة واالسـتقاللية،                

  ..واملعاملة إىل تتفق وحرية اإلنسانواملعاملة إىل تتفق وحرية اإلنسان
                                                 

  .14 - 11: ، ص ص1999، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانيةصالح الشنواين،  -1
  .44: ، ص1997، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، مدخل سلوكي وظيفي: إدارة األفراد فؤاد أبو إمساعيل،  -2
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   أهداف إدارة املوارد البشرية حنو اتمع أهداف إدارة املوارد البشرية حنو اتمع--جج

  
  ::يف هذا الصدد إىل مايلييف هذا الصدد إىل مايليدف إدارة املوارد البشرية دف إدارة املوارد البشرية 

   احملافظة على التوازن بني األعمال وشاغليها، أي التوازن بني الفرص املتاحة والطاقات البشرية اليت ميكنها  احملافظة على التوازن بني األعمال وشاغليها، أي التوازن بني الفرص املتاحة والطاقات البشرية اليت ميكنها --
  التقدم للحصول على هذه الفرص،التقدم للحصول على هذه الفرص،

       مساعدة أفراد اتمع يف إجياد أحسن األعمال وأكثرها إنتاجية ورحبية، مما جيعلهم يشعرون باحلماس حنـو                 مساعدة أفراد اتمع يف إجياد أحسن األعمال وأكثرها إنتاجية ورحبية، مما جيعلهم يشعرون باحلماس حنـو                --
  العمل،العمل،

    توفري اإلمكانات احلديثة واملتقدمة لتكون حتت متناول العاملني ومتكنهم من بذل أقصى طاقام واحلـصول              توفري اإلمكانات احلديثة واملتقدمة لتكون حتت متناول العاملني ومتكنهم من بذل أقصى طاقام واحلـصول              --
  على مقابل هلذا اجلهد املبذول،على مقابل هلذا اجلهد املبذول،

   توفري احلماية للعاملني واحملافظة على قوة العمل، وجتنب االستخدام غري السليم لألفراد، توفري احلماية للعاملني واحملافظة على قوة العمل، وجتنب االستخدام غري السليم لألفراد،--
    ركة والتعبري، وختلو منه السخرية واإلكراه، مما يساعد على حتقيـق  ركة والتعبري، وختلو منه السخرية واإلكراه، مما يساعد على حتقيـق  توفري جو من العمل تسوده حرية احلتوفري جو من العمل تسوده حرية احل--

  ..الرفاهية العامة لألفراد واتمعالرفاهية العامة لألفراد واتمع
  

  وظائف إدارة املوارد البشريةوظائف إدارة املوارد البشرية: :     املطلب الثالث    املطلب الثالث
  

  ينطوي نشاط وممارسات إدارة املوارد البشرية يف املنظمة على العديد من الوظائف والنـشاطات،   ينطوي نشاط وممارسات إدارة املوارد البشرية يف املنظمة على العديد من الوظائف والنـشاطات،   
    فروع املعرفة اإلدارية، يغطي جماالت التوظيف والعمل يف املنظمات على اخـتالف           فروع املعرفة اإلدارية، يغطي جماالت التوظيف والعمل يف املنظمات على اخـتالف           يشكل جمموعها فرعا من     يشكل جمموعها فرعا من     

أنواعها، ويشتمل إطار عملها على عدد من الوظائف، يشكل جمموعها نطاق وجمال عملها داخل املنظمة، ويف                أنواعها، ويشتمل إطار عملها على عدد من الوظائف، يشكل جمموعها نطاق وجمال عملها داخل املنظمة، ويف                
  11::ما يلي عرض ملختلف الوظائف اليت تؤديها إدارة املوارد البشريةما يلي عرض ملختلف الوظائف اليت تؤديها إدارة املوارد البشرية

  
  شريةشرية وظيفة تكوين املوارد الب وظيفة تكوين املوارد الب  --11
  

وهي نشاط رئيسي يتكون من أنشطة فرعية متكاملة ومترابطة، يشكل جمموعها سلسلة من األعمال،              وهي نشاط رئيسي يتكون من أنشطة فرعية متكاملة ومترابطة، يشكل جمموعها سلسلة من األعمال،              
  ::تقوم من خالهلا إدارة املوارد البشرية باألنشطة التاليةتقوم من خالهلا إدارة املوارد البشرية باألنشطة التالية

  
   تصميم وحتليل العمل تصميم وحتليل العمل--أأ
  

                                                 
  .19 - 15 :، ص ص2005، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردن، بعد إستراتيجي: إدارة املوارد البشرية املعاصرة عمر وصفي  عقيلي، -1
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  يعمل هذا النشاط أو الوظيفة على حتديد واجبات و مسؤوليات وظائف املنظمـة، واملواصـفات   يعمل هذا النشاط أو الوظيفة على حتديد واجبات و مسؤوليات وظائف املنظمـة، واملواصـفات   
  ..روط الواجب توافرها يف من سوف يشغلها أو يعني فيهاروط الواجب توافرها يف من سوف يشغلها أو يعني فيهاوالشوالش

                    
                    

  
  

   ختطيط املوارد البشرية ختطيط املوارد البشرية--         ب         ب
  

           يقوم هذا النشاط بتقدير حاجة املنظمة من املوارد البشرية يف املستقبل، من حيث أعدادها ونوعياا،     يقوم هذا النشاط بتقدير حاجة املنظمة من املوارد البشرية يف املستقبل، من حيث أعدادها ونوعياا،
  .   .   وجيري ذلك يف ضوء نتائج تصميم و حتليل العملوجيري ذلك يف ضوء نتائج تصميم و حتليل العمل

  
   استقطاب املوارد البشرية استقطاب املوارد البشرية--جج                  

    
         يف ضوء نتائج النشاطني السابقني يقوم هذا النشاط بعملية  ترغيب وجذب للموارد البشرية يف سوق                    يف ضوء نتائج النشاطني السابقني يقوم هذا النشاط بعملية  ترغيب وجذب للموارد البشرية يف سوق               

  ..العمل للتقدم وطلب التوظيف يف املنظمةالعمل للتقدم وطلب التوظيف يف املنظمة
  

   اختيار و تعيني املوارد البشرية اختيار و تعيني املوارد البشرية--دد
  

التوظيف يف املنظمة ممن جرى استقطام،  وذلك        التوظيف يف املنظمة ممن جرى استقطام،  وذلك        يقوم هذا النشاط بانتقاء أفضل املتقدمني من طاليب         يقوم هذا النشاط بانتقاء أفضل املتقدمني من طاليب         
  ..باستخدام معايري اختيار وضعها تصميم وحتليل العمل،  وتعينهم يف الوظائف الشاغرة املتوافقة مع مواصفامباستخدام معايري اختيار وضعها تصميم وحتليل العمل،  وتعينهم يف الوظائف الشاغرة املتوافقة مع مواصفام

  
   التأهيل  التأهيل -- هـ هـ

  
جل جل  يعمل هذا النشاط على تدريب املوارد البشرية اجلديدة اليت مت اختيارها وتعيينها تدريبا أوليا، من أ                يعمل هذا النشاط على تدريب املوارد البشرية اجلديدة اليت مت اختيارها وتعيينها تدريبا أوليا، من أ               

  ..متكينها من مباشرة  أعماهلا بشكل جيد منذ البدايةمتكينها من مباشرة  أعماهلا بشكل جيد منذ البداية
  

 يف ضوء ما تقدم ميكن القول بأن وظيفة أو عملية تكوين املوارد البشرية عملية متكاملة دف بشكل                  يف ضوء ما تقدم ميكن القول بأن وظيفة أو عملية تكوين املوارد البشرية عملية متكاملة دف بشكل                 
    أساسي إىل انتقاء أفضل املتقدمني للعمل وإسناد األعمال املناسبة هلم، كما يتضح من الشكل التايل الذي يبني                أساسي إىل انتقاء أفضل املتقدمني للعمل وإسناد األعمال املناسبة هلم، كما يتضح من الشكل التايل الذي يبني                  

  : :  والتكامل بني األنشطة اليت تشتمل عليها وظيفة التكوين والتكامل بني األنشطة اليت تشتمل عليها وظيفة التكوينالترابطالترابط
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  ««  0044  »»شكل رقم  شكل رقم  
  الترابط والتكامل بني أنشطة وظيفة التكوينالترابط والتكامل بني أنشطة وظيفة التكوين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تصميم وحتليل 
 العمل

ختطيط املوارد
 البشرية

 

 االستقطاب

الفرد املناسب يف
 املهام املناسبة

ختيار الا  
 والتعيني

يب التدر
 األويل
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  ، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمـان،        ، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمـان،        بعد إستراتيجي بعد إستراتيجي : :  إدارة املوارد البشرية    إدارة املوارد البشرية   عمر وصفي عقيلي،  عمر وصفي عقيلي،  : : املصدراملصدر
  ..1616: : ، ص، ص20052005األردن، األردن، 

  
   وظيفة التعويضات وظيفة التعويضات--22
  

    تقوم إدارة املوارد البشرية من خالل هذه الوظيفة الرئيسية،  بتصميم عدد من األنظمة،  الـيت علـى                  تقوم إدارة املوارد البشرية من خالل هذه الوظيفة الرئيسية،  بتصميم عدد من األنظمة،  الـيت علـى                  
أساسها جيري وضع تعويضات ومكافآت للموارد البشرية اليت تعمل يف املنظمة،  وذلك وفق أسس وقواعـد                 أساسها جيري وضع تعويضات ومكافآت للموارد البشرية اليت تعمل يف املنظمة،  وذلك وفق أسس وقواعـد                 

  ::موضوعية وعادلة،  وتشتمل هذه األنظمة على ما يليموضوعية وعادلة،  وتشتمل هذه األنظمة على ما يلي
  
  نظام تقييم الوظائفنظام تقييم الوظائف  --  أأ
  

وهي عملية تقوم ا إدارة املوارد البشرية، لتحديد قيمة وأمهية كل وظيفة من وظائف املنظمة، وذلك                وهي عملية تقوم ا إدارة املوارد البشرية، لتحديد قيمة وأمهية كل وظيفة من وظائف املنظمة، وذلك                
      يف ضوء نتائج تصميم وحتليل العمل، اليت توضح حجم مسؤوليات وصعوبات الوظائف ومواصفات شاغليها،يف ضوء نتائج تصميم وحتليل العمل، اليت توضح حجم مسؤوليات وصعوبات الوظائف ومواصفات شاغليها،

  ..باشر الذي تستحقه كل وظيفة والذي يتقاضاه شاغلهاباشر الذي تستحقه كل وظيفة والذي يتقاضاه شاغلهاحيث على أساس نتائج التقييم حيدد التعويض املايل املحيث على أساس نتائج التقييم حيدد التعويض املايل امل
  

  
  نظام التعويض املايل املباشرنظام التعويض املايل املباشر  --  بب
  

    هو هيكل للرواتب واألجور تصممه إدارة املوارد البشرية، يشتمل على معايري يتم على أساسها دفـع               هو هيكل للرواتب واألجور تصممه إدارة املوارد البشرية، يشتمل على معايري يتم على أساسها دفـع               
    وصـل إليهـا   وصـل إليهـا   رواتب وأجور املوارد البشرية، وجيري تصميم هذا اهليكل ووضع معايريه يف ضوء النتائج اليت يت              رواتب وأجور املوارد البشرية، وجيري تصميم هذا اهليكل ووضع معايريه يف ضوء النتائج اليت يت              

  ..تقييم الوظائفتقييم الوظائف
  
   نظام املكافآت املالية نظام املكافآت املالية--جج
  

     هو نظام للتحفيز املايل تعده إدارة املوارد البشرية، إلثابة من يعمل جبد ونشاط وكفاءة، ويتحدد ذلك                     هو نظام للتحفيز املايل تعده إدارة املوارد البشرية، إلثابة من يعمل جبد ونشاط وكفاءة، ويتحدد ذلك                
  ..من خالل نتائج تقييم أداء املوارد البشرية، ويعترب هذا النظام داعما ورديفا لنظام التعويض املايل املباشرمن خالل نتائج تقييم أداء املوارد البشرية، ويعترب هذا النظام داعما ورديفا لنظام التعويض املايل املباشر

  
   نظام املزايا الوظيفة اإلضافية نظام املزايا الوظيفة اإلضافية--    د    د
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      ويسميه بعضهم بالتعويض غري املباشر،  وهو نظام للتحفيز غري املايل على شكل خدمات متنوعـة      ويسميه بعضهم بالتعويض غري املباشر،  وهو نظام للتحفيز غري املايل على شكل خدمات متنوعـة  
    التـأمني الـصحي، الـضمان    التـأمني الـصحي، الـضمان    : : يستفيد منها كل من يعمل يف املنظمة، ومن هذه اخلدمات على سبيل املثاليستفيد منها كل من يعمل يف املنظمة، ومن هذه اخلدمات على سبيل املثال

  ..اخلاخل......االجتماعياالجتماعي
  

  يم األداءيم األداء نظام تقي نظام تقي--     هـ     هـ
  

         هو جمموعة من األسس والقواعد والضوابط اليت تستخدم من أجل تقييم أداء وكفاءة املوارد البشرية                   هو جمموعة من األسس والقواعد والضوابط اليت تستخدم من أجل تقييم أداء وكفاءة املوارد البشرية              
  ..يف العمل، حيث يف ضوء نتائج التقييم جيري تعويض ومكافأة ادينيف العمل، حيث يف ضوء نتائج التقييم جيري تعويض ومكافأة ادين

  
ى مجيعها ى مجيعها      يف ضوء ما تقدم ميكن القول أن الوظائف املوضحة أعاله هي وظائف مترابطة ومتكاملة تسع     يف ضوء ما تقدم ميكن القول أن الوظائف املوضحة أعاله هي وظائف مترابطة ومتكاملة تسع

توفري العدالة واملوضوعية يف دفع تعويضات املوارد البشرية، والشكل التايل يوضح           توفري العدالة واملوضوعية يف دفع تعويضات املوارد البشرية، والشكل التايل يوضح           : : إىل حتقيق غاية رئيسية هي    إىل حتقيق غاية رئيسية هي    
  ::ذلكذلك
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  ««  0055  »»شكل رقم شكل رقم 
  الترابط والتكامل بني أنشطة وظيفة التعويضات الترابط والتكامل بني أنشطة وظيفة التعويضات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . . 1818: : ، ص، صاملرجع السابقاملرجع السابق عمر وصفي عقيلي،  عمر وصفي عقيلي، ::املصدراملصدر
  

  تدريب وتنمية املوارد البشريةتدريب وتنمية املوارد البشرية33--  
  

تشمل هذه الوظيفة على نشاطني فرعيني يكمالن بعضهما، ويهدفان إىل جعل املوارد البـشرية قـوة                تشمل هذه الوظيفة على نشاطني فرعيني يكمالن بعضهما، ويهدفان إىل جعل املوارد البـشرية قـوة                
عمل ذات كفاءة وأداء عايل املستوى ومتميز، لتلبية مطالب حتقيق إستراتيجية املنظمة وأهدافها، وتتكون مـن                عمل ذات كفاءة وأداء عايل املستوى ومتميز، لتلبية مطالب حتقيق إستراتيجية املنظمة وأهدافها، وتتكون مـن                

  ::وظيفتنيوظيفتني
  

تقييم
  الوظائف

العدالة املوضوعية 
يف دفع 
التعويضات

التعويض املايل
 املباشر

 املزايا 
يفية اإلضافيةظالو  

 املكافآت
 املالية

تقييم
 األداء
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   التعلم والتدريب التعلم والتدريب--أأ
  

    ذا النشاط إىل إكساب املوارد البشرية مهارات جديدة، يف ضوء تقييم أدائها،  يعمل علـى                ذا النشاط إىل إكساب املوارد البشرية مهارات جديدة، يف ضوء تقييم أدائها،  يعمل علـى                يسعى ه يسعى ه 
    معاجلة جوانب الضعف يف األداء، وتدعيم وتقوية جوانب القوة فيه، يف مسعى إىل تطوير أداء هذه املـوارد  معاجلة جوانب الضعف يف األداء، وتدعيم وتقوية جوانب القوة فيه، يف مسعى إىل تطوير أداء هذه املـوارد  

  ..ومتكينها مما هو مطلوب منها من مهام يف الوقت احلاضرومتكينها مما هو مطلوب منها من مهام يف الوقت احلاضر
   التنمية التنمية--بب

  
  نشاط إىل تنمية أداء املوارد البشرية املستقبلي، من أجل جعلها مؤهلة وقادرة على ممارسة نشاط إىل تنمية أداء املوارد البشرية املستقبلي، من أجل جعلها مؤهلة وقادرة على ممارسة يسعى هذا اليسعى هذا ال

      وظائف أعلى مستوى يف املستقبل، وتزويدها بشكل مستمر بكل جديد يف جماالت املعرفة، ومتكينـها مـن  وظائف أعلى مستوى يف املستقبل، وتزويدها بشكل مستمر بكل جديد يف جماالت املعرفة، ومتكينـها مـن  
  ..التكيف مع التغريات اليت تدخل على املنظمةالتكيف مع التغريات اليت تدخل على املنظمة

  
   صيانة املوارد البشرية صيانة املوارد البشرية  --44
  

  الصيانة من نشاطني متكاملني، يهدفان إىل توفري السالمة والصحة للموارد البشرية يف الصيانة من نشاطني متكاملني، يهدفان إىل توفري السالمة والصحة للموارد البشرية يف تتكون وظيفة تتكون وظيفة 
  ::مكان عملها، وتتكونمكان عملها، وتتكون

  
   توفري السالمة توفري السالمة--أأ
  

      وذلك من خالل تصميم برامج فنية إدارية مشتركة حلماية املوارد البشرية من حوادث وإصـابات وذلك من خالل تصميم برامج فنية إدارية مشتركة حلماية املوارد البشرية من حوادث وإصـابات 
  ..العمل، اليت قد تتعرض هلا أثناء ممارستها ألعماهلاالعمل، اليت قد تتعرض هلا أثناء ممارستها ألعماهلا

  
   توفري الصحة توفري الصحة--بب
  

  وذلك من خالل تصميم برامج صحية طبية بيئية، حتمي املوارد البشرية من األمراض الناجتة عن طبيعة                وذلك من خالل تصميم برامج صحية طبية بيئية، حتمي املوارد البشرية من األمراض الناجتة عن طبيعة                
  ..العمل ومناخه املاديالعمل ومناخه املادي

  
   عالقات املوارد البشرية عالقات املوارد البشرية  --55
  

  ::تشمل هذه الوظيفة على نشاطني فرعيني أساسني مهاتشمل هذه الوظيفة على نشاطني فرعيني أساسني مها
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   دمج املوارد البشرية دمج املوارد البشرية--أأ

  
 تشتمل على سبل من أجل تفعيل مشاركة املوارد البشرية يف العمل             تشتمل على سبل من أجل تفعيل مشاركة املوارد البشرية يف العمل            نشاط يتم من خالله تصميم برامج     نشاط يتم من خالله تصميم برامج     

واختاذ القرارات، وتوفري الرعاية االجتماعية، واملعاملة اإلنسانية الطيبة هلم، وحل الصراعات التنظيمية اليت تنشأ              واختاذ القرارات، وتوفري الرعاية االجتماعية، واملعاملة اإلنسانية الطيبة هلم، وحل الصراعات التنظيمية اليت تنشأ              
 جتاه املنظمة الـيت      جتاه املنظمة الـيت     بينهم يف فرق العمل، أو بينهم وبني إدارة املنظمة، وهذا كله لتحقيق الوالء واالنتماء لديها              بينهم يف فرق العمل، أو بينهم وبني إدارة املنظمة، وهذا كله لتحقيق الوالء واالنتماء لديها              

  ..تعمل فيهاتعمل فيها
  

   عالقات العمل عالقات العمل-- ب ب
  

  ميثل هذا النشاط عالقة املنظمة من خالل إدارة املوارد البشرية مع النقابات، حيث تقوم هذه اإلدارة ميثل هذا النشاط عالقة املنظمة من خالل إدارة املوارد البشرية مع النقابات، حيث تقوم هذه اإلدارة 
نيابة عن أصحاب املنظمة بالتفاوض معها فيما خيتص بشؤون العمل والتوظيف، وإبرام اتفاقيات معها خبصوص               نيابة عن أصحاب املنظمة بالتفاوض معها فيما خيتص بشؤون العمل والتوظيف، وإبرام اتفاقيات معها خبصوص               

  ..ذلكذلك
  

  ::ل التايل الترابط والتكامل بني خمتلف وظائف وأنشطة إدارة املوارد البشريةل التايل الترابط والتكامل بني خمتلف وظائف وأنشطة إدارة املوارد البشريةويبني الشكويبني الشك
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  ««  0066  »»شكل رقم شكل رقم 
  **الترابط والتكامل بني خمتلف وظائف إدارة املوارد البشريةالترابط والتكامل بني خمتلف وظائف إدارة املوارد البشرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . يشري اجتاه السهم إىل أن خمرجات الوظيفة هي مدخالت للوظيفة األخرى-*

تصميم وحتليل
 العمل

صيانة املوارد 
 البشرية

 

 االستقطاب

 املوارد ختطيط
 البشرية

  االختيار
 والتعيني

  تقييم
 األداء

 تقييم 
 الوظائف

  التدريب
 والتنمية

 
 التعويضات

توفري موارد بشرية للمنظمة وتشكيل قوة وفريق عمل مؤهل  مدرب حمفز 
  بشكل جيد قادر على إجناز إستراتيجية املنظمة وحتقيق أهدافها
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  ..2323: : ، ص، صاملرجع السابقاملرجع السابق عمر وصفي عقيلي،  عمر وصفي عقيلي، ::املصدراملصدر

  ة املوارد البشرية باإلدارات األخرىة املوارد البشرية باإلدارات األخرىعالقة إدارعالقة إدار: :     املطلب الرابع    املطلب الرابع
  

    إدارة املوارد البشرية هي إدارة متخصصة يف شؤون العاملني يف املنظمة؛ إال أن هذه احلقيقة ال تعـين                 إدارة املوارد البشرية هي إدارة متخصصة يف شؤون العاملني يف املنظمة؛ إال أن هذه احلقيقة ال تعـين                 
إلغاء دور اإلدارات األخرى يف رعاية شؤون العاملني ا والتأكد من صالحيتهم للعمل من أجل حتقيق أهداف                 إلغاء دور اإلدارات األخرى يف رعاية شؤون العاملني ا والتأكد من صالحيتهم للعمل من أجل حتقيق أهداف                 

    ت األخرى التأكد من قدرة األفراد واستغالل طاقام بأعلى كفـاءة ممكنـة،   ت األخرى التأكد من قدرة األفراد واستغالل طاقام بأعلى كفـاءة ممكنـة،   املنظمة، فعلى مديري اإلدارااملنظمة، فعلى مديري اإلدارا
    حيث تقـوم حيث تقـوم . . ويساعدهم يف ذلك إدارة املوارد البشرية، فالعالقة قوية إذن بني هذه اإلدارة واإلدارات األخرى             ويساعدهم يف ذلك إدارة املوارد البشرية، فالعالقة قوية إذن بني هذه اإلدارة واإلدارات األخرى             
  حملافظة عليهـا   حملافظة عليهـا   إدارة املوارد البشرية مبساعدة هذه اإلدارات يف ضمان احلصول على هذه الطاقات وتطويرها وا             إدارة املوارد البشرية مبساعدة هذه اإلدارات يف ضمان احلصول على هذه الطاقات وتطويرها وا             

  ..11وذلك من خالل برامج وسياسيات خمصصة هلذا الغرضوذلك من خالل برامج وسياسيات خمصصة هلذا الغرض
  ومن هذا املنطلق، فإن إلدارة املوارد البشرية وظيفة أو سلطة استشارية متيز منط عالقة هـذه اإلدارة  ومن هذا املنطلق، فإن إلدارة املوارد البشرية وظيفة أو سلطة استشارية متيز منط عالقة هـذه اإلدارة  

 إصدار  إصدار  واملقصود ذه السلطة هو أن إدارة املوارد البشرية ال تتمتع حبق واملقصود ذه السلطة هو أن إدارة املوارد البشرية ال تتمتع حبق..باإلدارات األخرى املوجودة يف املنظمة   باإلدارات األخرى املوجودة يف املنظمة   
    األوامر والتوجيهات إىل اإلدارات األخرى الواقعة على خط السلطة، بل فقط تتمتع حبق املـشورة والنـصح                األوامر والتوجيهات إىل اإلدارات األخرى الواقعة على خط السلطة، بل فقط تتمتع حبق املـشورة والنـصح                
    لإلدارات التنفيذية األخرى عندما تطلب منها ذلك خبصوص املواضيع املرتبطة بكيفية اإلدارة الفعالة للمـوارد              لإلدارات التنفيذية األخرى عندما تطلب منها ذلك خبصوص املواضيع املرتبطة بكيفية اإلدارة الفعالة للمـوارد              

 االستشارية اليت تصف عالقة إدارة املوارد البشرية   االستشارية اليت تصف عالقة إدارة املوارد البشرية  البشرية فيها؛ ومن جهة أخرى، جيب عدم اخللط بني السلطة         البشرية فيها؛ ومن جهة أخرى، جيب عدم اخللط بني السلطة         
مع اإلدارات األخرى، وبني السلطة التنفيذية أو اخلطية اليت تتم مزاولتها داخل هذه اإلدارة، ذلـك أن مـدير                   مع اإلدارات األخرى، وبني السلطة التنفيذية أو اخلطية اليت تتم مزاولتها داخل هذه اإلدارة، ذلـك أن مـدير                   
    إدارة املوارد البشرية بينما ال ميلك حق إصدار األوامر والتوجيهات للعاملني يف اإلدارات األخرى، لكنه ميلك               إدارة املوارد البشرية بينما ال ميلك حق إصدار األوامر والتوجيهات للعاملني يف اإلدارات األخرى، لكنه ميلك               

  ..ة إصدار مثل هذه األوامر والتوجيهات للعاملني داخل إدارتهة إصدار مثل هذه األوامر والتوجيهات للعاملني داخل إدارتهسلطسلط
وإذا كانت إدارة املوارد البشرية حكمها يف ذلك حكم العديد من اإلدارات االستشارية األخرى مثل وإذا كانت إدارة املوارد البشرية حكمها يف ذلك حكم العديد من اإلدارات االستشارية األخرى مثل 
الشراء والتخزين والشؤون القانونية والتخطيط واملتابعة والبحث والتطوير تتمتع أساسا بسلطة استشارية، فإن الشراء والتخزين والشؤون القانونية والتخطيط واملتابعة والبحث والتطوير تتمتع أساسا بسلطة استشارية، فإن 

من علماء اإلدارة وممارسيها أصبحوا يؤمنون اليوم بأمهية هذه اإلدارة على مستوى املنظمة إمجاال، من علماء اإلدارة وممارسيها أصبحوا يؤمنون اليوم بأمهية هذه اإلدارة على مستوى املنظمة إمجاال، الكثري الكثري 

                                                 
  .15: ، ص1995، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة األفراد يف منظور كمي والعالقات اإلنسانية مهدي حسن زويلف، - 1
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ويؤمنون أيضا بعدم جدوى الفصل القاطع بني السلطة التنفيذية والسلطة االستشارية فيها، السيما يف املنظمات ويؤمنون أيضا بعدم جدوى الفصل القاطع بني السلطة التنفيذية والسلطة االستشارية فيها، السيما يف املنظمات 
 املنظمات جيب إعطاؤه احلق يف إصدار  املنظمات جيب إعطاؤه احلق يف إصدار فمدير إدارة املوارد البشرية يف مثل هذهفمدير إدارة املوارد البشرية يف مثل هذه. . احلديثة الضخمة واملعقدةاحلديثة الضخمة واملعقدة

وهذا يعين أن إدارة وهذا يعين أن إدارة . . قرارات تنفيذية ملزمة لباقي اإلدارات يف العديد من املسائل املتعلقة بإدارة املوارد البشريةقرارات تنفيذية ملزمة لباقي اإلدارات يف العديد من املسائل املتعلقة بإدارة املوارد البشرية
املوارد البشرية، أصبحت متارس نوعا ثالثا وجديدا من السلطات يطلق عليه السلطة الوظيفية؛ وتستمد إدارة املوارد البشرية، أصبحت متارس نوعا ثالثا وجديدا من السلطات يطلق عليه السلطة الوظيفية؛ وتستمد إدارة 

    ة، سلطتها الثالثة هذه من خالل اخلدمة اليت تقدمها للوحدات اإلدارية مثل إعداد مشروعاتة، سلطتها الثالثة هذه من خالل اخلدمة اليت تقدمها للوحدات اإلدارية مثل إعداد مشروعاتاملوارد البشرياملوارد البشري
      القوانني واللوائح اخلاصة بشؤون العاملني، ووضع األنظمة املتعلقة بتعيينهم وتقييمهم، ونقلهم، ومقابلةالقوانني واللوائح اخلاصة بشؤون العاملني، ووضع األنظمة املتعلقة بتعيينهم وتقييمهم، ونقلهم، ومقابلة

  ..11اخلاخل......املرشحني، ومجع املعلومات عن العاملني، وتوصيف وتقومي الوظائف املرشحني، ومجع املعلومات عن العاملني، وتوصيف وتقومي الوظائف 

  التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية وتأثرياته على أدوارها التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية وتأثرياته على أدوارها : : املبحث الثايناملبحث الثاين      
                     وممارساا                   وممارساا

  
  عرفت إدارة املوارد البشرية منذ نشأا إىل غاية اآلن عدة تطورات أدت إىل تغيريات جذرية يف عرفت إدارة املوارد البشرية منذ نشأا إىل غاية اآلن عدة تطورات أدت إىل تغيريات جذرية يف   

وثقافية، وقد صاحب هذا التطور عدة إفرازات وثقافية، وقد صاحب هذا التطور عدة إفرازات وظائفها، وذلك نتيجة عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وإدارية وظائفها، وذلك نتيجة عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وإدارية 
أمهها تغري النظرة إىل إدارة املوارد البشرية وبروز رؤى حديثة يف أنشطتها وأدوارها من جهة، وظهور عدة أمهها تغري النظرة إىل إدارة املوارد البشرية وبروز رؤى حديثة يف أنشطتها وأدوارها من جهة، وظهور عدة 
حتديات أصبحت تواجه إدارة املوارد البشرية من جهة أخرى، األمر الذي يفرض عليها ضرورة التغيري والتطور حتديات أصبحت تواجه إدارة املوارد البشرية من جهة أخرى، األمر الذي يفرض عليها ضرورة التغيري والتطور 

    ة إدارة املوارد البشرية على مواكبة وتبين خمتلف الرؤى احلديثة يف وظائفها وأنشطتها،ة إدارة املوارد البشرية على مواكبة وتبين خمتلف الرؤى احلديثة يف وظائفها وأنشطتها،املستمر؛ غري أن قدراملستمر؛ غري أن قدر
 تساهم  تساهم   وقدرا على مواجهة خمتلف التحديات، تبقى حمدودة ما مل تتوافر املقومات أو الشروط اليت ميكن أنوقدرا على مواجهة خمتلف التحديات، تبقى حمدودة ما مل تتوافر املقومات أو الشروط اليت ميكن أن

  ..يف حتقيق النجاح لربامج املوارد البشريةيف حتقيق النجاح لربامج املوارد البشرية
  ::ا مبعاجلة العناصر اآلتيةا مبعاجلة العناصر اآلتيةوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديد  

  التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية؛التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية؛  
  الرؤى احلديثة يف إدارة املوارد البشرية؛الرؤى احلديثة يف إدارة املوارد البشرية؛  
  التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية؛التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية؛  
  ..مقومات جناح إدارة املوارد البشريةمقومات جناح إدارة املوارد البشرية  

  

  التطور التارخيي إلدارة املوارد البشريةالتطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية: :     املطلب األول    املطلب األول
  

                                                 
  ، 2002، عامل الكتب احلديث للشر والتوزيع، أربد، األردن، مدخل إستراتيجي: شريةإدارة املوارد الب مؤيد سعيد السامل وعادل حرحوش صاحل، -1
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    وارد البشرية بشكلها احلديث ليست وليدة الساعة؛ إمنا هي نتيجة لعدد من التطوراتوارد البشرية بشكلها احلديث ليست وليدة الساعة؛ إمنا هي نتيجة لعدد من التطوراتإن إدارة املإن إدارة امل  
  املتداخلة سواء على مستوى احمليط االقتصادي أو االجتماعي أو على مستوى قوانني تنظيم العمل داخل املتداخلة سواء على مستوى احمليط االقتصادي أو االجتماعي أو على مستوى قوانني تنظيم العمل داخل 

    22::وفيما يلي أهم املراحل التارخيية اليت مرت ا إدارة املوارد البشريةوفيما يلي أهم املراحل التارخيية اليت مرت ا إدارة املوارد البشرية. . 11املنظماتاملنظمات
  

  ظهور الثورة الصناعية ظهور الثورة الصناعية   --11
  

فقبل قيام الثورة الصناعية، كانت فقبل قيام الثورة الصناعية، كانت . . لقد عرفت احلياة الصناعية تطورا كبريا منذ ظهور الثورة الصناعيةلقد عرفت احلياة الصناعية تطورا كبريا منذ ظهور الثورة الصناعية                    
    الصناعات حمصورة يف نظام الطوائف املتخصصة، وكان الصناع ميارسون صناعتهم اليدوية يف منازهلمالصناعات حمصورة يف نظام الطوائف املتخصصة، وكان الصناع ميارسون صناعتهم اليدوية يف منازهلم

  :: ظهور الثورة الصناعية عدة ظواهر أمهها ظهور الثورة الصناعية عدة ظواهر أمههامستخدمني يف ذلك أدوات بسيطة، وقد صاحبمستخدمني يف ذلك أدوات بسيطة، وقد صاحب
   التوسع يف استخدام واآلالت وإحالهلا حمل العمال، التوسع يف استخدام واآلالت وإحالهلا حمل العمال،--
   ظهور مبدأ التخصص وتقسيم العمل، ظهور مبدأ التخصص وتقسيم العمل،--
   جتمع عدد كبري من العمال يف مكان العمل وهو املصنع، جتمع عدد كبري من العمال يف مكان العمل وهو املصنع،--
  .. إنشاء املصانع الكربى اليت تستوعب اآلالت اجلديدة إنشاء املصانع الكربى اليت تستوعب اآلالت اجلديدة--

  ة، مل يكن آنذاك شيء يف املنظمات الصناعية يدعى بإدارة املوارد ة، مل يكن آنذاك شيء يف املنظمات الصناعية يدعى بإدارة املوارد     ومن جهة إدارة املوارد البشري    ومن جهة إدارة املوارد البشري
فبالرغم من أن الثورة الصناعية أدت إىل زيادات هائلة من اإلنتاج، وتراكم السلع ورأس املال؛ إال أن فبالرغم من أن الثورة الصناعية أدت إىل زيادات هائلة من اإلنتاج، وتراكم السلع ورأس املال؛ إال أن . . البشريةالبشرية

دت دت فقد كان ينظر إىل العامل باعتباره سلعة تباع وتشترى بعد أن اعتمفقد كان ينظر إىل العامل باعتباره سلعة تباع وتشترى بعد أن اعتم. . العامل أصبح ضحية هذا التطورالعامل أصبح ضحية هذا التطور
اإلدارة على اآللة أكثر من اعتمادها على العامل، كما تسبب نظام املصنع الكبري يف كثري من املشاكل يف جمال اإلدارة على اآللة أكثر من اعتمادها على العامل، كما تسبب نظام املصنع الكبري يف كثري من املشاكل يف جمال 

  ..العالقات اإلنسانية، من خالل نشأة كثري من األعمال املتكررة والروتينية واليت ال حتتاج إىل مهارةالعالقات اإلنسانية، من خالل نشأة كثري من األعمال املتكررة والروتينية واليت ال حتتاج إىل مهارة
  

   ظهور حركة اإلدارة العلمية  ظهور حركة اإلدارة العلمية --22
  

اليت سامهت يف ظهور إدارة املوارد البشرية انتشار حركة اإلدارة العلمية، اليت سامهت يف ظهور إدارة املوارد البشرية انتشار حركة اإلدارة العلمية، من بني التطورات اهلامة من بني التطورات اهلامة   
 تقريبا حىت بداية  تقريبا حىت بداية 18901890والذي لقب بأيب اإلدارة، وقد حدثت هذه احلركة من عام والذي لقب بأيب اإلدارة، وقد حدثت هذه احلركة من عام " " فريدريك تايلورفريدريك تايلور""بقيادة بقيادة 

  ::احلرب العاملية األوىل، حيث توصل تايلور إىل ما أمساه باألسس األربعة لإلدارة وهذه األسس هياحلرب العاملية األوىل، حيث توصل تايلور إىل ما أمساه باألسس األربعة لإلدارة وهذه األسس هي
  

   التطوير احلقيقي يف اإلدارة  التطوير احلقيقي يف اإلدارة --أأ
  

                                                 
1-  Jacqueline BARRAUD et autres, la fonction ressources humaines, Dunod, 2ème édition, Paris, 
France , 2004, P:14. 
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خطأ أو خطأ أو ((وبقصد تايلور بالتطوير احلقيقي لإلدارة استبدال الطريقة التجريبية أو العشوائية يف اإلدارة وبقصد تايلور بالتطوير احلقيقي لإلدارة استبدال الطريقة التجريبية أو العشوائية يف اإلدارة   
 واليت تعتمد على التخمني والتجربة بالطريقة العلمية اليت تعتمد على املبادئ واألسس املنطقية، من  واليت تعتمد على التخمني والتجربة بالطريقة العلمية اليت تعتمد على املبادئ واألسس املنطقية، من ))صوابصواب

  يم وجدولة خمتلف أوجه النشاط املرتبطة بالوظيفة كي يتم أداؤها يف الواقع يم وجدولة خمتلف أوجه النشاط املرتبطة بالوظيفة كي يتم أداؤها يف الواقع خالل املالحظة املنظمة وتقسخالل املالحظة املنظمة وتقس
العملي، مث تبسيط واختصار األعمال املطلوبة اعتمادا على حتليل احلركات الالزمة ألداء العمل واملواد واملعدات العملي، مث تبسيط واختصار األعمال املطلوبة اعتمادا على حتليل احلركات الالزمة ألداء العمل واملواد واملعدات 

  ..املستخدمةاملستخدمة
  

   االختيار العلمي للعاملني  االختيار العلمي للعاملني --بب
    

 التأكد من مدى تأهيل العمال ومدى قدرام ومهارام الالزمة لتحمل  التأكد من مدى تأهيل العمال ومدى قدرام ومهارام الالزمة لتحمل          ويقصد به االختيار املبين على         ويقصد به االختيار املبين على
  ..عبء ومسؤوليات الوظيفةعبء ومسؤوليات الوظيفة

  
  
  

       االهتمام بتنمية وتطوير العاملني االهتمام بتنمية وتطوير العاملني--جج
      

         وذلك من خالل تدريب العمال وتنمية مهارام وتطوريها من أجل الوصول إىل املستوى املطلوب من          وذلك من خالل تدريب العمال وتنمية مهارام وتطوريها من أجل الوصول إىل املستوى املطلوب من 
    ..العملالعمل

  
  بني اإلدارة والعاملني بني اإلدارة والعاملني  التعاون احلقيقي  التعاون احلقيقي --دد

  
 يف  يف ))اإلدارةاإلدارة((وذلك من خالل التوفيق بني رغبة العمال يف زيادة أجورهم ورغبة صاحب العمل وذلك من خالل التوفيق بني رغبة العمال يف زيادة أجورهم ورغبة صاحب العمل   

ختفيض تكلفة العمل، عن طريق زيادة إنتاجية العامل، وحبيث يشارك العامل يف الدخل الزائد احملقق نتيجة ختفيض تكلفة العمل، عن طريق زيادة إنتاجية العامل، وحبيث يشارك العامل يف الدخل الزائد احملقق نتيجة 
  ..الرتفاع معدل إنتاجيتهالرتفاع معدل إنتاجيته

بعض بعض " " جانتجانت""وقد أضاف وقد أضاف ". ". هنري جانتهنري جانت""وو" " فرانك جلربتفرانك جلربت"" من  من وقد قدم املساعدة لتايلور كلوقد قدم املساعدة لتايلور كل  
" " جانتجانت""كما أن فكرة كما أن فكرة " " تايلورتايلور""األفكار اجلديدة حول طريقة دفع األجور، واليت تعترب أكثر عدالة من طريقة األفكار اجلديدة حول طريقة دفع األجور، واليت تعترب أكثر عدالة من طريقة 

  ..اخلاصة بإعداد جداول العمل قد حققت فوائد كثرية عند استخدامهااخلاصة بإعداد جداول العمل قد حققت فوائد كثرية عند استخدامها
مل، وحتسني طرق العمل ونظام احلوافز؛ إال أنه قوبل مل، وحتسني طرق العمل ونظام احلوافز؛ إال أنه قوبل قد أكد على معايري العقد أكد على معايري الع" " تايلورتايلور""وبالرغم من أن وبالرغم من أن   

جوم ومقاومة عنيفة، وتركز اهلجوم على مطالبته العمال بأداء معدالت إنتاج عالية دون أن حيصلوا على أجر جوم ومقاومة عنيفة، وتركز اهلجوم على مطالبته العمال بأداء معدالت إنتاج عالية دون أن حيصلوا على أجر 
  ..مقابل بنفس الدرجة، وكذا إمهاله للعنصر اإلنساينمقابل بنفس الدرجة، وكذا إمهاله للعنصر اإلنساين
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   منو املنظمات العمالية  منو املنظمات العمالية --33
  

نظمات العمالية يف الدول الصناعية، وقد حاولت العمل على زيادة نظمات العمالية يف الدول الصناعية، وقد حاولت العمل على زيادة يف بداية القرن العشرين منت امليف بداية القرن العشرين منت امل  
أجور العمال وخفض ساعات العمل، وإجياد ظروف أو وسائل مرحية للعمل، وقد أصبح اإلضراب عن العمل أجور العمال وخفض ساعات العمل، وإجياد ظروف أو وسائل مرحية للعمل، وقد أصبح اإلضراب عن العمل 
واملقاطعة واستخدام أساليب القوة قاعدة عامة للعمال، ويعتقد الكثري أن ظهور النقابات العمالية كان نتيجة واملقاطعة واستخدام أساليب القوة قاعدة عامة للعمال، ويعتقد الكثري أن ظهور النقابات العمالية كان نتيجة 

  ..))اإلدارةاإلدارة((اإلدارة العلمية، اليت كان يعتقد أا حاولت استغالل العامل ملصلحة رب العمل اإلدارة العلمية، اليت كان يعتقد أا حاولت استغالل العامل ملصلحة رب العمل حركة حركة 
  

   احلرب العاملية األوىل  احلرب العاملية األوىل --44                  
  

أضافت ظروف هذه احلرب مدخالت جديدة على أمهية العنصر البشري، فقد اقتنع أصحاب األعمال أضافت ظروف هذه احلرب مدخالت جديدة على أمهية العنصر البشري، فقد اقتنع أصحاب األعمال   
ة اليت ميكن من خالهلا تغطية احتياجات احلرب الكبرية ة اليت ميكن من خالهلا تغطية احتياجات احلرب الكبرية واحلكومات آنذاك بأن القوى العاملة هي األداة الفاعلواحلكومات آنذاك بأن القوى العاملة هي األداة الفاعل

، ، ))الذي سده استخدام النساءالذي سده استخدام النساء((فقد سبب نقص العمال يف املصانع فقد سبب نقص العمال يف املصانع . . من السلع واخلدمات املختلفة واملتنوعةمن السلع واخلدمات املختلفة واملتنوعة
بسبب توجه الشبان إىل جبهات القتال، إىل تزايد االهتمام بربامج حتسني ظروف العمل يف املصانع، لتوفري بسبب توجه الشبان إىل جبهات القتال، إىل تزايد االهتمام بربامج حتسني ظروف العمل يف املصانع، لتوفري 

ومناسب ومريح وأجور جيدة تساعد على رفع إنتاجية القوى العاملية؛ ومتيزت هذه الفترة ومناسب ومريح وأجور جيدة تساعد على رفع إنتاجية القوى العاملية؛ ومتيزت هذه الفترة مكان عمل صحي مكان عمل صحي 
 حتت اسم  حتت اسم 19141914لصناعة السيارات عام لصناعة السيارات عام " " فوردفورد""بظهور أول إدارة للموارد البشرية وكان ذلك يف شركة بظهور أول إدارة للموارد البشرية وكان ذلك يف شركة 

مال مال ، وكان ذلك نتيجة توسع حجم أعمال هذه الشركة واستخدام أعداد كبرية من الع، وكان ذلك نتيجة توسع حجم أعمال هذه الشركة واستخدام أعداد كبرية من الع""إدارة االستخدامإدارة االستخدام""
اخل، األمر الذي فرض وجود هذه اإلدارة، اخل، األمر الذي فرض وجود هذه اإلدارة، ......الذين حيتاجون لعملية اختيار وتعيني وتأهيل وحتديد رواتبهم الذين حيتاجون لعملية اختيار وتعيني وتأهيل وحتديد رواتبهم 

لرعاية شؤون االستخدام بدال عن املشرفني على العمال الذين كانوا يقومون ذه املهمة، وقد عجلت هذه لرعاية شؤون االستخدام بدال عن املشرفني على العمال الذين كانوا يقومون ذه املهمة، وقد عجلت هذه 
 يف املنظمات الصناعية لتقوم مبهمة  يف املنظمات الصناعية لتقوم مبهمة ))رد البشريةرد البشريةاملسمى القدمي إلدارة املوااملسمى القدمي إلدارة املوا((احلرب من انتشار إدارة االستخدام احلرب من انتشار إدارة االستخدام 

  ..التفاوض مع النقابات العمالية، حيث مسيت هذه املهمة بوظيفة العالقات الصناعيةالتفاوض مع النقابات العمالية، حيث مسيت هذه املهمة بوظيفة العالقات الصناعية
  

    ما بني احلرب العاملية األوىل والثانية   ما بني احلرب العاملية األوىل والثانية --55                  
  

التون التون ""قام ا قام ا شهدت هذه املرحلة تطورا كبريا يف جمال  العالقات اإلنسانية، وذلك إثر التجارب اليت شهدت هذه املرحلة تطورا كبريا يف جمال  العالقات اإلنسانية، وذلك إثر التجارب اليت   
يف يف " " WWeesstteerrnn  EElleeccttrriiccوسترن إلكتريك وسترن إلكتريك ""وجمموعة من الباحثني خالل العشرينات يف شركة وجمموعة من الباحثني خالل العشرينات يف شركة " " مايومايو

، وتعترب أشهر جتارب ، وتعترب أشهر جتارب ""شيكاغوشيكاغو""يف مدينة يف مدينة " " هاوثورنهاوثورن""الواليات املتحدة األمريكية وذلك يف مصانعها الواليات املتحدة األمريكية وذلك يف مصانعها 
موعة من العامالت يف هذه موعة من العامالت يف هذه تلك اليت أجريت يف قسم جتميع أجهزة اهلاتف حيث كانت تعمل جمتلك اليت أجريت يف قسم جتميع أجهزة اهلاتف حيث كانت تعمل جم" " هاوثورنهاوثورن""
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وتركزت نتائج هذه الدراسات على ارتباط الروح املعنوية للعمال بإنتاجيتهم وأمهية احلوافز املعنوية وتركزت نتائج هذه الدراسات على ارتباط الروح املعنوية للعمال بإنتاجيتهم وأمهية احلوافز املعنوية . . 11العمليةالعملية
إىل جانب احلوافز املادية وتأثريها على هذه اإلنتاجية، وأشارت إىل أمهية العنصر البشري يف العمل، وضرورة إىل جانب احلوافز املادية وتأثريها على هذه اإلنتاجية، وأشارت إىل أمهية العنصر البشري يف العمل، وضرورة 

أهداف املنظمة اليت يعمل ا؛ لقد غريت هذه األفكار نظرة أصحاب األعمال إىل أهداف املنظمة اليت يعمل ا؛ لقد غريت هذه األفكار نظرة أصحاب األعمال إىل إحداث التكامل بني أهدافه وإحداث التكامل بني أهدافه و
العنصر البشري يف منظمام وجعلتها أكثر عقالنية وإنسانية عما سبق، وعززت قناعتهم بضرورة تفعيل دور العنصر البشري يف منظمام وجعلتها أكثر عقالنية وإنسانية عما سبق، وعززت قناعتهم بضرورة تفعيل دور 

عل أدائها عل أدائها إدارات االستخدام، وإجياد أناس خمتصني يف شؤون املوارد البشرية، يشرفون على هذه اإلدارات جلإدارات االستخدام، وإجياد أناس خمتصني يف شؤون املوارد البشرية، يشرفون على هذه اإلدارات جل
  ..أكثر فاعليةأكثر فاعلية

  
  19801980 ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل غاية  ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل غاية   --66
  

بعد احلرب العاملية الثانية زادت القناعة بدور إدارة االستخدام يف املصانع، وأصبح العمل فيها له طابع بعد احلرب العاملية الثانية زادت القناعة بدور إدارة االستخدام يف املصانع، وأصبح العمل فيها له طابع   
عد عد التخصص واالحتراف، وظهر ختصص جديد يف جمال إدارة األعمال هو ختصص األفراد، له مبادئ وقواالتخصص واالحتراف، وظهر ختصص جديد يف جمال إدارة األعمال هو ختصص األفراد، له مبادئ وقوا

إدارة األفراد والعالقات إدارة األفراد والعالقات ""وأصول تدرس يف اجلامعات، وتغريت تسمية إدارة االستخدام إىل تسمية جديدة هي وأصول تدرس يف اجلامعات، وتغريت تسمية إدارة االستخدام إىل تسمية جديدة هي 
حيث شاعت هذه التسمية كثريا يف كل من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، ومما فعل دور حيث شاعت هذه التسمية كثريا يف كل من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، ومما فعل دور " " الصناعيةالصناعية

ات يف الدول الصناعية يف جمال العمل والتوظيف، ات يف الدول الصناعية يف جمال العمل والتوظيف، هذه اإلدارة بعد احلرب العاملية الثانية هو تزايد تدخل احلكومهذه اإلدارة بعد احلرب العاملية الثانية هو تزايد تدخل احلكوم
حيث راحت تسن القوانني والتشريعات حلماية العمال يف املنظمات، وتلزم أصحاب األعمال بتقدمي مزايا حيث راحت تسن القوانني والتشريعات حلماية العمال يف املنظمات، وتلزم أصحاب األعمال بتقدمي مزايا 

، وكانت تلعب دور الوسيط بني النقابات ، وكانت تلعب دور الوسيط بني النقابات ))اخلاخل......تأمني صحي، تعويض، بطالة، تأمني صحي، تعويض، بطالة، ((وظيفية أكثر هلذه املوارد وظيفية أكثر هلذه املوارد 
يف حدة الصراع بينهما، ومنع حدوث إضرابات وتوفري االستقرار االقتصادي، يف حدة الصراع بينهما، ومنع حدوث إضرابات وتوفري االستقرار االقتصادي، العمالية واملنظمات لتخفالعمالية واملنظمات لتخف

  ..باإلضافة إىل احلرص على تطبيق القوانني والتشريعات احلكومية املتعلقة بشؤون العملباإلضافة إىل احلرص على تطبيق القوانني والتشريعات احلكومية املتعلقة بشؤون العمل
 نشطت الدراسات يف جمال السلوك اإلنساين يف العمل والدافعية  نشطت الدراسات يف جمال السلوك اإلنساين يف العمل والدافعية 19801980  ––  19601960ما بني عامي ما بني عامي   

غاية األمهية تشري إىل مدى أمهية العنصر البشري يف العمل وأمهية إدارة األفراد اليت غاية األمهية تشري إىل مدى أمهية العنصر البشري يف العمل وأمهية إدارة األفراد اليت اإلنسانية، وقدمت نتائج يف اإلنسانية، وقدمت نتائج يف 
تعىن بشؤونه، وقد ظهرت نظريات واجتاهات فكرية يف كل من اليابان وكندا وأمريكا وأوربا الغربية حول تعىن بشؤونه، وقد ظهرت نظريات واجتاهات فكرية يف كل من اليابان وكندا وأمريكا وأوربا الغربية حول 

  .. والتشريعات احلكومية والتشريعات احلكوميةإدارة األفراد واحلفز اإلنساين وممارسات هذه اإلدارة مع النقابات العمالية والقواننيإدارة األفراد واحلفز اإلنساين وممارسات هذه اإلدارة مع النقابات العمالية والقوانني
     لقد أصبحت إدارة األفراد تنفذ سياسات اإلدارة العليا يف جماالت ختطيط املوارد البشرية، لقد أصبحت إدارة األفراد تنفذ سياسات اإلدارة العليا يف جماالت ختطيط املوارد البشرية،
االستقطاب، االختيار والتعيني، التدريب والتنمية، التعويضات، وتستخدم قواعد وأصول علمية يف هذه االستقطاب، االختيار والتعيني، التدريب والتنمية، التعويضات، وتستخدم قواعد وأصول علمية يف هذه 

تشمل العمال وقاعدة اهلرم اإلداري فحسب، تشمل العمال وقاعدة اهلرم اإلداري فحسب، ااالت، كما أصبح نطاق وظائف وممارسات إدارة األفراد ال ااالت، كما أصبح نطاق وظائف وممارسات إدارة األفراد ال 
  ..22بل تشمل مجيع العاملني يف املنظمة يف كافة املستويات اإلداريةبل تشمل مجيع العاملني يف املنظمة يف كافة املستويات اإلدارية

  
                                                 
1- Jean-Pièrre CITEAU, Gestion des ressources humaines: principes généraux et cas pratiques, Dunod, 
3ème édition, Paris, France, 2000, P:4. 
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    ))والدة إدارة املوارد البشريةوالدة إدارة املوارد البشرية(( وحىت اآلن  وحىت اآلن 19801980 من  من   --77
  

، وهذا ، وهذا ""إدارة املوارد البشريةإدارة املوارد البشرية"" تقريبا تغري مسمى إدارة األفراد إىل مسمى جديد هو  تقريبا تغري مسمى إدارة األفراد إىل مسمى جديد هو 19801980بعد سنة بعد سنة   
 يف املسمى فحسب، بل يف مضمون عمل ودور هذه اإلدارة يف املنظمة، حيث ظهر تيار مهم يف  يف املسمى فحسب، بل يف مضمون عمل ودور هذه اإلدارة يف املنظمة، حيث ظهر تيار مهم يف التغيري ليسالتغيري ليس

فقد تغري دورها من منفذ لسياسات املوارد فقد تغري دورها من منفذ لسياسات املوارد . . 11األدبيات يدعوا إىل إعطاء دور أكثر إستراتيجي هلذه األخريةاألدبيات يدعوا إىل إعطاء دور أكثر إستراتيجي هلذه األخرية
د، كما أصبح هلذه اإلدارة د، كما أصبح هلذه اإلدارة البشرية اليت تضع أطرها العامة اإلدارة العليا، إىل دور املخطط واملنفذ بآن واحالبشرية اليت تضع أطرها العامة اإلدارة العليا، إىل دور املخطط واملنفذ بآن واح

إستراتيجية خاصة ا تعمل على خدمة وتطبيق إستراتيجية املنظمات العامة، وأصبح مدير إدارة املوارد البشرية إستراتيجية خاصة ا تعمل على خدمة وتطبيق إستراتيجية املنظمات العامة، وأصبح مدير إدارة املوارد البشرية 
أحد أعضاء اإلدارة العليا الذين يتخذون القرارات اإلستراتيجية يف املنظمة، ويعمل يف هذه اإلدارة اآلن أحد أعضاء اإلدارة العليا الذين يتخذون القرارات اإلستراتيجية يف املنظمة، ويعمل يف هذه اإلدارة اآلن 

 جمال إدارة املوارد البشرية، وهذا ما دفع اجلامعات إىل إلغاء تسمية إدارة  جمال إدارة املوارد البشرية، وهذا ما دفع اجلامعات إىل إلغاء تسمية إدارة أخصائيون درسوا واحترفوا العمل يفأخصائيون درسوا واحترفوا العمل يف
األفراد وإحداث تغيري يف مضموا متاشيا مع هذا االجتاه وقد جاء املسمى اجلديد ليوحد تسمية هذه اإلدارة األفراد وإحداث تغيري يف مضموا متاشيا مع هذا االجتاه وقد جاء املسمى اجلديد ليوحد تسمية هذه اإلدارة 

مل يعد يستخدم مل يعد يستخدم اخل، واخل، و......اليت كان يطلق عليها بعضهم تسمية إدارة القوى العاملة، إدارة شؤون العاملني، اليت كان يطلق عليها بعضهم تسمية إدارة القوى العاملة، إدارة شؤون العاملني، 
  ".".أنشطة املوارد البشريةأنشطة املوارد البشرية""بل يستخدم عوضا عنه بل يستخدم عوضا عنه " " وظائف األفرادوظائف األفراد""مصطلح مصطلح 

فبعد أن هبت رياح العوملة على ميادين العمل يف العامل، ومت حترير التجارة العاملية من القيود، واشتد فبعد أن هبت رياح العوملة على ميادين العمل يف العامل، ومت حترير التجارة العاملية من القيود، واشتد   
لشاملة، والتركيز على إرضاء لشاملة، والتركيز على إرضاء أتون املنافسة العاملية بني املنظمات على اختالف نوعياا، وظهور إدارة اجلودة اأتون املنافسة العاملية بني املنظمات على اختالف نوعياا، وظهور إدارة اجلودة ا

  الزبائن لزيادة احلصة السوقية وضمان البقاء للمنظمة، مل يعد ينظر إىل العاملني على أم أفراد يعملونالزبائن لزيادة احلصة السوقية وضمان البقاء للمنظمة، مل يعد ينظر إىل العاملني على أم أفراد يعملون
وينجزون أعماال حمددة هلم فقط؛ بل أصبح ينظر إليهم على أم شركاء يف العمل ومورد أساسي من موارد وينجزون أعماال حمددة هلم فقط؛ بل أصبح ينظر إليهم على أم شركاء يف العمل ومورد أساسي من موارد   

ن طريقهم حتقق املنظمة القيمة املضافة هلا، فمستوى وجودة أدائهم ن طريقهم حتقق املنظمة القيمة املضافة هلا، فمستوى وجودة أدائهم فعفع. . املنظمة وأحد موجوداا أو أصوهلااملنظمة وأحد موجوداا أو أصوهلا
  ..يتوقف عليه رضا الزبائن، وأصبح املورد البشري وإدارته من أهم إستراتيجيات العمل يف املنظماتيتوقف عليه رضا الزبائن، وأصبح املورد البشري وإدارته من أهم إستراتيجيات العمل يف املنظمات

، والذي ينادي ، والذي ينادي ""جودة حياة العملجودة حياة العمل"" لقد ظهر اجتاه حديث يف جمال إدارة املوارد البشرية يدعى بـ لقد ظهر اجتاه حديث يف جمال إدارة املوارد البشرية يدعى بـ
تفعيل دور إدارة املوارد البشرية ودعمها، لتقوم بتوفري قوة عمل مؤهلة ومدربة ولديها تفعيل دور إدارة املوارد البشرية ودعمها، لتقوم بتوفري قوة عمل مؤهلة ومدربة ولديها ويؤكد على ضرورة ويؤكد على ضرورة 

  ..22والء وانتماء للمنظمة وقادرة على تنفيذ إستراتيجيتها وحتقيق أهدافهاوالء وانتماء للمنظمة وقادرة على تنفيذ إستراتيجيتها وحتقيق أهدافها
                  

  الرؤى احلديثة يف إدارة املوارد البشريةالرؤى احلديثة يف إدارة املوارد البشرية: :     املطلب الثاين    املطلب الثاين
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 وتقنيات اإلدارة املعاصرة تأثرياا الواضحة على مفاهيم  وتقنيات اإلدارة املعاصرة تأثرياا الواضحة على مفاهيم كان للتحوالت الفكرية اجلذرية يف مفاهيمكان للتحوالت الفكرية اجلذرية يف مفاهيم  
حيث جسدت هذه التأثريات ظهور رؤى جديدة يف نشاطات وأدوار إدارة املوارد حيث جسدت هذه التأثريات ظهور رؤى جديدة يف نشاطات وأدوار إدارة املوارد . . إدارة املوارد البشريةإدارة املوارد البشرية

  11::البشرية، وتتمثل أهم هذه الرؤى يف البشرية، وتتمثل أهم هذه الرؤى يف 
لق بتنفيذ سياسيات ونظم العاملني، لق بتنفيذ سياسيات ونظم العاملني،  تغري النظرة إىل إدارة املوارد البشرية من كوا جمموعة أعمال إجرائية تتع تغري النظرة إىل إدارة املوارد البشرية من كوا جمموعة أعمال إجرائية تتع--

  إىل اعتبارها وظيفة إستراتيجية تتعامل مع أهم موارد املنظمة وتتشابك مع األهداف واإلستراتيجيات العامة هلا،إىل اعتبارها وظيفة إستراتيجية تتعامل مع أهم موارد املنظمة وتتشابك مع األهداف واإلستراتيجيات العامة هلا،
 االنطالق بفكر إدارة املوارد البشرية من االحنصار يف مشكالت االستقطاب والتوظيف للعاملني حسب  االنطالق بفكر إدارة املوارد البشرية من االحنصار يف مشكالت االستقطاب والتوظيف للعاملني حسب --

 املختلفة إىل االنشغال بقضية أكثر أمهية وحيوية وهي إدارة األداء وحتقيق إنتاجية  املختلفة إىل االنشغال بقضية أكثر أمهية وحيوية وهي إدارة األداء وحتقيق إنتاجية احتياجات اإلدارات التنفيذيةاحتياجات اإلدارات التنفيذية
  أعلى وحتسني الكفاءة والفعالية،أعلى وحتسني الكفاءة والفعالية،

 االرتقاء مبستوى القائمني على أعمال إدارة املوارد البشرية إىل مرتبة اإلدارة العليا، فقد أصبحت وظيفة إدارة  االرتقاء مبستوى القائمني على أعمال إدارة املوارد البشرية إىل مرتبة اإلدارة العليا، فقد أصبحت وظيفة إدارة --
  دل يف مستواها التنظيمي إدارات اإلنتاج والتسويق والتمويل،دل يف مستواها التنظيمي إدارات اإلنتاج والتسويق والتمويل،املوارد البشرية يف كثري من املنظمات تعااملوارد البشرية يف كثري من املنظمات تعا

   إدماج أفكار وتقنيات إدارة التنوع يف فلسفة إدارة املوارد البشرية للتعامل بكفاءة مع خمتلف نوعيات  إدماج أفكار وتقنيات إدارة التنوع يف فلسفة إدارة املوارد البشرية للتعامل بكفاءة مع خمتلف نوعيات --
  العاملني يف املنظمات ذات االجتاه العاملي،العاملني يف املنظمات ذات االجتاه العاملي،

 وعدم االحنصار يف السوق احمللي حبثا عن  وعدم االحنصار يف السوق احمللي حبثا عن  االنتشار يف عمليات البحث واالستقطاب إىل سوق العمل العاملي االنتشار يف عمليات البحث واالستقطاب إىل سوق العمل العاملي--
  أفضل العناصر وأكثرها قدرة على حتقيق أهداف املنظمة بغض النظر عن اعتبارات اجلنسية واملواطنة التقليدية،أفضل العناصر وأكثرها قدرة على حتقيق أهداف املنظمة بغض النظر عن اعتبارات اجلنسية واملواطنة التقليدية،

 النظر إىل مهام إدارة املوارد البشرية باعتبارها عمليات متكاملة ومترابطة، وليست إجراءات مستقلة ومنقطعة  النظر إىل مهام إدارة املوارد البشرية باعتبارها عمليات متكاملة ومترابطة، وليست إجراءات مستقلة ومنقطعة --
ميكن استثمار املعلومات واخلربات الناشئة من بعض العمليات يف تطوير وحتسني كفاءة عمليات ميكن استثمار املعلومات واخلربات الناشئة من بعض العمليات يف تطوير وحتسني كفاءة عمليات الصلة، وذا الصلة، وذا 

  ،،)) مثال استثمار نتائج تشخيص وحتليل األداء يف تطوير أساليب تدريب وتنمية املوارد البشرية مثال استثمار نتائج تشخيص وحتليل األداء يف تطوير أساليب تدريب وتنمية املوارد البشرية((أخرىأخرى
  لتنمية، ونفقات تطوير النظم،لتنمية، ونفقات تطوير النظم،مثل نفقات التدريب وامثل نفقات التدريب وا(( اعتبار تكلفة املهام اليت تتوالها إدارة املوارد البشرية  اعتبار تكلفة املهام اليت تتوالها إدارة املوارد البشرية --

   على أا نفقات استثمارية تدر عائد على االستثمار وليست جمرد على أا نفقات استثمارية تدر عائد على االستثمار وليست جمرد))ونفقات بناء إستراتيجيات املوارد البشريةونفقات بناء إستراتيجيات املوارد البشرية
  نفقات إيرادية بدون مردود،نفقات إيرادية بدون مردود،

 إدماج تقنية املعلومات واالتصاالت يف عمليات إدارة املوارد البشرية، والتحول حنو نظم وتقنيات إدارة  إدماج تقنية املعلومات واالتصاالت يف عمليات إدارة املوارد البشرية، والتحول حنو نظم وتقنيات إدارة --
  ارد البشرية اإللكترونية،ارد البشرية اإللكترونية،املواملو
 تبىن مفاهيم وتقنيات إدارة اجلودة الشاملة يف عملية إدارة املوارد البشرية، واعتبار خمتلف اإلدارات اليت  تبىن مفاهيم وتقنيات إدارة اجلودة الشاملة يف عملية إدارة املوارد البشرية، واعتبار خمتلف اإلدارات اليت --

  ختدمها إدارة املوارد البشرية مبثابة العمالء الداخليني الذين جيب العمل على إرضائهم،ختدمها إدارة املوارد البشرية مبثابة العمالء الداخليني الذين جيب العمل على إرضائهم،
ديرين واملشرفني، واعتبار كل منهم مسئوال عن إدارة املوارد ديرين واملشرفني، واعتبار كل منهم مسئوال عن إدارة املوارد  نشر فكر إدارة املوارد البشرية بني خمتلف امل نشر فكر إدارة املوارد البشرية بني خمتلف امل--

  ..البشرية وليس فقط فريق املتخصصني العاملني يف إدارة املوارد البشريةالبشرية وليس فقط فريق املتخصصني العاملني يف إدارة املوارد البشرية
وعليه، فإن ما حيدث يف العامل املعاصر من تغريات وحتوالت قد وجدت طريقها للتأثري يف أوضاع وعليه، فإن ما حيدث يف العامل املعاصر من تغريات وحتوالت قد وجدت طريقها للتأثري يف أوضاع 

ة ومنوذج إداري متطور خيتلف عن مفاهيم وأفكار اإلدارة ة ومنوذج إداري متطور خيتلف عن مفاهيم وأفكار اإلدارة املنظمات وفكر اإلدارة، ونتج عن ذلك فلسفة جديداملنظمات وفكر اإلدارة، ونتج عن ذلك فلسفة جديد
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التقليدية اليت سادت يف عصر ما قبل املعلومات والتقنية، وامتد تأثري اإلدارة اجلديدة إىل إدارة املوارد البشرية التقليدية اليت سادت يف عصر ما قبل املعلومات والتقنية، وامتد تأثري اإلدارة اجلديدة إىل إدارة املوارد البشرية 
كي تتحول إىل فلسفة وتقنيات جديدة وخمتلفة، وتدمج إستراتيجياوبرامج عملها يف البناء اإلستراتيجي وبرامج عملها يف البناء اإلستراتيجيااكي تتحول إىل فلسفة وتقنيات جديدة وخمتلفة، وتدمج إستراتيجيا   

  ..للمنظمةللمنظمة
  

  التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشريةالتحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية: :     املطلب الثالث    املطلب الثالث
  
رافقت إدارة املوارد البشرية منذ نشأا حتديات مجة مازالت انعكاسها متتد حىت الوقت احلايل، إال أن رافقت إدارة املوارد البشرية منذ نشأا حتديات مجة مازالت انعكاسها متتد حىت الوقت احلايل، إال أن   

دوارها، أو تلك دوارها، أو تلك البارز من هذه التحديات، هي تلك التحديات اليت تتعلق بكيفية أداء هذه اإلدارة لوظائفها وأالبارز من هذه التحديات، هي تلك التحديات اليت تتعلق بكيفية أداء هذه اإلدارة لوظائفها وأ
  11::املرتبطة بالتغيريات والظروف احمليطة ا، ويف ما يلي أهم التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشريةاملرتبطة بالتغيريات والظروف احمليطة ا، ويف ما يلي أهم التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية

  
   احملافظة على الكفاءات العاملة داخل املنظمة والقدرة على استقطاب الكفاءات من اخلارج      احملافظة على الكفاءات العاملة داخل املنظمة والقدرة على استقطاب الكفاءات من اخلارج     --11

       يف ظل سوق عمل أصبح يتسم بالتنافس العاملي     يف ظل سوق عمل أصبح يتسم بالتنافس العاملي
  

صبح يتعني على إدارة املوارد البشرية العمل على حتسني ظروف العمل للعاملني وإتاحة الفرص هلم صبح يتعني على إدارة املوارد البشرية العمل على حتسني ظروف العمل للعاملني وإتاحة الفرص هلم أأ  
لتنمية قدرام وحتقيق ذام من خالل التدريب وبرامج التنمية وخلق نظم حتفيز فعالة، مما يساعد املنظمة على لتنمية قدرام وحتقيق ذام من خالل التدريب وبرامج التنمية وخلق نظم حتفيز فعالة، مما يساعد املنظمة على 

ن اخلارج خاصة يف ظل دخول املوارد ن اخلارج خاصة يف ظل دخول املوارد إبقاء واستمرار الكفاءات العاملة لديها والقدرة على جذب الكفاءات مإبقاء واستمرار الكفاءات العاملة لديها والقدرة على جذب الكفاءات م
  البشرية املاهرة إىل ميدان التنافس العاملي؛ األمر الذي يستدعي زيادة فاعلية إدارة املوارد البشرية من خالل البشرية املاهرة إىل ميدان التنافس العاملي؛ األمر الذي يستدعي زيادة فاعلية إدارة املوارد البشرية من خالل 

  املزيد من التنسيق والعمل مع باقي اإلدارات العمالتية، دف االنتقال إستراتيجيا من التركيز على األسواق املزيد من التنسيق والعمل مع باقي اإلدارات العمالتية، دف االنتقال إستراتيجيا من التركيز على األسواق 
  ..ركيز على األسواق العامليةركيز على األسواق العامليةالداخلية إىل التالداخلية إىل الت

  
   تطوير مهارات العاملني  تطوير مهارات العاملني --22
  

هناك حتدي رئيسي إلدارة املوارد البشرية يتمثل يف مساعدة العاملني على حتسني وتطوير مهارام هناك حتدي رئيسي إلدارة املوارد البشرية يتمثل يف مساعدة العاملني على حتسني وتطوير مهارام   
ويتم ذلك بتوفري أنواع خمتلفة من التدريب مثل التدريب التقين والتدريب على وسائل ويتم ذلك بتوفري أنواع خمتلفة من التدريب مثل التدريب التقين والتدريب على وسائل . . بشكل مستمربشكل مستمر

لى تنمية املنظمات وكذلك التدريب اإلداري؛ غري أن برامج التدريب تتأثر باحتياجات لى تنمية املنظمات وكذلك التدريب اإلداري؛ غري أن برامج التدريب تتأثر باحتياجات االتصاالت والتدريب عاالتصاالت والتدريب ع
البيئة وما يطرأ عليها من تغيري تكنولوجي أو تغيري يف سوق العمل من تنافس أو تغري يف متطلبات اجلودة البيئة وما يطرأ عليها من تغيري تكنولوجي أو تغيري يف سوق العمل من تنافس أو تغري يف متطلبات اجلودة 

مية مهارات مية مهارات واألسعار مما يقتضي إحداث تغيريات متواصلة يف أساليب العمل وتصميم برامج تدريبية وتنواألسعار مما يقتضي إحداث تغيريات متواصلة يف أساليب العمل وتصميم برامج تدريبية وتن
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العاملني ومتكينهم من استخدامهم أساليب متطورة من األعمال وتفادي جتميد أفكارهم وطرقهم يف األعمال العاملني ومتكينهم من استخدامهم أساليب متطورة من األعمال وتفادي جتميد أفكارهم وطرقهم يف األعمال 
  ..التقليدية مبا ال خيدم احلاجة إىل االبتكار والتطوير يف السلع واخلدمات ملواجهة املنافسة ورياح التغيريالتقليدية مبا ال خيدم احلاجة إىل االبتكار والتطوير يف السلع واخلدمات ملواجهة املنافسة ورياح التغيري

  
  عاملةعاملة القدرة على إدارة التنوع يف املوارد البشرية ال القدرة على إدارة التنوع يف املوارد البشرية ال--33
  

من بني التحديات اهلامة اليت تواجه إدارة املوارد البشرية هو القدرة على إدارة التنوع يف املوارد البشرية من بني التحديات اهلامة اليت تواجه إدارة املوارد البشرية هو القدرة على إدارة التنوع يف املوارد البشرية   
العاملة يف املنظمات، سواء تعلق األمر باختالف الثقافات والعادات والقيم بني العاملني، أو االختالف يف العاملة يف املنظمات، سواء تعلق األمر باختالف الثقافات والعادات والقيم بني العاملني، أو االختالف يف 

دات وديانات أو األفراد العاملة أو تنوع أجناسهم خاصة من دات وديانات أو األفراد العاملة أو تنوع أجناسهم خاصة من أعراف األفراد العاملة أو جنسيام أو بتنوع معتقأعراف األفراد العاملة أو جنسيام أو بتنوع معتق
  ..ظل دخول املرأة إىل سوق العملظل دخول املرأة إىل سوق العمل

  
   تبىن مفهوم املسؤولية االجتماعية  تبىن مفهوم املسؤولية االجتماعية --44
  

ليس من مسؤولية املدراء فقط، على اختالف مستويام، مبا فيهم مدراء املوارد البشرية أن حيققوا ليس من مسؤولية املدراء فقط، على اختالف مستويام، مبا فيهم مدراء املوارد البشرية أن حيققوا   
  من واجبهم أيضا أن يكونوا مسئولني قانونيا وأخالقيا من واجبهم أيضا أن يكونوا مسئولني قانونيا وأخالقيا أهداف املنظمات مادية كانت أو خدماتية، بل أهداف املنظمات مادية كانت أو خدماتية، بل 

إذ يقع على عاتقهم وعاتق املنظمات إذ يقع على عاتقهم وعاتق املنظمات . . وسلوكيا، جتاه اتمعات اليت تنشط فيها املنظمات اليت يعملون فيهاوسلوكيا، جتاه اتمعات اليت تنشط فيها املنظمات اليت يعملون فيها
إعطاء هذه اتمعات شىت املنافع االجتماعية؛ فإدارة املوارد البشرية اليت وجدت لتؤدي وظائف عمالتية عدة إعطاء هذه اتمعات شىت املنافع االجتماعية؛ فإدارة املوارد البشرية اليت وجدت لتؤدي وظائف عمالتية عدة 

ئولة بدورها عن البحث عن مصادر املنافع االجتماعية بصورة مباشرة أو غري مباشرة، فمثال جيب على ئولة بدورها عن البحث عن مصادر املنافع االجتماعية بصورة مباشرة أو غري مباشرة، فمثال جيب على هي مسهي مس
إدارة املوارد البشرية العمل على توظيف األفراد على أسس علمية وموضوعية األمر الذي يساهم بطريقة غري إدارة املوارد البشرية العمل على توظيف األفراد على أسس علمية وموضوعية األمر الذي يساهم بطريقة غري 

  ..فرادفرادمباشرة يف تقدمي املنافع جلمهور املستفيدين من خدمات  ونشاطات هؤالء األمباشرة يف تقدمي املنافع جلمهور املستفيدين من خدمات  ونشاطات هؤالء األ
  
  
  

   االجتاه حنو عالقة أكثر إجيابية مع النقابات العمالية االجتاه حنو عالقة أكثر إجيابية مع النقابات العمالية--55
  

           من التحديات أيضا اليت تواجهها إدارة املوارد البشرية هو العمل على استبدال االجتاه التقليدي الذي         من التحديات أيضا اليت تواجهها إدارة املوارد البشرية هو العمل على استبدال االجتاه التقليدي الذي
  ارب غري ادية يف ارب غري ادية يف يتسم بالسلبية والعداء مع النقابات العمالية ليصح يف اجتاه أكثر تعاون وإجيابية نظرا للتجيتسم بالسلبية والعداء مع النقابات العمالية ليصح يف اجتاه أكثر تعاون وإجيابية نظرا للتج
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..السابقالسابق  
                  
   حتقيق التحول من التوجه بالعمليات إىل التوجه اإلستراتيجي حتقيق التحول من التوجه بالعمليات إىل التوجه اإلستراتيجي--66                

  
         إن أكرب التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية تكمن يف مدى قدرا على حتقيق التحول من          إن أكرب التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية تكمن يف مدى قدرا على حتقيق التحول من 

كيز جيب أن تشمل حتقيق اجلودة، تقدمي خدمات كيز جيب أن تشمل حتقيق اجلودة، تقدمي خدمات فمجاالت الترفمجاالت التر. . التوجه بالعمليات إىل التوجه اإلستراتيجيالتوجه بالعمليات إىل التوجه اإلستراتيجي
متميزة للعمالء، حتسني اإلنتاجية، مشاركة العاملني، تنمية فرق العمل، خلق قوة عمل مرنة، كما جيب أن متميزة للعمالء، حتسني اإلنتاجية، مشاركة العاملني، تنمية فرق العمل، خلق قوة عمل مرنة، كما جيب أن 

..تكون أكثر استجابة ملتطلبات السوقتكون أكثر استجابة ملتطلبات السوق   
          

  11مقومات جناح إدارة املوارد البشريةمقومات جناح إدارة املوارد البشرية: :     املطلب الرابع    املطلب الرابع
  
: : لبشرية مرتبط بتوافر وتفاعل عوامل عديدة، ميكن إدراجها ضمن املعادلة التاليةلبشرية مرتبط بتوافر وتفاعل عوامل عديدة، ميكن إدراجها ضمن املعادلة التاليةإن جناح إدارة املوارد اإن جناح إدارة املوارد ا  

                                            ..أفراد ناجحونأفراد ناجحون+ + مدراء ناجحون مدراء ناجحون + + منظمات داعمة للنجاح منظمات داعمة للنجاح = = جناح إدارة املوارد البشريةجناح إدارة املوارد البشرية
  ::         وفيما يلي عرض ملختلف هذه العوامل         وفيما يلي عرض ملختلف هذه العوامل

  
   منظمات داعمة للنجاح  منظمات داعمة للنجاح --11        

  
ق دعم املنظمات لنجاح إدارة املوارد البشرية عن طريق قيادة متجاوبة وملتزمة وداعمة ومواكبة ق دعم املنظمات لنجاح إدارة املوارد البشرية عن طريق قيادة متجاوبة وملتزمة وداعمة ومواكبة يتحقيتحق        

  ..للنجاح، وفيما يلي عرض ملختلف أوجه القيادة اليت تساعد يف حتقيق النجاح إلدارة املوارد البشريةللنجاح، وفيما يلي عرض ملختلف أوجه القيادة اليت تساعد يف حتقيق النجاح إلدارة املوارد البشرية
  

   قيادة متجاوبة مع حاجات ومستلزمات إدارة املوارد البشرية  قيادة متجاوبة مع حاجات ومستلزمات إدارة املوارد البشرية --   أ   أ
    

قد أصبح التجاوب ضرورة حتمية، سواء أتى نتيجة التشريعات والقوانني، وخاصة على الصعيدين قد أصبح التجاوب ضرورة حتمية، سواء أتى نتيجة التشريعات والقوانني، وخاصة على الصعيدين         ل        ل
االقتصادي واالجتماعي؛ أو نتيجة لتغري نظرة وحاجات األفراد، وارتفاع مستواهم الثقايف، ويف تنظيم االقتصادي واالجتماعي؛ أو نتيجة لتغري نظرة وحاجات األفراد، وارتفاع مستواهم الثقايف، ويف تنظيم 

ات وما رافق من حدة ات وما رافق من حدة صفوفهم؛ أو نتيجة لألوضاع االقتصادية الصعبة، والتحديات اجلسام اليت شهدا املنظمصفوفهم؛ أو نتيجة لألوضاع االقتصادية الصعبة، والتحديات اجلسام اليت شهدا املنظم
إن إن . .  والقادرة على مواجهة وصيد التنافس؛ أو ألسباب أخرى والقادرة على مواجهة وصيد التنافس؛ أو ألسباب أخرىةةيف التنافس العاملي حول املوارد البشرية الكفأيف التنافس العاملي حول املوارد البشرية الكفأ

                                                 
  .74 - 65: ، ص ص2002بريوت، لبنان، ، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، إدارة املوارد البشرية من منظور إستراتيجيحسن إبراهيم بلوط، - 1
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كل هذه األسباب قد فرضت على قيادة املنظمات العمل على حتسني حميط العمل والتجاوب مع حاجات كل هذه األسباب قد فرضت على قيادة املنظمات العمل على حتسني حميط العمل والتجاوب مع حاجات 
  ..األفراداألفراد
                

  اد اد  قيادة داعمة لنجاح األفر قيادة داعمة لنجاح األفر--     ب     ب      
  

                 وذلك من خالل إعطاء األفراد العاملني فرص املشاركة الكاملة يف القرارات اليت تتخذ يف كافة    وذلك من خالل إعطاء األفراد العاملني فرص املشاركة الكاملة يف القرارات اليت تتخذ يف كافة 
  ..املستويات اإلدارية للمنظمةاملستويات اإلدارية للمنظمة  

        
   قيادة ملتزمة بتحديد مؤشرات النجاح ومقاييسه ومراقبة املدراء يف حتقيق ذلك  قيادة ملتزمة بتحديد مؤشرات النجاح ومقاييسه ومراقبة املدراء يف حتقيق ذلك --   ج   ج

  
دراء وحماسبتهم على نتائجه قبل مراقبة وحماسبة األفراد، فإستراتيجية دراء وحماسبتهم على نتائجه قبل مراقبة وحماسبة األفراد، فإستراتيجية    فالقيادة الناجحة تبدأ مبراقبة أداء امل   فالقيادة الناجحة تبدأ مبراقبة أداء امل

القيادة امللتزمة بالنجاح جيب أن تركز على الربط بني األداء والسلوك، من خالل استعماهلا املعلومات اإلدارية القيادة امللتزمة بالنجاح جيب أن تركز على الربط بني األداء والسلوك، من خالل استعماهلا املعلومات اإلدارية 
  ..كهمزة وصل بني مقاييس األداء ومقاييس السلوككهمزة وصل بني مقاييس األداء ومقاييس السلوك

  
  تقبلية تقبلية  قيادة مواكبة للتحديات احلاضرة واملس قيادة مواكبة للتحديات احلاضرة واملس--   د   د

  
        ويقصد ا تلك القيادة اليت تبادر إىل تبين كل ما يساعد على تطوير حياة األفراد وأدائهم، إن من حيث         ويقصد ا تلك القيادة اليت تبادر إىل تبين كل ما يساعد على تطوير حياة األفراد وأدائهم، إن من حيث 
تزويدهم باألفكار واملعلومات والتكنولوجيا اجلديدة، أو من حيث إشراكهم يف القرارات العامة وما يتبعها من تزويدهم باألفكار واملعلومات والتكنولوجيا اجلديدة، أو من حيث إشراكهم يف القرارات العامة وما يتبعها من 

  ..نتائج إجيابية، وخاصة على صعيد القراراتنتائج إجيابية، وخاصة على صعيد القرارات
  
   ناجحون  ناجحون ءء مدرا مدرا--22          
  

 إدارة املوارد البشرية املعرفة الكمية والنوعية يف آن واحد، وذلك للقيام بأعباء  إدارة املوارد البشرية املعرفة الكمية والنوعية يف آن واحد، وذلك للقيام بأعباء ءءيستدعي عمل مدرايستدعي عمل مدرا  
فاملعرفة الكمية، ختتص مبعرفة العموميات اليت تعرب بشكل أو بآخر عن الوظائف فاملعرفة الكمية، ختتص مبعرفة العموميات اليت تعرب بشكل أو بآخر عن الوظائف . . وظائف إدارة املوارد البشريةوظائف إدارة املوارد البشرية

 املخصصة هلا، وعن الشروط املتعلقة بتلبية حاجات هذه الوظائف ومنها  املخصصة هلا، وعن الشروط املتعلقة بتلبية حاجات هذه الوظائف ومنها املوجودة واملراكز أو املراتب الوظيفيةاملوجودة واملراكز أو املراتب الوظيفية
ملء الشواغر؛ أما املعرفة النوعية فتركز على نوعية الوظائف والشروط املتصلة ا، وخصوصية هذه الوظائف ملء الشواغر؛ أما املعرفة النوعية فتركز على نوعية الوظائف والشروط املتصلة ا، وخصوصية هذه الوظائف 

وظائف وظائف وحتديد نوعية األفراد القادرين على توليها، ومثال ذلك فإن معرفة عدد العاملني يف املنظمة وعدد الوحتديد نوعية األفراد القادرين على توليها، ومثال ذلك فإن معرفة عدد العاملني يف املنظمة وعدد ال
احلالية وعدد شاغليها تعترب من األمور البديهية العامة اليت يعرفها كل املدراء تقريبا، عكس ذلك فإن التنبؤ احلالية وعدد شاغليها تعترب من األمور البديهية العامة اليت يعرفها كل املدراء تقريبا، عكس ذلك فإن التنبؤ 

 أو بعدد األشخاص املتوقع توظيفهم، أو  أو بعدد األشخاص املتوقع توظيفهم، أو ))أو اليت سوف تتوقف عن العملأو اليت سوف تتوقف عن العمل((املستقبلي بعدد الوظائف املستحدثة املستقبلي بعدد الوظائف املستحدثة 
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   أمور عدة، وتتطلب معادالت جربية وإحصائية        أمور عدة، وتتطلب معادالت جربية وإحصائية       أولئك املتوقع نقلهم من مكان إىل آخر، فهي عادة رهنأولئك املتوقع نقلهم من مكان إىل آخر، فهي عادة رهن
فمقاييس النجاح للمعرفة الكمية إذا ختتلف عن مقاييس فمقاييس النجاح للمعرفة الكمية إذا ختتلف عن مقاييس . . ملعرفتها، أي مبعىن أدق تتطلب علوم تطبيقية للتنبؤ املعرفتها، أي مبعىن أدق تتطلب علوم تطبيقية للتنبؤ ا

  جناح للمعرفة النوعية، وإن كانت املعرفتان الكمية والنوعية تكمالن بعضهما؛ إضافة إىل ذلك فإن التقييمجناح للمعرفة النوعية، وإن كانت املعرفتان الكمية والنوعية تكمالن بعضهما؛ إضافة إىل ذلك فإن التقييم
  عي خيتلف مبقاييسه عن التقييم الذايت لألداء، فاألول يتطلب معلومات كمية عن إنتاج األفراد عي خيتلف مبقاييسه عن التقييم الذايت لألداء، فاألول يتطلب معلومات كمية عن إنتاج األفراد املوضواملوضو

ومعلومات أخرى حمددة عنهم، بينما الثاين يبقى رهنا حبكم ونزاهة املقيم، من هنا فإن التقييم املوضوعي لألداء ومعلومات أخرى حمددة عنهم، بينما الثاين يبقى رهنا حبكم ونزاهة املقيم، من هنا فإن التقييم املوضوعي لألداء 
  ..أسهل من عملية التقييم الذايت لألداءأسهل من عملية التقييم الذايت لألداء

  
   أفراد ناجحون أفراد ناجحون--33                    

  
  ءء املتغري الثالث واألخري يف معادلة جناح إدارة املوارد البشرية، يتعلق بكيفية تعاطي املنظمات واملدرا املتغري الثالث واألخري يف معادلة جناح إدارة املوارد البشرية، يتعلق بكيفية تعاطي املنظمات واملدرا

    ، باستطاعتها إما خلق األفراد الناجحني عند تقدمي كل وسائل ، باستطاعتها إما خلق األفراد الناجحني عند تقدمي كل وسائل ءءفاملنظمات ومن خالل املدرافاملنظمات ومن خالل املدرا. . األفراداألفراد  معمع
ويف ويف . . اد األكفاء وإدخاهلم إىل جمتمع املنظمةاد األكفاء وإدخاهلم إىل جمتمع املنظمة؛ وإما البحث عن األفر؛ وإما البحث عن األفر))التدريب، التطوير، التحفيزالتدريب، التطوير، التحفيز((النجاح هلم النجاح هلم 

 فإن مسألة حتصيل األداء اجليد تبقى يف قسم كبري منها رهن بيد األفراد ويف  فإن مسألة حتصيل األداء اجليد تبقى يف قسم كبري منها رهن بيد األفراد ويف ))اخللق والبحثاخللق والبحث((كلتا احلالتني كلتا احلالتني 
فهمهم للقيم اليت تقدمها املنظمات هلم؛ وتركز إدارة املوارد البشرية بصورة أساسية على ميزتني أساسيتني فهمهم للقيم اليت تقدمها املنظمات هلم؛ وتركز إدارة املوارد البشرية بصورة أساسية على ميزتني أساسيتني 

  حيث تساعد املقدرة على تقبل حيث تساعد املقدرة على تقبل . . املقدرة واحلافزاملقدرة واحلافز: : على النجاح يف حتصيل النتائج املطلوبة ومهاعلى النجاح يف حتصيل النتائج املطلوبة ومهاتساعد األفراد تساعد األفراد 
  ))االختيار، التدريب، التصميم الوظيفي، التوظيفاالختيار، التدريب، التصميم الوظيفي، التوظيف((األداء والعمل وبالتايل النجاح فيه وذلك من خالل وظائف األداء والعمل وبالتايل النجاح فيه وذلك من خالل وظائف 

ائف أو الشواغر املوجودة لدى ائف أو الشواغر املوجودة لدى واليت دف إىل حتقيق التناسب والتناغم بني قدرات األفراد ومتطلبات الوظواليت دف إىل حتقيق التناسب والتناغم بني قدرات األفراد ومتطلبات الوظ
  احلوافز، احلوافز، ((املنظمات؛ أما احلافز فيعرب عن استعداد الفرد للقيام باألداء املطلوب منه، وذلك من خالل وظائف املنظمات؛ أما احلافز فيعرب عن استعداد الفرد للقيام باألداء املطلوب منه، وذلك من خالل وظائف 

  .. واليت دف إىل احلصول على األداء اجليد واليت دف إىل احلصول على األداء اجليد))ومنافع املوارد البشريةومنافع املوارد البشرية
  

  يجية املنظمةيجية املنظمةدور ومكانة إدارة املوارد البشرية ضمن إستراتدور ومكانة إدارة املوارد البشرية ضمن إسترات: :    املبحث الثالث   املبحث الثالث
  

      يف ظل تزايد االعتراف اإلداري يف اآلونة األخرية بأمهية العنصر البشري، باعتباره أحـد العناصـر  يف ظل تزايد االعتراف اإلداري يف اآلونة األخرية بأمهية العنصر البشري، باعتباره أحـد العناصـر  
    احلاكمة يف حتقيق النجاح للمنظمة املعاصرة، من خالل مسامهته يف حتقيق امليزة التنافسية باسـتمرار وحتـسني                احلاكمة يف حتقيق النجاح للمنظمة املعاصرة، من خالل مسامهته يف حتقيق امليزة التنافسية باسـتمرار وحتـسني                

    روري ربط أنشطة املوارد البشرية بغايات وأهـداف  روري ربط أنشطة املوارد البشرية بغايات وأهـداف  أوضاع املنظمة السوقية ونتائج أعماهلا؛ أصبح من الضأوضاع املنظمة السوقية ونتائج أعماهلا؛ أصبح من الض
  . . إستراتيجيات املنظمةإستراتيجيات املنظمة

يتلخص دور إدارة املوارد البشرية يف التأكد من أن قوة العمل باملنظمة متدها مبيزة تنافسية واضـحة؛                 يتلخص دور إدارة املوارد البشرية يف التأكد من أن قوة العمل باملنظمة متدها مبيزة تنافسية واضـحة؛                 
      تيجيةتيجيةوحىت تتحقق الفعالية يف جهود إدارة املوارد البشرية فإنه جيب أن تنخرط يف عمليات اإلدارة اإلسـترا وحىت تتحقق الفعالية يف جهود إدارة املوارد البشرية فإنه جيب أن تنخرط يف عمليات اإلدارة اإلسـترا 

  ..للمنظمة، من خالل املسامهة واملشاركة يف خمتلف مراحلهاللمنظمة، من خالل املسامهة واملشاركة يف خمتلف مراحلها
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  ::وعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلة العناصر اآلتيةوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلة العناصر اآلتية
  مفهوم املواد البشرية وكيفية حتويلها أصل إستراتيجي؛مفهوم املواد البشرية وكيفية حتويلها أصل إستراتيجي؛  
  دور إدارة املواد البشرية يف حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة؛ دور إدارة املواد البشرية يف حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة؛   
   يف إعداد إستراتيجية املنظمة؛ يف إعداد إستراتيجية املنظمة؛دور إدارة املوارد البشريةدور إدارة املوارد البشرية  
  دور إدارة املوارد البشرية يف تنفيذ إستراتيجية املنظمة،دور إدارة املوارد البشرية يف تنفيذ إستراتيجية املنظمة،  
  ..الدالالت اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشريةالدالالت اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية  
    

  مفهوم املوارد البشرية وكيفية حتويلها إىل أصل إستراتيجيمفهوم املوارد البشرية وكيفية حتويلها إىل أصل إستراتيجي: :     املطلب األول    املطلب األول
                                                                                                                                                                                                                 

  . . ويتم التعرض إىل مفهوم املوارد البشرية وكيفية حتويلها إىل أصل إستراتيجي على الترتيبويتم التعرض إىل مفهوم املوارد البشرية وكيفية حتويلها إىل أصل إستراتيجي على الترتيب
  
  هوم املوارد البشرية هوم املوارد البشرية  مف مف--11
  

    يقصد باملوارد البشرية ذلك الكم الذي متتلكه املنظمات من األفراد ذوي املهارات واملعارف، والذينيقصد باملوارد البشرية ذلك الكم الذي متتلكه املنظمات من األفراد ذوي املهارات واملعارف، والذين
  فتنافسية املنظمة ال تتعلق فقط بالتمركز اإلستراتيجي األفضلفتنافسية املنظمة ال تتعلق فقط بالتمركز اإلستراتيجي األفضل. . 11يستطيعون حتقيق ميزة تنافسية ملنظماميستطيعون حتقيق ميزة تنافسية ملنظمام

    كفاءات اليت متتلكها املنظمة، وهذه الفكـرة أطلقهـا   كفاءات اليت متتلكها املنظمة، وهذه الفكـرة أطلقهـا   وإمنا وبشكل معادل بعدد الوإمنا وبشكل معادل بعدد ال؛ ؛ »»أسواقأسواق//منتجاتمنتجات««  
HHaammeell//PPrraahhaallaadd  ،  ،       واليت تعترب امتدادا ألفكار الصناعي الشهري       واليت تعترب امتدادا ألفكار الصناعي الشهريDD..CCaarrnneeggiiee  خذ مـين  خذ مـين  "" والذي يقول   والذي يقول    

  ..22  ""كل آاليت، ولكن دع يل رجايل الذين م سوف أستمر وأواصلكل آاليت، ولكن دع يل رجايل الذين م سوف أستمر وأواصل
      ادة قيمته، وبالتـايل أصـبحت  ادة قيمته، وبالتـايل أصـبحت  فاملوارد البشرية أصبحت كأصل إستراتيجي ميكن االستثمار فيه وزيفاملوارد البشرية أصبحت كأصل إستراتيجي ميكن االستثمار فيه وزي

  . . مصدرا خللق قيمة مضافة بالنسبة للمنظمةمصدرا خللق قيمة مضافة بالنسبة للمنظمة
، األمر الذي أصبح يفرض  ، األمر الذي أصبح يفرض  33واملوارد البشرية هي عامل أساسي للنجاح اإلستراتيجي بالنسبة للمنظمات        واملوارد البشرية هي عامل أساسي للنجاح اإلستراتيجي بالنسبة للمنظمات        

    على املنظمات األخذ بعني االعتبار كم املهارات واملعارف املتوافرة لـديها، سـواء يف مرحلـة اإلعـداد    على املنظمات األخذ بعني االعتبار كم املهارات واملعارف املتوافرة لـديها، سـواء يف مرحلـة اإلعـداد    

                                                 
1   -Bernard GAZIER, les stratégies des ressources humaines, la découverte, Paris, France, 1993, P: 3. 
2 -Yves EMERY et François GONIN, Dynamiser les ressources humaines, Bibliothèque ressources 
humaines, 1ére édition, Paris, France, 1999, P:9. 
3   -Loïce CADIN et autres, Gestion des ressources humaines, Dunod, Paris, France,1997, P:31. 
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    تراتيجية أو يف مرحلة التنفيذ،  وذلك ألمهية الدور الذي تلعبه هذه املوارد يف حتقيق ميزة تنافسية هلـا يف تراتيجية أو يف مرحلة التنفيذ،  وذلك ألمهية الدور الذي تلعبه هذه املوارد يف حتقيق ميزة تنافسية هلـا يف لإلسلإلس
  ..11األسواقاألسواق

  
  
  
  كيفية حتويل املوارد البشرية إىل أصل إستراتيجيكيفية حتويل املوارد البشرية إىل أصل إستراتيجي--22

  
  ها ها          تتضمن عملية حتويل املوارد البشرية إىل أصل إستراتيجي، عدة خطوات أو مراحل ميكن إدراج         تتضمن عملية حتويل املوارد البشرية إىل أصل إستراتيجي، عدة خطوات أو مراحل ميكن إدراج

  22  ::يف ما يلييف ما يلي
  

  حتديد و توضيح إستراتيجية العمل  حتديد و توضيح إستراتيجية العمل  : :  اخلطوة األوىل اخلطوة األوىل--         أ         أ
  

  تتطلب هذه اخلطوة من قادة املوارد البشرية وضع أساليب لتوضيح كيفية توصيل مضمون إستراتيجية تتطلب هذه اخلطوة من قادة املوارد البشرية وضع أساليب لتوضيح كيفية توصيل مضمون إستراتيجية 
املوارد البشرية  املوارد البشرية  املنظمة وأهدافها للعاملني، بطريقة جتعلهم يدركون منها أدوارهم ؛ إال أن هذا يتطلب من قادة                املنظمة وأهدافها للعاملني، بطريقة جتعلهم يدركون منها أدوارهم ؛ إال أن هذا يتطلب من قادة                

  ..أن يكون هلم منظور خاص يف كيفية تطبيق إستراتيجية املنظمة وعدم االكتفاء بالتركيز على مكونااأن يكون هلم منظور خاص يف كيفية تطبيق إستراتيجية املنظمة وعدم االكتفاء بالتركيز على مكوناا
  
  بناء حالة عملية للموارد البشرية كأصل إستراتيجي بناء حالة عملية للموارد البشرية كأصل إستراتيجي : :  اخلطوة الثانية اخلطوة الثانية--بب

  
      فيـة قيـامهم  فيـة قيـامهم  يقع على مديري املوارد البشرية يف هذا اخلطوة مسؤولية التوضيح بالدليل العملي لكييقع على مديري املوارد البشرية يف هذا اخلطوة مسؤولية التوضيح بالدليل العملي لكي

    بتدعيم إستراتيجية املنظمة، وأن بعض التغيريات يف سياسات وطرق تنفيذ أنشطة املوارد البشرية يؤيت بنتـائج               بتدعيم إستراتيجية املنظمة، وأن بعض التغيريات يف سياسات وطرق تنفيذ أنشطة املوارد البشرية يؤيت بنتـائج               
  ::عالية ولكن يتطلب بعض الوقت والكثري من اجلهد، والشكل التايل يوضح ذلكعالية ولكن يتطلب بعض الوقت والكثري من اجلهد، والشكل التايل يوضح ذلك

  
    ««0077»»شكل رقم شكل رقم 

  املوارد البشرية وتطبيق اإلستراتيجيةاملوارد البشرية وتطبيق اإلستراتيجية
  
  
  

                                                 
1  -  J.M  PERETTI , Gestion des ressources humaines , Librairie Vuibert, Paris, France ,1987, P: 9. 

  ، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، قياس القيمة االقتصادية ألداء العاملني:  يف رأس املال البشريعائد االستثمار عالء الدين يوسف وآخرون، -2
  .108 - 103: ، ص ص2004   

  للموارد البشريةللموارد البشرية  اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاملنظومةاملنظومةنظام األداء العايلنظام األداء العايل

  قياسات األداء املتوازنةقياسات األداء املتوازنةالتركيز اإلستراتيجي للعاملنيالتركيز اإلستراتيجي للعاملنيإلستراتيجيةإلستراتيجيةتطبيق اتطبيق اأداء املنظمةأداء املنظمة

نظام إدارة املعرفةنظام إدارة املعرفة
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    قياس القيمة االقتـصادية ألداء    قياس القيمة االقتـصادية ألداء    : :  عائد االستثمار يف رأس املال البشري       عائد االستثمار يف رأس املال البشري      عالء الدين يوسف وآخرون،   عالء الدين يوسف وآخرون،   : : املصدراملصدر
  ..104104: : ، ص، ص20042004، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، العاملنيالعاملني

  وضع اخلريطة اإلستراتيجيةوضع اخلريطة اإلستراتيجية: :  اخلطوة الثالثة اخلطوة الثالثة--جج
  

ليت يتم وضع القياسات بناءا عليهـا ويـشترك         ليت يتم وضع القياسات بناءا عليهـا ويـشترك         تتضمن اخلريطة اإلستراتيجية سلسلة القيمة باملنظمة وا      تتضمن اخلريطة اإلستراتيجية سلسلة القيمة باملنظمة وا      
رجال اإلدارة العليا والوسطى يف وضع تلك اخلريطة، ولوضع اخلريطة اإلستراتيجية جيب اإلجابة على األسئلة               رجال اإلدارة العليا والوسطى يف وضع تلك اخلريطة، ولوضع اخلريطة اإلستراتيجية جيب اإلجابة على األسئلة               

  ::  التاليةالتالية
  التنفيذية احلامسة للمنظمة ؟،التنفيذية احلامسة للمنظمة ؟،/ / هي األهداف اإلستراتيجيةهي األهداف اإلستراتيجية   ما ما--
   ما هي حمركات أداء كل أهداف منها ؟، ما هي حمركات أداء كل أهداف منها ؟،--
  حراز تلك األهداف ؟،حراز تلك األهداف ؟، كيف يتم إ كيف يتم إ--
   ما هي العوائق اليت تقف عقبة أمام إجناز كل هدف ؟، ما هي العوائق اليت تقف عقبة أمام إجناز كل هدف ؟،--
   كيف تقوم إدارة املوارد البشرية بتوفري العاملني ذوي اجلدارات والسلوكيات الضرورية إلجناز تلك كيف تقوم إدارة املوارد البشرية بتوفري العاملني ذوي اجلدارات والسلوكيات الضرورية إلجناز تلك--

     األهداف ؟،   األهداف ؟،
  .. إذا عجزت إدارة املوارد البشرية عن أداء تلك املهمة فما هي البدائل ؟ إذا عجزت إدارة املوارد البشرية عن أداء تلك املهمة فما هي البدائل ؟--

 هذه األسئلة فقط بل ينبغي، مجع الكثري من املعلومات من خالل االستقصاءات الختيـار                هذه األسئلة فقط بل ينبغي، مجع الكثري من املعلومات من خالل االستقصاءات الختيـار               وال تكفي وال تكفي 
  ..مدى فهم العاملني ألهداف املنظمة ومدى توافر القدرات التنظيمية امدى فهم العاملني ألهداف املنظمة ومدى توافر القدرات التنظيمية ا

  
  حتديد خمرجات املوارد البشرية داخل اخلريطة اإلستراتيجيةحتديد خمرجات املوارد البشرية داخل اخلريطة اإلستراتيجية: :  اخلطوة الرابعة اخلطوة الرابعة--دد
  

لبشرية عند نقاط التقاطع بني نظام املوارد البشرية ونظام تنفيـذ           لبشرية عند نقاط التقاطع بني نظام املوارد البشرية ونظام تنفيـذ           تتحدد القيمة اإلستراتيجية للموارد ا    تتحدد القيمة اإلستراتيجية للموارد ا    
اإلستراتيجية الكلية، وتعظيم هذه القيمة يتطلب فهم كال من اجلانبني هلذه النقاط، وغالبا ما حيدث تعـارض                 اإلستراتيجية الكلية، وتعظيم هذه القيمة يتطلب فهم كال من اجلانبني هلذه النقاط، وغالبا ما حيدث تعـارض                 

ـ                ـ               عند هذه النقطة بالذات وذلك الفتقاد معظم مديري املوارد البشرية للجانب اإلستراتيجي هلذا التقاطع وع دم دم عند هذه النقطة بالذات وذلك الفتقاد معظم مديري املوارد البشرية للجانب اإلستراتيجي هلذا التقاطع وع
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تقدير اإلدارة العليا لدور املوارد البشرية، وهلذا فإن العبء األكرب يقع على مديري املوارد البـشرية يف رسـم                   تقدير اإلدارة العليا لدور املوارد البشرية، وهلذا فإن العبء األكرب يقع على مديري املوارد البـشرية يف رسـم                   
  ..حمركات وممكنات املوارد البشرية يف اخلريطة ومعرفة وضعها السليمحمركات وممكنات املوارد البشرية يف اخلريطة ومعرفة وضعها السليم

  
  توحيد البنية الرئيسية للموارد البشرية مع خمرجااتوحيد البنية الرئيسية للموارد البشرية مع خمرجاا: :  اخلطوة اخلامسة اخلطوة اخلامسة--هـهـ

  
 هذه اخلطوة التركيز على مدى جناح املوارد البشرية يف حتقيق املخرجات املطلوبـة، والـشكل        هذه اخلطوة التركيز على مدى جناح املوارد البشرية يف حتقيق املخرجات املطلوبـة، والـشكل                يتم يف          يتم يف 

  ::التايل يوضح تأثري ذلك على النتائج واملخرجات املطلوبةالتايل يوضح تأثري ذلك على النتائج واملخرجات املطلوبة
  
  
  
  
    ««0088»»شكل رقم شكل رقم 

  نقطة تقاطع املوارد البشرية مع اخلريطة اإلستراتيجيةنقطة تقاطع املوارد البشرية مع اخلريطة اإلستراتيجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..108108: : ، ص، صاملرجع السابقاملرجع السابقعالء الدين يوسف وآخرون، عالء الدين يوسف وآخرون، : : املصدراملصدر
  

  تصميم نظام القياس اإلستراتيجي للموارد البشريةتصميم نظام القياس اإلستراتيجي للموارد البشرية: :  اخلطوة السادسة اخلطوة السادسة--وو
  

  ::يتم وضع قياس تقييم دور املوارد البشرية يف التأثري على األداء الكلي للمنظمة بالتركيز على ما يلييتم وضع قياس تقييم دور املوارد البشرية يف التأثري على األداء الكلي للمنظمة بالتركيز على ما يلي
   االختيار السليم حملركات وممكنات األداء السليم للموارد البشرية،  االختيار السليم حملركات وممكنات األداء السليم للموارد البشرية، --
  .  .  تيار املقاييس الدقيقة ملخرجات املوارد البشريةتيار املقاييس الدقيقة ملخرجات املوارد البشرية اخ اخ--

التركيز على منظومة املواردالتركيز على منظومة املوارد 
  البشريةالبشرية

 خمرجات املوارد البشريةخمرجات املوارد البشرية
  ))املمكناتاملمكنات((

  

  حمرك األداء الفرديحمرك األداء الفردي

دائرة الوقت للتطوير دائرة الوقت للتطوير 
  واألحباثواألحباث

توظيف مستقر للعاملني توظيف مستقر للعاملني 
  ذوي الكفاءاتذوي الكفاءات

   مكافآت السوق مكافآت السوق--
يفييفي فرص املسار الوظ فرص املسار الوظ--   
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  تطبيق اإلدارة باملقاييس تطبيق اإلدارة باملقاييس : :  اخلطوة السابعة اخلطوة السابعة--زز
  

عند هذه اخلطوة ميكن وضع سجل أداء متوازن للموارد البشرية، والذي يعترب أحد األدوات القويـة                عند هذه اخلطوة ميكن وضع سجل أداء متوازن للموارد البشرية، والذي يعترب أحد األدوات القويـة                
  ..إلظهار تأثري املوارد البشرية على األداء الكلىإلظهار تأثري املوارد البشرية على األداء الكلى

    
  ::يوضح خمتلف مراحل حتويل املوارد البشرية إىل أصل إستراتيجييوضح خمتلف مراحل حتويل املوارد البشرية إىل أصل إستراتيجي         وفيما يلي شكل          وفيما يلي شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ««  0099  »»شكل رقم شكل رقم 
  كيفية حتويل املوارد البشرية إىل أصل إستراتيجيكيفية حتويل املوارد البشرية إىل أصل إستراتيجي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حتديد واضح إلستراتيجية العملحتديد واضح إلستراتيجية العمل

بناء حالة عملية للموارد البشرية كأصل

 وضع اخلريطة اإلستراتيجيةوضع اخلريطة اإلستراتيجية
أصول ملموسة وغري ملموسةأصول ملموسة وغري ملموسة--مؤشرات مستقبلية ومرجتعةمؤشرات مستقبلية ومرجتعة   

 حتديد خمرجات املوارد البشرية داخل اخلريطة اإلستراتيجية

املوارد البشريةاملوارد البشريةتوحيد البنية الرئيسية مع خمرجاتتوحيد البنية الرئيسية مع خمرجات    
   وظيفة املوارد البشرية         نظام املوارد البشرية        السلوكيات اإلستراتيجية 

 اختيار 
 وقياس 

 دوري وفقا 
 للخريطة 
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  . . 102102: : ، ص، صاملرجع السابقاملرجع السابقعالء الدين يوسف وآخرون، عالء الدين يوسف وآخرون، : : املصدراملصدر
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  رية يف حتقيق ميزة تنافسية للمنظمةرية يف حتقيق ميزة تنافسية للمنظمةدور إدارة املوارد البشدور إدارة املوارد البش: :     املطلب الثاين    املطلب الثاين
  
  .. ويتم التعرض إىل مفهوم امليزة التنافسية ودور إدارة املوارد البشرية يف حتقيقها على الترتيب ويتم التعرض إىل مفهوم امليزة التنافسية ودور إدارة املوارد البشرية يف حتقيقها على الترتيب  
  

    11مفهوم امليزة التنافسيةمفهوم امليزة التنافسية  --11
  

على ضوء التطورات املتسارعة اليت يشهد العامل اليوم، واملتمثلة يف تسارع وترية العوملة، واالندماج يف على ضوء التطورات املتسارعة اليت يشهد العامل اليوم، واملتمثلة يف تسارع وترية العوملة، واالندماج يف 
القتصاد العاملي وسياسات االنفتاح وحترير األسواق، وما جنم عنها من ظهور املزيد من التكتالت اإلقليمية، القتصاد العاملي وسياسات االنفتاح وحترير األسواق، وما جنم عنها من ظهور املزيد من التكتالت اإلقليمية، اا

وانتشار ظاهرة االندماج بني املنظمات؛ فقد تزايد االهتمام خالل السنوات األخرية مبوضوع تطوير القدرة وانتشار ظاهرة االندماج بني املنظمات؛ فقد تزايد االهتمام خالل السنوات األخرية مبوضوع تطوير القدرة 
ائمة االهتمامات واألولويات ملختلف دول ائمة االهتمامات واألولويات ملختلف دول التنافسية حىت أصبح هذا املوضوع يف الوقت الراهن حيتل صدارة قالتنافسية حىت أصبح هذا املوضوع يف الوقت الراهن حيتل صدارة ق

  ..العامل وخباصة النامية منهاالعامل وخباصة النامية منها
 وتنبع أمهية القدرة التنافسية من كوا تعمل على توفري البيئة التنافسية املالئمة لتحقيق كفاءة ختصيص  وتنبع أمهية القدرة التنافسية من كوا تعمل على توفري البيئة التنافسية املالئمة لتحقيق كفاءة ختصيص 

اء مبستوى اء مبستوى املوارد واستخدامها، وتشجيع اإلبداع واالبتكار مبا يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية وتعزيزها، واالرتقاملوارد واستخدامها، وتشجيع اإلبداع واالبتكار مبا يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية وتعزيزها، واالرتق
نوعية اإلنتاج، ورفع مستوى األداء، وحتسني مستوى معيشة املستهلكني عن طريق خفض التكاليف واألسعار؛ نوعية اإلنتاج، ورفع مستوى األداء، وحتسني مستوى معيشة املستهلكني عن طريق خفض التكاليف واألسعار؛ 
وعليه فتوفري البيئة التنافسية يعد وسيلة فعالة لضمان الكفاءة االقتصادية وتعزيز النمو االقتصادي وحتسني وعليه فتوفري البيئة التنافسية يعد وسيلة فعالة لضمان الكفاءة االقتصادية وتعزيز النمو االقتصادي وحتسني 

 القضاء على أبرز عقبة تواجه حتسني الكفاءة  القضاء على أبرز عقبة تواجه حتسني الكفاءة  تساعد يف تساعد يف))القدرة التنافسيةالقدرة التنافسية((مستوى املعيشة، كما أا مستوى املعيشة، كما أا 
  ..واإلنتاجية، أال وهي ضيق السوق احمللي تلك العقبة اليت حتول دون االستفادة من وفرات احلجم الكبريواإلنتاجية، أال وهي ضيق السوق احمللي تلك العقبة اليت حتول دون االستفادة من وفرات احلجم الكبري

وخيتلف مفهوم التنافسية باختالف حمل حديث فيما إذا كان عن منظمة أعمال، عن قطاع، أو عن وخيتلف مفهوم التنافسية باختالف حمل حديث فيما إذا كان عن منظمة أعمال، عن قطاع، أو عن 
عيد الثالثة املشار إليها سابقا هي عالقة تكاملية، إذ أن إحداها تؤدي إىل عيد الثالثة املشار إليها سابقا هي عالقة تكاملية، إذ أن إحداها تؤدي إىل فالعالقة بني التنافسية على صفالعالقة بني التنافسية على ص. . دولةدولة

األخرى، فال ميكن الوصول إىل قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود منظمات ذات قدرة تنافسية قادرة على األخرى، فال ميكن الوصول إىل قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود منظمات ذات قدرة تنافسية قادرة على 
افسية افسية قيادة القطاع باكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدويل؛ غري أن وجود منظمة أو صناعة ذات قدرة تنقيادة القطاع باكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدويل؛ غري أن وجود منظمة أو صناعة ذات قدرة تن

ال يؤدي إىل امتالك الدولة هلذه امليزة، ويف املقابل فإن حتقيق الدولة ملعدل مرتفع ومستمر لدخل الفرد يعد ال يؤدي إىل امتالك الدولة هلذه امليزة، ويف املقابل فإن حتقيق الدولة ملعدل مرتفع ومستمر لدخل الفرد يعد 
  ..دليال على أن النشاطات االقتصادية املختلفة متتلك يف جمملها ميزة تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدويلدليال على أن النشاطات االقتصادية املختلفة متتلك يف جمملها ميزة تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدويل

  ::وفيما يلي مفهوم كل مستوى من مستويات التنافسيةوفيما يلي مفهوم كل مستوى من مستويات التنافسية
  
  

                                                 
1- كمال رزيق و مسدور فارس،" مفهوم التنافسية"، يف: مطبوعات امللتقى الدويل، امللتقى الدويل حول: تنافسية املؤسسات االقتصادية وحتوالت احمليط، ،كلية 

.105 - 104: ، ص ص2002 أكتوبر 30 و 29احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، أيام   
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  التنافسية لدى املنظمة التنافسية لدى املنظمة   --أأ
  

  هي القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة، والسعر املناسب، ويف الوقت املناسب، وهذا هي القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة، والسعر املناسب، ويف الوقت املناسب، وهذا 
  ..يعين  تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة وفعالية من باقي املنافسنييعين  تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة وفعالية من باقي املنافسني

  
   تنافسية القطاع تنافسية القطاع--بب                

  
دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف األسواق الدولية دون دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف األسواق الدولية دون هي قدرة منظمات قطاع صناعي معني يف هي قدرة منظمات قطاع صناعي معني يف 

  ..االعتماد على الدعم واحلماية  احلكومية، وبالتايل تتميز تلك الدولة يف هذه الصناعةاالعتماد على الدعم واحلماية  احلكومية، وبالتايل تتميز تلك الدولة يف هذه الصناعة
  
   تنافسية الدولة  تنافسية الدولة --جج
  

ففي حني تقتضي ففي حني تقتضي . . وتعرف على أا قدرة البلد على حتقيق معدل مرتفع ومستمر ملستوى دخل أفرادهوتعرف على أا قدرة البلد على حتقيق معدل مرتفع ومستمر ملستوى دخل أفراده
املنافسة على أجور منخفضة؛ فإن امليزة التنافسية تقتضي حتسني اإلنتاجية للمنافسة يف نشاطات املنافسة على أجور منخفضة؛ فإن امليزة التنافسية تقتضي حتسني اإلنتاجية للمنافسة يف نشاطات امليزة النسبية امليزة النسبية 

  ..اقتصادية ذات أجور مرتفعة، األمر الذي يضمن حتقيق معدل منو مرتفع ومستمر لدخل الفرداقتصادية ذات أجور مرتفعة، األمر الذي يضمن حتقيق معدل منو مرتفع ومستمر لدخل الفرد
  

          دور إدارة املوارد البشرية يف حتقيق ميزة تنافسية للمنظمةدور إدارة املوارد البشرية يف حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة  --22
                              

  دارة املوارد البشرية حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة، عن طريق ثالث طرق وذلك على النحو دارة املوارد البشرية حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة، عن طريق ثالث طرق وذلك على النحو ميكن إلميكن إل
    11::التايلالتايل

  
   دور إدارة املوارد البشرية يف تطبيق إستراتيجية املنظمة  دور إدارة املوارد البشرية يف تطبيق إستراتيجية املنظمة --أأ
  

لكي يتم تطبيق اإلستراتيجية بشكل ناجح فإن ذلك يتطلب مشاركة األفراد يف كل املستويات لكي يتم تطبيق اإلستراتيجية بشكل ناجح فإن ذلك يتطلب مشاركة األفراد يف كل املستويات   
الوظيفية؛ كما يتطلب التطبيق الناجح لإلستراتيجية أيضا حتقيق التكامل بني التخطيط الوظيفية؛ كما يتطلب التطبيق الناجح لإلستراتيجية أيضا حتقيق التكامل بني التخطيط التنظيمية وااالت التنظيمية وااالت 

حيث يتطلب تطوير إستراتيجية املوارد البشرية نوع من حيث يتطلب تطوير إستراتيجية املوارد البشرية نوع من . . اإلستراتيجي للموارد البشرية وإستراتيجية املنظمةاإلستراتيجي للموارد البشرية وإستراتيجية املنظمة
                                                 

  .26 - 21: ، ص ص2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية مصطفى حممود أبو بكر، - 1
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شطة املوارد البشرية، كل شطة املوارد البشرية، كل التفكري املستقبلي، واختاذ قرارات متكاملة، وإجراءات رمسية، ووضع برامج ملختلف أنالتفكري املستقبلي، واختاذ قرارات متكاملة، وإجراءات رمسية، ووضع برامج ملختلف أن
ذلك جيب أن يتم يف إطار رسالة املنظمة وأهدافها اإلستراتيجية، وإمكانياا الداخلية؛ ومن ناحية أخرى ذلك جيب أن يتم يف إطار رسالة املنظمة وأهدافها اإلستراتيجية، وإمكانياا الداخلية؛ ومن ناحية أخرى 

  يتضمن التخطيط إلدارة املوارد البشرية عددا من األدوات اليت تعد ببساطة وسائل حلل املشكالت التنظيمية يتضمن التخطيط إلدارة املوارد البشرية عددا من األدوات اليت تعد ببساطة وسائل حلل املشكالت التنظيمية 
  ..ةةالداخلية املرتبطة بإستراتيجية املنظمالداخلية املرتبطة بإستراتيجية املنظم

 واملالحظ أن العديد من املنظمات اليت مل يصادفها النجاح مل يكن عدم وجود خطة إستراتيجية هو  واملالحظ أن العديد من املنظمات اليت مل يصادفها النجاح مل يكن عدم وجود خطة إستراتيجية هو 
فالتطبيق فالتطبيق . . السبب يف فشلها بل أن السبب احلقيقي هو عدم حتديد اآلليات والطرق املناسبة لتطبيق إستراتيجيتهاالسبب يف فشلها بل أن السبب احلقيقي هو عدم حتديد اآلليات والطرق املناسبة لتطبيق إستراتيجيتها

 واملمارسات ملختلف األنشطة باملنظمة، فعلى  واملمارسات ملختلف األنشطة باملنظمة، فعلى الناجح لإلستراتيجية يتطلب حتقيق التناغم بني إستراتيجية املنظمةالناجح لإلستراتيجية يتطلب حتقيق التناغم بني إستراتيجية املنظمة
سبيل املثال إذا كانت إستراتيجية املنظمة تركز على ختفيض التكاليف فإن العديد من أنشطة إدارة املوارد سبيل املثال إذا كانت إستراتيجية املنظمة تركز على ختفيض التكاليف فإن العديد من أنشطة إدارة املوارد 
    البشرية تتأثر بذلك التوجه اإلستراتيجي، حيث جيب أن تعمل إدارة املوارد البشرية على االستعانة بعاملنيالبشرية تتأثر بذلك التوجه اإلستراتيجي، حيث جيب أن تعمل إدارة املوارد البشرية على االستعانة بعاملني

ددة، وقد تتجه إىل ختفيض حجم املستويات اإلدارية، وتوسيع نطاق السلطات والتركيز ددة، وقد تتجه إىل ختفيض حجم املستويات اإلدارية، وتوسيع نطاق السلطات والتركيز لديهم مهارات متعلديهم مهارات متع
على املساءلة، وربط األجر باألداء، والتركيز أيضا على أمهية حتقيق الكفاءة؛ يف حني إذا اجتهت املنظمة إىل على املساءلة، وربط األجر باألداء، والتركيز أيضا على أمهية حتقيق الكفاءة؛ يف حني إذا اجتهت املنظمة إىل 

 املنتجات، مكافأة  املنتجات، مكافأة تطبيق إستراتيجية التنويع، فإن األمر يتطلب توفري متخصصني وخرباء يف تطوير وحتسنيتطبيق إستراتيجية التنويع، فإن األمر يتطلب توفري متخصصني وخرباء يف تطوير وحتسني
  ..األفكار اإلبداعية، استخدام هياكل تنظيمية مسطحة، ربط مؤشرات تقييم األداء بتلبية احتياجات العمالءاألفكار اإلبداعية، استخدام هياكل تنظيمية مسطحة، ربط مؤشرات تقييم األداء بتلبية احتياجات العمالء

إذن فالتطبيق الناجح إلستراتيجية املنظمة يتطلب ضرورة التأكد من توافق أنشطة إدارة املوارد البشرية إذن فالتطبيق الناجح إلستراتيجية املنظمة يتطلب ضرورة التأكد من توافق أنشطة إدارة املوارد البشرية   
  ::ى األسئلة التاليةى األسئلة التاليةمع إستراتيجية املنظمة، ويتم ذلك باإلجابة علمع إستراتيجية املنظمة، ويتم ذلك باإلجابة عل

 ما هي إستراتيجية املنظمة ؟ ما الذي تفعله املنظمة لتميز نفسها عن منافسيها ؟ ما هي الكفاءات واخلصائص  ما هي إستراتيجية املنظمة ؟ ما الذي تفعله املنظمة لتميز نفسها عن منافسيها ؟ ما هي الكفاءات واخلصائص --
  املتميزة ؟،املتميزة ؟،

     ما هي املهارات والقدرات واالجتاهات والسلوكيات املطلوبة من قوة العمل يف كل املستويات من أجل ما هي املهارات والقدرات واالجتاهات والسلوكيات املطلوبة من قوة العمل يف كل املستويات من أجل--
  نظمة ؟،نظمة ؟،التطبيق الناجح إلستراتيجية املالتطبيق الناجح إلستراتيجية امل

ما هي السياسات واملمارسات احلالية أو املقترحة بشأن اإلمداد، االختيار، األجور واملرتبات، تطوير املسار ما هي السياسات واملمارسات احلالية أو املقترحة بشأن اإلمداد، االختيار، األجور واملرتبات، تطوير املسار --
الوظيفي، التدريب، األمان الوظيفي، االستغناء، االستخدام للعمالة املؤقتة، تقييم األداء، درجة ختصص وتقسيم الوظيفي، التدريب، األمان الوظيفي، االستغناء، االستخدام للعمالة املؤقتة، تقييم األداء، درجة ختصص وتقسيم 

  عاملني ا ؟،عاملني ا ؟،العمل، تنظيم العمل، التزامات املنظمة حنو الالعمل، تنظيم العمل، التزامات املنظمة حنو ال
إىل أي مدى حتفز السياسات واملمارسات املطبقة املهارات والكفاءات واالجتاهات والسلوكيات الفردية إىل أي مدى حتفز السياسات واملمارسات املطبقة املهارات والكفاءات واالجتاهات والسلوكيات الفردية --

  ..لتطبيق إستراتيجية العمل ؟لتطبيق إستراتيجية العمل ؟
  

   قدرة إدارة املوارد البشرية على إدارة التغيري  قدرة إدارة املوارد البشرية على إدارة التغيري --بب
  

وتدعيم وحتسني وتدعيم وحتسني . . دارة التغيريدارة التغيريحتتم البيئة شديدة الديناميكية ضرورة قيام املنظمات بتدعيم قدرا على إحتتم البيئة شديدة الديناميكية ضرورة قيام املنظمات بتدعيم قدرا على إ  
القدرة على إدارة التغيري ميكن أن يتحقق من خالل االستخدام السليم ألدوات وخربات إدارة املوارد البشرية، القدرة على إدارة التغيري ميكن أن يتحقق من خالل االستخدام السليم ألدوات وخربات إدارة املوارد البشرية، 
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  فعلى سبيل املثال فإن املنظمات اليت حترص عل زيادة قابليتها للتكيف مع الضغوط واملتغريات البيئية جيب أن فعلى سبيل املثال فإن املنظمات اليت حترص عل زيادة قابليتها للتكيف مع الضغوط واملتغريات البيئية جيب أن 
باملرونة وأن تعمل على تنميتهم حبيث يدركون أن التغيري جزءا هاما من النمو وأن باملرونة وأن تعمل على تنميتهم حبيث يدركون أن التغيري جزءا هاما من النمو وأن بتعيني أفراد يتصفون بتعيني أفراد يتصفون   تقومتقوم

  تدعم معايري األداء املرنة، واالبتكارية لدى األفراد؛ وباإلضافة إىل ااالت السابقة يربز دور إدارة املوارد تدعم معايري األداء املرنة، واالبتكارية لدى األفراد؛ وباإلضافة إىل ااالت السابقة يربز دور إدارة املوارد 
  ..البشرية أيضا يف التعامل مع مقاومة التغيري من جانب األفرادالبشرية أيضا يف التعامل مع مقاومة التغيري من جانب األفراد

  
   املوارد البشرية على بناء التوحد اإلستراتيجي للمنظمة املوارد البشرية على بناء التوحد اإلستراتيجي للمنظمة قدرة إدارة قدرة إدارة--جج

    
            يشري مفهوم التوحد اإلستراتيجي على درجة مشاركة مجاهري املنظمة سواء كانوا داخل املنظمة           يشري مفهوم التوحد اإلستراتيجي على درجة مشاركة مجاهري املنظمة سواء كانوا داخل املنظمة 

، يف جمموعة القيم واالفتراضات األساسية املتعلقة ، يف جمموعة القيم واالفتراضات األساسية املتعلقة ))العمالء، أصحاب األسهم، وغريهمالعمالء، أصحاب األسهم، وغريهم(( أو خارجها  أو خارجها ))العاملنيالعاملني((
فعلى سبيل املثال، إذا كانت خدمة العميل من القيم األساسية اليت حتكم أداء املنظمة فإن تلك فعلى سبيل املثال، إذا كانت خدمة العميل من القيم األساسية اليت حتكم أداء املنظمة فإن تلك . . املنظمةاملنظمةبتلك بتلك 

القيمة جيب أن تكون متبناة من جانب العاملني واإلدارة واملوردين واملالك وغريهم من األطراف ذات الصلة القيمة جيب أن تكون متبناة من جانب العاملني واإلدارة واملوردين واملالك وغريهم من األطراف ذات الصلة 
  ..باملنظمةباملنظمة

 املهام األساسية إلدارة املوارد البشرية وذلك  املهام األساسية إلدارة املوارد البشرية وذلك ويعد خلق االلتزام لدى العاملني حنو خدمة العمالء أحدويعد خلق االلتزام لدى العاملني حنو خدمة العمالء أحد
من خالل إعداد وتنفيذ الربامج اليت تركز على أمهية خدمة العميل، وخاصة منها ما يتعلق بالتدريب واحلفز من خالل إعداد وتنفيذ الربامج اليت تركز على أمهية خدمة العميل، وخاصة منها ما يتعلق بالتدريب واحلفز 

  ..واالتصاالت وتقييم األداءواالتصاالت وتقييم األداء
  

  11دور إدارة املوارد البشرية يف إعداد اإلستراتيجيةدور إدارة املوارد البشرية يف إعداد اإلستراتيجية: :     املطلب الثالث    املطلب الثالث
  
                    ة إعداد اإلستراتيجية على مستوى اإلدارة العليا يف املنظمة أو من خالل فريقة إعداد اإلستراتيجية على مستوى اإلدارة العليا يف املنظمة أو من خالل فريقعادة ما تتم عمليعادة ما تتم عملي  

            متخصص هلذا الغرض حتت إشراف اإلدارة العليا، ومع مشاركة األطراف ذات العالقة بكل مرحلة من متخصص هلذا الغرض حتت إشراف اإلدارة العليا، ومع مشاركة األطراف ذات العالقة بكل مرحلة من 
  ..إلستراتيجية ؟إلستراتيجية ؟املراحل؛ والسؤال املطروح ما هو الدور الذي تلعبه إدارة املوارد البشرية يف إعداد ااملراحل؛ والسؤال املطروح ما هو الدور الذي تلعبه إدارة املوارد البشرية يف إعداد ا  
إن اإلجابة على هذا السؤال تتحدد حسب مستوى الترابط املوجود بني وظيفة املوارد البشرية وعملية إن اإلجابة على هذا السؤال تتحدد حسب مستوى الترابط املوجود بني وظيفة املوارد البشرية وعملية   

حيث توجد أربعة مستويات من الترابط بني وظيفة املوارد البشرية وعملية التخطيط حيث توجد أربعة مستويات من الترابط بني وظيفة املوارد البشرية وعملية التخطيط . . التخطيط اإلستراتيجيالتخطيط اإلستراتيجي
  ..الواحد، االرتباط ذو االجتاهني واالرتباط املتكاملالواحد، االرتباط ذو االجتاهني واالرتباط املتكاملالترابط اإلداري، االرتباط ذو االجتاه الترابط اإلداري، االرتباط ذو االجتاه : : اإلستراتيجي هياإلستراتيجي هي

              ويف ما يلي عرض هلذه املستويات من االرتباط ودور إدارة املوارد البشرية يف إعداد اإلستراتيجية يف        ويف ما يلي عرض هلذه املستويات من االرتباط ودور إدارة املوارد البشرية يف إعداد اإلستراتيجية يف
  ::كل مستوى من مستويات الترابطكل مستوى من مستويات الترابط

  
                                                 

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، املدخل لتحقيق ميزة تنافسية ملنظمة القرن احلادي والعشرين: اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشريةد املرسى،  مجال الدين حمم-1
  .104 - 99: ، ص ص2003مصر، 
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   االرتباط اإلداري االرتباط اإلداري--11
  

دارة املوارد البشرية وعملية التخطيط دارة املوارد البشرية وعملية التخطيط ميثل هذا املستوى أقل مستويات االرتباط بني وظيفة إميثل هذا املستوى أقل مستويات االرتباط بني وظيفة إ  
حيث يتركز اهتمام وظيفة املوارد البشرية على األنشطة اليومية، فمسئول املوارد البشرية ال حيث يتركز اهتمام وظيفة املوارد البشرية على األنشطة اليومية، فمسئول املوارد البشرية ال . . اإلستراتيجياإلستراتيجي

ميتلك الوقت أو الفرصة للنظر يف القضايا اإلستراتيجية للموارد البشرية؛ كذلك فإن وظيفة التخطيط ميتلك الوقت أو الفرصة للنظر يف القضايا اإلستراتيجية للموارد البشرية؛ كذلك فإن وظيفة التخطيط 
يدا عن أعني أو مسامهة إدارة املوارد البشرية؛ وعليه فإنه يف ظل هذا املستوى من يدا عن أعني أو مسامهة إدارة املوارد البشرية؛ وعليه فإنه يف ظل هذا املستوى من اإلستراتيجي يف املنظمة تتم بعاإلستراتيجي يف املنظمة تتم بع

الترابط، ينفصل قسم املوارد البشرية، متاما عن مكونات اإلدارة اإلستراتيجية، سواء يف مرحلة اإلعداد أو الترابط، ينفصل قسم املوارد البشرية، متاما عن مكونات اإلدارة اإلستراتيجية، سواء يف مرحلة اإلعداد أو 
  ..ت املنظمة الرئيسيةت املنظمة الرئيسيةمرحلة التنفيذ، بينما ترتكز اهتماماته حول األنشطة اإلدارية غري ذات الصلة باحتياجامرحلة التنفيذ، بينما ترتكز اهتماماته حول األنشطة اإلدارية غري ذات الصلة باحتياجا

  
   االرتباط ذو االجتاه الواحد  االرتباط ذو االجتاه الواحد --22
  

يف ظل هذا املستوى من االرتباط تقوم وحدة إعداد اخلطة اإلستراتيجية بتطوير أو إعداد اخلطة مث يف ظل هذا املستوى من االرتباط تقوم وحدة إعداد اخلطة اإلستراتيجية بتطوير أو إعداد اخلطة مث   
  ..إبالغها للجهة املسؤولة عن إدارة املوارد البشريةإبالغها للجهة املسؤولة عن إدارة املوارد البشرية

ارة املوارد البشرية حيث يتمثل ارة املوارد البشرية حيث يتمثل ويرى البعض أن هذا املستوى من االرتباط يعكس دورا إستراتيجيا إلدويرى البعض أن هذا املستوى من االرتباط يعكس دورا إستراتيجيا إلد  
  دور األخرية يف تصميم النظام والربامج اليت ميكن من تطبيق اخلطة اإلستراتيجية؛ وعلى الرغم من أن هذا دور األخرية يف تصميم النظام والربامج اليت ميكن من تطبيق اخلطة اإلستراتيجية؛ وعلى الرغم من أن هذا 
  املستوى يعترف بأمهية إدارة املوارد البشرية يف تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية، إال أنه حيول دون أخذ قضايا املوارد املستوى يعترف بأمهية إدارة املوارد البشرية يف تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية، إال أنه حيول دون أخذ قضايا املوارد 

  يف مرحلة إعداد اخلطة، وبالتايل وجود خطط إستراتيجية ال تتسم بالفعالية املطلوبة نتيجة يف مرحلة إعداد اخلطة، وبالتايل وجود خطط إستراتيجية ال تتسم بالفعالية املطلوبة نتيجة البشرية يف االعتبار البشرية يف االعتبار 
  ..لذلكلذلك

  
   االرتباط ذو االجتاهني االرتباط ذو االجتاهني--33
  

يسمح هذا املستوى من االرتباط بالنظر يف قضايا املوارد البشرية خالل عملية إعداد اإلستراتيجية، يسمح هذا املستوى من االرتباط بالنظر يف قضايا املوارد البشرية خالل عملية إعداد اإلستراتيجية،   
ألوىل يقوم فريق إعداد اخلطة اإلستراتيجية بإعالم مسئويل ألوىل يقوم فريق إعداد اخلطة اإلستراتيجية بإعالم مسئويل اا. . وحيدث هذا االرتباط خالل ثالث مراحل متتاليةوحيدث هذا االرتباط خالل ثالث مراحل متتالية

املوارد البشرية بالبدائل اإلستراتيجية املختلفة اليت يتم دراستها أو النظر فيها؛ ثانيا يدرس وحيلل مسئولو املوارد املوارد البشرية بالبدائل اإلستراتيجية املختلفة اليت يتم دراستها أو النظر فيها؛ ثانيا يدرس وحيلل مسئولو املوارد 
يجية؛ ثالثا يجية؛ ثالثا البشرية دالالت اإلستراتيجيات املختلفة مث يقومون بعرض النتائج على فريق إعداد اخلطة اإلستراتالبشرية دالالت اإلستراتيجيات املختلفة مث يقومون بعرض النتائج على فريق إعداد اخلطة اإلسترات

ويف ويف . . بعد إقرار اإلستراتيجية املقترحة يتم إحالتها ملسئويل املوارد البشرية وذلك لتصميم الربامج املطلوبة للتنفيذبعد إقرار اإلستراتيجية املقترحة يتم إحالتها ملسئويل املوارد البشرية وذلك لتصميم الربامج املطلوبة للتنفيذ
ضوء ذلك ميكن القول بأنه يوجد اعتماد متبادل أو ذو اجتاهني بني وظيفة التخطيط اإلستراتيجي ووظيفة ضوء ذلك ميكن القول بأنه يوجد اعتماد متبادل أو ذو اجتاهني بني وظيفة التخطيط اإلستراتيجي ووظيفة 

  ..املوارد البشريةاملوارد البشرية
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   االرتباط املتكامل  االرتباط املتكامل --44
  

هو ارتباط ديناميكي ومتعدد األوجه، يستند إىل التفاعل املستمر بدال من التفاعل املرحلي أو املتتابع، هو ارتباط ديناميكي ومتعدد األوجه، يستند إىل التفاعل املستمر بدال من التفاعل املرحلي أو املتتابع،   
ويف غالبية األحوال، فإن مسؤول املوارد البشرية يعترب عضوا فعاال يف فريق اإلدارة العليا؛ وبدال من تكرار ويف غالبية األحوال، فإن مسؤول املوارد البشرية يعترب عضوا فعاال يف فريق اإلدارة العليا؛ وبدال من تكرار 

ملتكامل تدمج أنشطة املوارد البشرية بشكل مباشر يف ملتكامل تدمج أنشطة املوارد البشرية بشكل مباشر يف تبادل املعلومات، فإن املنظمات اليت تعتمد على االرتباط اتبادل املعلومات، فإن املنظمات اليت تعتمد على االرتباط ا
  ..عملييت إعداد وتنفيذ اإلستراتيجيةعملييت إعداد وتنفيذ اإلستراتيجية

  ::ويف ظل هذا املستوى من االرتباط تساهم إدارة املوارد البشرية باملدخالت التاليةويف ظل هذا املستوى من االرتباط تساهم إدارة املوارد البشرية باملدخالت التالية  
  

   املساعدة يف حتديد رسالة املنظمة وغاياا الرئيسية املساعدة يف حتديد رسالة املنظمة وغاياا الرئيسية--أأ
  

  يتأكد من أن صياغة الرسالة وحتديد األهداف ميكن يتأكد من أن صياغة الرسالة وحتديد األهداف ميكن حيث حيتاج مسؤول املوارد البشرية إىل أن حيث حيتاج مسؤول املوارد البشرية إىل أن 
فالكلمات جيب صياغتها بالطريقة اليت تشحذ مهم فالكلمات جيب صياغتها بالطريقة اليت تشحذ مهم . . استخدامهما لتحقيق الدعم والتأييد الكاملني للمنظمةاستخدامهما لتحقيق الدعم والتأييد الكاملني للمنظمة

العاملني وتوجه طاقام وأمناطهم السلوكية حنو حتقيق رسالة املنظمة وأهدافها؛ فالرسالة املصاغة بطريقة العاملني وتوجه طاقام وأمناطهم السلوكية حنو حتقيق رسالة املنظمة وأهدافها؛ فالرسالة املصاغة بطريقة 
 حتث العاملني على جتاوز حدود مهامهم الوظيفية الرمسية مما جيعل من حتقيق التميز يف  حتث العاملني على جتاوز حدود مهامهم الوظيفية الرمسية مما جيعل من حتقيق التميز يف ميكانيكية سوف الميكانيكية سوف ال
  ..األداء موضع شكاألداء موضع شك

  
   املساعدة يف حتديد الفرص والتهديدات اليت تفرزها بيئة املنظمة واليت تتعلق بالعنصر البشري املساعدة يف حتديد الفرص والتهديدات اليت تفرزها بيئة املنظمة واليت تتعلق بالعنصر البشري--بب
  

م، فإن املنظمات بدأت م، فإن املنظمات بدأت فمع تقلص أعداد العاملني املهرة الذين يدخلون سوق العمل يوما بعد يوفمع تقلص أعداد العاملني املهرة الذين يدخلون سوق العمل يوما بعد يو  
ومن هنا يقع دور إدارة املوارد ومن هنا يقع دور إدارة املوارد . . تتنافس ليس من أجل احلصول على العمالء فقط ولكن العاملني كذلكتتنافس ليس من أجل احلصول على العمالء فقط ولكن العاملني كذلك

البشرية يف متابعة ما جيري يف البيئة خبصوص العنصر البشري ونوعية الفرص والتهديدات ذات العالقة، خاصة البشرية يف متابعة ما جيري يف البيئة خبصوص العنصر البشري ونوعية الفرص والتهديدات ذات العالقة، خاصة 
ماالت العجز يف نوعيات معينة من العاملني، التغري يف مستويات ماالت العجز يف نوعيات معينة من العاملني، التغري يف مستويات فيما يتعلق منها بوظيفة املوارد البشرية مثل احتفيما يتعلق منها بوظيفة املوارد البشرية مثل احت

  ..اخلاخل......أجور املنافسني، التشريعات احلكومية بشأن العمالة أجور املنافسني، التشريعات احلكومية بشأن العمالة 
  

   املساعدة يف حتديد نقاط القوة والضعف املتعلقة باألفراد العاملني يف املنظمة املساعدة يف حتديد نقاط القوة والضعف املتعلقة باألفراد العاملني يف املنظمة--جج
  

وعليه وعليه . .  أحد األصول البارزة للمنظمة أحد األصول البارزة للمنظمةلقد ازداد اعتراف املنظمات مؤخرا بأمهية املورد البشري باعتبارهلقد ازداد اعتراف املنظمات مؤخرا بأمهية املورد البشري باعتباره  
فإن الفشل يف األخذ يف االعتبار نقاط القوة والضعف املصاحبة لقوة العمل يف املنظمة قد يترتب عليه اختيار فإن الفشل يف األخذ يف االعتبار نقاط القوة والضعف املصاحبة لقوة العمل يف املنظمة قد يترتب عليه اختيار 
إستراتيجيات غري مالئمة أو يصعب تنفيذها، فعلى سبيل املثال، اختارت إحدى الشركات إستراتيجية تستند إستراتيجيات غري مالئمة أو يصعب تنفيذها، فعلى سبيل املثال، اختارت إحدى الشركات إستراتيجية تستند 
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ريق ختفيض التكاليف باستخدام تكنولوجيا متقدمة، ومن مث فقد صممت مصانعها ريق ختفيض التكاليف باستخدام تكنولوجيا متقدمة، ومن مث فقد صممت مصانعها إىل املنافسة السعرية عن طإىل املنافسة السعرية عن ط
وعملياا حول نظم متكاملة للتصنيع باستخدام احلاسب وأنظمة متقدمة للرقابة اإلحصائية، وعلى الرغم من وعملياا حول نظم متكاملة للتصنيع باستخدام احلاسب وأنظمة متقدمة للرقابة اإلحصائية، وعلى الرغم من 

اكتشفت أن اكتشفت أن أن هذا االختيار يبدو جيدا الغاية إال أنه مل حيقق األهداف املرجوة لسبب بسيط وهو أن الشركة أن هذا االختيار يبدو جيدا الغاية إال أنه مل حيقق األهداف املرجوة لسبب بسيط وهو أن الشركة 
 من قوة العمل ا يتسم باألمية أو اجلهل من الناحية الوظيفية؛ وعليه فإنه يف ظل املدخل  من قوة العمل ا يتسم باألمية أو اجلهل من الناحية الوظيفية؛ وعليه فإنه يف ظل املدخل %%  2525ما يزيد عن ما يزيد عن 

املتكامل، فإن خمططي اإلستراتيجية يأخذون بعني االعتبار كل القضايا ذات االرتباط بالعنصر البشري قبل املتكامل، فإن خمططي اإلستراتيجية يأخذون بعني االعتبار كل القضايا ذات االرتباط بالعنصر البشري قبل 
  ..االلتزام باختيار إستراتيجي حمددااللتزام باختيار إستراتيجي حمدد

  
  ::تايل خمتلف مستويات االرتباط بني إدارة املوارد البشرية والتخطيط اإلستراتيجيتايل خمتلف مستويات االرتباط بني إدارة املوارد البشرية والتخطيط اإلستراتيجيويعرض الشكل الويعرض الشكل ال  
  
  

  ««1100»»شكل رقم شكل رقم 
  مستويات الترابط بني التخطيط اإلستراتيجي وإدارة املوارد البشريةمستويات الترابط بني التخطيط اإلستراتيجي وإدارة املوارد البشرية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زة تنافسية ملنظمة زة تنافسية ملنظمة املدخل لتحقيق مياملدخل لتحقيق مي: : اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشريةاإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشريةمجال الدين حممد املرسى، مجال الدين حممد املرسى، : : املصدراملصدر
  . . 103103: : ، ص، ص20032003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، القرن احلادي والعشرينالقرن احلادي والعشرين
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من ناحية أخرى، تشري نتائج بعض الدراسات إىل أن غالبية املنظمات توجد يف املستويني الثاين من ناحية أخرى، تشري نتائج بعض الدراسات إىل أن غالبية املنظمات توجد يف املستويني الثاين 
بع؛ ويف ظل املنافسة بع؛ ويف ظل املنافسة والثالث من مستويات االرتباط، يف حني يوجد عدد حمدود منها يف املستويني األول والراوالثالث من مستويات االرتباط، يف حني يوجد عدد حمدود منها يف املستويني األول والرا

  احلادة وعوملة األسواق والتغريات البيئية التنافسية، فإن املنظمات بدأت تدرك أمهية املورد البشري باعتباره أحداحلادة وعوملة األسواق والتغريات البيئية التنافسية، فإن املنظمات بدأت تدرك أمهية املورد البشري باعتباره أحد
        ..املصادر احليوية لتحقيق امليزة  التنافسية، األمر يؤدي إىل تزايد االجتاه حنو حتقيق االرتباط املتكاملاملصادر احليوية لتحقيق امليزة  التنافسية، األمر يؤدي إىل تزايد االجتاه حنو حتقيق االرتباط املتكامل

  

  ارة املوارد البشرية يف تنفيذ اإلستراتيجيةارة املوارد البشرية يف تنفيذ اإلستراتيجيةدور إددور إد: :     املطلب الرابع    املطلب الرابع
  
  ميكن إلدارة املوارد البشرية أن تساهم يف تنفيذ إستراتيجية املنظمة من خالل جمموعة من املمارسات ميكن إلدارة املوارد البشرية أن تساهم يف تنفيذ إستراتيجية املنظمة من خالل جمموعة من املمارسات   

    وتشري كل واحدة من هذهوتشري كل واحدة من هذه. . اليت ميكن للمنظمات االختيار من بينها مبا يتناسب مع التنفيذ الفعال لإلستراتيجيةاليت ميكن للمنظمات االختيار من بينها مبا يتناسب مع التنفيذ الفعال لإلستراتيجية
  11::ال وظيفي من جماالت إدارة املوارد البشرية، ميكن عرضها كما يليال وظيفي من جماالت إدارة املوارد البشرية، ميكن عرضها كما يلياملمارسات إىل جماملمارسات إىل جم

  
  
  

   حتليل وتصميم الوظائف حتليل وتصميم الوظائف--11
          
  تساهم عملييت حتليل وتصميم الوظائف يف تنفيذ اإلستراتيجية عن طريق تكوين الوظائف الالزمة     تساهم عملييت حتليل وتصميم الوظائف يف تنفيذ اإلستراتيجية عن طريق تكوين الوظائف الالزمة     

ئف جيب أن ترتبط بإستراتيجية التنظيم،         ئف جيب أن ترتبط بإستراتيجية التنظيم،         إن الطريقة اليت يتم ا حتليل وتصميم الوظاإن الطريقة اليت يتم ا حتليل وتصميم الوظا. . لتنفيذ اإلستراتيجيةلتنفيذ اإلستراتيجية
حيث أن اإلستراتيجية إما أن تتطلب مهام جديدة خمتلفة، أو طرق خمتلفة ألداء نفس املهام؛ عالوة على ذلك، حيث أن اإلستراتيجية إما أن تتطلب مهام جديدة خمتلفة، أو طرق خمتلفة ألداء نفس املهام؛ عالوة على ذلك، 
ونظرا ألن العديد من اإلستراتيجيات تتضمن استخدام تكنولوجيا جديدة، فإن ذلك سوف يؤثر على الطريقة ونظرا ألن العديد من اإلستراتيجيات تتضمن استخدام تكنولوجيا جديدة، فإن ذلك سوف يؤثر على الطريقة 

  ..ز املهامز املهاماليت سيتم ا إجنااليت سيتم ا إجنا
  

                                                 
 1- مجال الدين حممد املرسى، املرجع السابق، ص ص: 108 - 112. 
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   استقطاب واختيار العاملني استقطاب واختيار العاملني--22          
  

            تساهم عملييت استقطاب واختيار العاملني يف تنفيذ اإلستراتيجية من خالل العمل على توفري           تساهم عملييت استقطاب واختيار العاملني يف تنفيذ اإلستراتيجية من خالل العمل على توفري 
احتياجات املنظمة من العاملني من حيث األعداد والنوعيات مبا يتناسب مع التنفيذ الفعال الستراتيجيتها اليت احتياجات املنظمة من العاملني من حيث األعداد والنوعيات مبا يتناسب مع التنفيذ الفعال الستراتيجيتها اليت 

                       فإن اإلستراتيجية اليت تتبعها املنظمة تؤثر مباشرة على عدد ونوعية العاملني اليت تسعى  فإن اإلستراتيجية اليت تتبعها املنظمة تؤثر مباشرة على عدد ونوعية العاملني اليت تسعى تبنتها؛ ومن مثتبنتها؛ ومن مث
  ..الستقطامالستقطام

  
   التدريب والتنمية التدريب والتنمية--33                    

  
           يعترب امتالك املهارات ذات العالقة باإلستراتيجية املختارة من املتطلبات الرئيسية لتحقيق النجاح يف            يعترب امتالك املهارات ذات العالقة باإلستراتيجية املختارة من املتطلبات الرئيسية لتحقيق النجاح يف 

    التغريات اليت قد حتدث يف اإلستراتيجيات تتطلب يف الغالب إجراء تغريات يف نوعيات ومستوياتالتغريات اليت قد حتدث يف اإلستراتيجيات تتطلب يف الغالب إجراء تغريات يف نوعيات ومستوياتفف. . تنفيذهاتنفيذها
إن هذه التغريات تتطلب بالضرورة وضع برامج تدريب للعاملني من أجل إن هذه التغريات تتطلب بالضرورة وضع برامج تدريب للعاملني من أجل . . وتركيبة املهارات اخلاصة بالعاملنيوتركيبة املهارات اخلاصة بالعاملني

 قدرام من أجل إكسام املعرفة  قدرام من أجل إكسام املعرفة إكسام املعرفة واملهارات وأمناط السلوك املتعلقة بوظائفهم؛ وكذلك تنميةإكسام املعرفة واملهارات وأمناط السلوك املتعلقة بوظائفهم؛ وكذلك تنمية
  ..واملهارات وأمناط السلوك واليت تساعد العاملني على مواجهة حتديات الوظائف احلالية أو املستقبليةواملهارات وأمناط السلوك واليت تساعد العاملني على مواجهة حتديات الوظائف احلالية أو املستقبلية

                          
   إدارة األداء إدارة األداء--44                    

  
حيث يتم حيث يتم . . جيةجية          تتضمن إدارة األداء حتديد األنشطة والنتائج اليت تؤدي إىل التنفيذ الناجح لإلستراتي          تتضمن إدارة األداء حتديد األنشطة والنتائج اليت تؤدي إىل التنفيذ الناجح لإلستراتي

سواء عن طريق استخدام سواء عن طريق استخدام . . استخدام إدارة األداء للتأكد من توافق أنشطة ونتائج العاملني مع األهداف التنظيميةاستخدام إدارة األداء للتأكد من توافق أنشطة ونتائج العاملني مع األهداف التنظيمية
خاصة يف املنظمات اليت ال تتسم عملياا بالتنوع واليت يكون فيها خاصة يف املنظمات اليت ال تتسم عملياا بالتنوع واليت يكون فيها ((أنظمة لتقييم األداء تستند إىل معايري وصفية أنظمة لتقييم األداء تستند إىل معايري وصفية 

؛ أو عن ؛ أو عن ))ليا على معرفة واسعة عن كيفية أداء العمل على الوجه الصحيح ليا على معرفة واسعة عن كيفية أداء العمل على الوجه الصحيح املديرون يف املستويات اإلدارية العاملديرون يف املستويات اإلدارية الع
 اليت تتسم عملياا بالتنوع واليت يكون  اليت تتسم عملياا بالتنوع واليت يكون تتخاصة يف املنظماخاصة يف املنظما((  طريق استخدام معايري كمية لتقييم أداء العاملنيطريق استخدام معايري كمية لتقييم أداء العاملني

هن يف املستوى هن يف املستوى فيها ال ميتلك أعضاء اإلدارة العليا معلومات كافية عن كيفية أداء العمل بواسطة من هم أقل منفيها ال ميتلك أعضاء اإلدارة العليا معلومات كافية عن كيفية أداء العمل بواسطة من هم أقل من
  .         .         ))التنظيميالتنظيمي

  
   هيكل األجور واحلوافز هيكل األجور واحلوافز--55    
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فوجود مستوى مرتفع من األجور أو فوجود مستوى مرتفع من األجور أو . .            تلعب أنظمة األجور دورا هاما يف تنفيذ اإلستراتيجيات           تلعب أنظمة األجور دورا هاما يف تنفيذ اإلستراتيجيات
 يؤدي إىل ضمان جذب واحلفاظ على أفضل العناصر؛ كذلك فإنه من خالل الربط  يؤدي إىل ضمان جذب واحلفاظ على أفضل العناصر؛ كذلك فإنه من خالل الربط احلوافز مقارنة باملنافسنياحلوافز مقارنة باملنافسني

  ..جر واألداء، تستطيع املنظمات تأمني احلصول على نوعيات أنشطة ومستويات أداء مرغوبة من العاملنيجر واألداء، تستطيع املنظمات تأمني احلصول على نوعيات أنشطة ومستويات أداء مرغوبة من العاملنيبني األبني األ
  

   عالقات العمل والعاملني عالقات العمل والعاملني--66                      
  

           بغض النظر عما إذا كان يوجد باملنظمة تنظيمات نقابية من عدمه، فإن املدخل العام للعالقات مع            بغض النظر عما إذا كان يوجد باملنظمة تنظيمات نقابية من عدمه، فإن املدخل العام للعالقات مع 
فاإلدارة جيب عليها أن حتدد فاإلدارة جيب عليها أن حتدد . . على قدرة املنظمة يف حتقيق ميزة تنافسية يف السوقعلى قدرة املنظمة يف حتقيق ميزة تنافسية يف السوقالعاملني يؤثر بشكل واضح العاملني يؤثر بشكل واضح 

خياراا حول مقدار مسامهة العاملني يف اختاذ القرارات من عدمه، وكذا احلقوق اخلاصة م، وما هو مدى خياراا حول مقدار مسامهة العاملني يف اختاذ القرارات من عدمه، وكذا احلقوق اخلاصة م، وما هو مدى 
اعتبارهم أصال اعتبارهم أصال مسؤولية املنظمة جتاههم، وبصفة عامة فإن نظرة اإلدارة إىل العاملني ا قد تتراوح بني مسؤولية املنظمة جتاههم، وبصفة عامة فإن نظرة اإلدارة إىل العاملني ا قد تتراوح بني 

إن املدخل الذي سوف يتم استخدامه الختاذ إن املدخل الذي سوف يتم استخدامه الختاذ ..يستوجب االستثمار والتنمية إىل تكلفة جيب ترشيدها واحلد منهايستوجب االستثمار والتنمية إىل تكلفة جيب ترشيدها واحلد منها
  . . القرارات قد يتولد عنه إما جناح املنظمة يف حتقيق أهدافها أو تعثرها ورمبا خروجها من السوق متاماالقرارات قد يتولد عنه إما جناح املنظمة يف حتقيق أهدافها أو تعثرها ورمبا خروجها من السوق متاما

  

  املوارد البشريةالدالالت اإلستراتيجية إلدارة:     املطلب اخلامس
                                                                                     

. .           ختتلف الدالالت اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية باختالف طبيعة التوجه اإلستراتيجي للمنظمة          ختتلف الدالالت اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية باختالف طبيعة التوجه اإلستراتيجي للمنظمة
ة املوارد البشرية، ويف ما يلي عرض ملختلف الدالالت ة املوارد البشرية، ويف ما يلي عرض ملختلف الدالالت حيث متتلك كل إستراتيجية دالالت خمتلفة بالنسبة إلدارحيث متتلك كل إستراتيجية دالالت خمتلفة بالنسبة إلدار

  11::اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية حسب التوجه اإلستراتيجي للمنظمةاإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية حسب التوجه اإلستراتيجي للمنظمة
  
  
  

   الدالالت اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية يف ظل إستراتيجية النمو الدالالت اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية يف ظل إستراتيجية النمو--11                  
  

  املوارد البشرية باختالف البدائل اإلستراتيجية هلذهاملوارد البشرية باختالف البدائل اإلستراتيجية هلذه          ختتلف انعكاسات إستراتيجية النمو على إدارة           ختتلف انعكاسات إستراتيجية النمو على إدارة 

                                                 
  :  أنظر كل من -1

  .122 - 120:، ص ص املرجع السابقاملرسى،  مجال الدين حممد -   
-Smaїl ARBADJI, "Ressources humaines: Rôle et perspectives d’une Dynamique Stratégique" , dans: 

le rôle des ressources : le séminaire international sur, les publications du séminaire international
le des Economistes  NationaAssociation, loppement économique et socialhumaines dans le déve

Algériens, palais du culture, Alger, Algérie, les journées du 17 au 18 juillet 2004, Université d'Alger, 
Algérie, 2004, P P: 235 - 237.  
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فإستراتيجيات التركيز تتطلب من املنظمة احلفاظ على املهارات احلالية املتاحة بالتنظيم، وهو ما فإستراتيجيات التركيز تتطلب من املنظمة احلفاظ على املهارات احلالية املتاحة بالتنظيم، وهو ما . . اإلستراتيجيةاإلستراتيجية
يتطلب استخدام نوعية من الربامج التدريبية اليت تصقل وتنمي هذه املهارات، وكذلك برامج للمكافأة تركز يتطلب استخدام نوعية من الربامج التدريبية اليت تصقل وتنمي هذه املهارات، وكذلك برامج للمكافأة تركز 

احلفاظ على هذه املهارات؛ من ناحية أخرى، فإن أنظمة األداء يف ظل اتباع إستراتيجية التركيز جيب أن احلفاظ على هذه املهارات؛ من ناحية أخرى، فإن أنظمة األداء يف ظل اتباع إستراتيجية التركيز جيب أن على على 
تكون موجهة بالسلوك، حيث أن البيئة تتسم غالبا باالستقرار وأن السلوك املطلوب لتحقيق األداء الفعال تكون موجهة بالسلوك، حيث أن البيئة تتسم غالبا باالستقرار وأن السلوك املطلوب لتحقيق األداء الفعال 

ي فتفرز حتديات أكثر بالنسبة إلدارة ي فتفرز حتديات أكثر بالنسبة إلدارة يكون معروفا من خالل التجارب السابقة؛ أما إستراتيجيات النمو الداخليكون معروفا من خالل التجارب السابقة؛ أما إستراتيجيات النمو الداخل
فالنمو يتطلب اماك املنظمة يف عمليات مستمرة لالستقطاب واالختيار والنقل والترقية، كما فالنمو يتطلب اماك املنظمة يف عمليات مستمرة لالستقطاب واالختيار والنقل والترقية، كما . . املوارد البشريةاملوارد البشرية

أن التوسع يف أسواق خمتلفة قد يتطلب تغيري تركيبة املهارات األساسية اليت جيب أن تتوافر يف العنصر البشري، أن التوسع يف أسواق خمتلفة قد يتطلب تغيري تركيبة املهارات األساسية اليت جيب أن تتوافر يف العنصر البشري، 
إن أنظمة تقييم األداء جيب أن تتضمن مزجا متوازنا من التوجه بالسلوك والتوجه بالنتائج، إن أنظمة تقييم األداء جيب أن تتضمن مزجا متوازنا من التوجه بالسلوك والتوجه بالنتائج، عالوة على ذلك فعالوة على ذلك ف

فبينما يستمد التوجع السلوكي من املعرفة املتوافرة بأمناط السلوك الفعال يف أسواق املنتج، فإن التوجه بالنتائج فبينما يستمد التوجع السلوكي من املعرفة املتوافرة بأمناط السلوك الفعال يف أسواق املنتج، فإن التوجه بالنتائج 
ملكافأة سوف متيل إىل التركيز على ملكافأة سوف متيل إىل التركيز على يستمد من احلاجة للتركيز على أهداف النمو والتوسع، كذلك فإن أنظمة ايستمد من احلاجة للتركيز على أهداف النمو والتوسع، كذلك فإن أنظمة ا

حتفيز حتقيق أهداف النمو، وبالنسبة لالحتياجات التدريبية فسوف ختتلف وفقا للطريقة اليت ختتارها املنظمة حتفيز حتقيق أهداف النمو، وبالنسبة لالحتياجات التدريبية فسوف ختتلف وفقا للطريقة اليت ختتارها املنظمة 
لتحقيق النمو على سبيل املثال إذا أرادت املنظمة حتقيق النمو عن طريق التوسع يف األسواق، فإن التدريب لتحقيق النمو على سبيل املثال إذا أرادت املنظمة حتقيق النمو عن طريق التوسع يف األسواق، فإن التدريب 

ة باألسواق، خاصة إذا كانت األسواق أجنبية؛ أما إذا كانت إستراتيجية النمو ة باألسواق، خاصة إذا كانت األسواق أجنبية؛ أما إذا كانت إستراتيجية النمو سوف يركز على تكثيف املعرفسوف يركز على تكثيف املعرف
تستند إىل االبتكار أو التطوير يف املنتج، فإن املنظمة حتتاج إىل عمالة ماهرة ذات والء قوي للمنظمة، عالوة تستند إىل االبتكار أو التطوير يف املنتج، فإن املنظمة حتتاج إىل عمالة ماهرة ذات والء قوي للمنظمة، عالوة 

ليهم لفترات ليهم لفترات على ذلك وحيث أن االبتكار ينطوي على مواجهة املخاطر، فإن هؤالء األفراد جيب احلفاظ ععلى ذلك وحيث أن االبتكار ينطوي على مواجهة املخاطر، فإن هؤالء األفراد جيب احلفاظ ع
طويلة، خاصة يف مراحل التقدمي والنمو للمنتجات اجلديدة، كذلك فإن التدريب سوف يركز على النواحي طويلة، خاصة يف مراحل التقدمي والنمو للمنتجات اجلديدة، كذلك فإن التدريب سوف يركز على النواحي 
الفنية وتنمية العالقات الشخصية والعمل اجلماعي مثل برامج فرق العمل؛ من ناحية أخرى، إذا كانت الفنية وتنمية العالقات الشخصية والعمل اجلماعي مثل برامج فرق العمل؛ من ناحية أخرى، إذا كانت 

ملشتركة أو االمتالك، فإن التدريب جيب ملشتركة أو االمتالك، فإن التدريب جيب  النمو تستند إىل النمو اخلارجي عن طريق املشروعات ا النمو تستند إىل النمو اخلارجي عن طريق املشروعات اتتإستراتيجياإستراتيجيا
أن يركز على برامج العامل مع الصراعات أو تعدد الثقافات وإحداث التكامل والتنميط يف املمارسات يف كل أن يركز على برامج العامل مع الصراعات أو تعدد الثقافات وإحداث التكامل والتنميط يف املمارسات يف كل 

  ..جماالت ومناطق النشاط بالشركةجماالت ومناطق النشاط بالشركة
  

   الدالالت اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية يف ظل إستراتيجية االنكماش  الدالالت اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية يف ظل إستراتيجية االنكماش --22
  

              تيجيات االنكماش واليت قد تترتب على املنافسة احلادة وحاالت الكساد وتغيري تيجيات االنكماش واليت قد تترتب على املنافسة احلادة وحاالت الكساد وتغيري بالنسبة إلسترابالنسبة إلسترا  
االحتياجات، فإن دور إدارة املوارد البشرية يتمثل أساسا يف تقليص حجم العمالة سواء عن طريق االستغناء االحتياجات، فإن دور إدارة املوارد البشرية يتمثل أساسا يف تقليص حجم العمالة سواء عن طريق االستغناء   

عاش املبكر؛ غري أنه ويف عاش املبكر؛ غري أنه ويف عن العمالة حمدودة القيمة أو األداء، أو إستراتيجيات ترك العمل االختياري، أو املعن العمالة حمدودة القيمة أو األداء، أو إستراتيجيات ترك العمل االختياري، أو امل
أغلب احلاالت فإن العاملني املهرة وذوي اخلربة هو الذين يغادرون وذلك ملقدرم عل إجياد فرص عمل بديلة، أغلب احلاالت فإن العاملني املهرة وذوي اخلربة هو الذين يغادرون وذلك ملقدرم عل إجياد فرص عمل بديلة، 
وهذا يقود غالبا إىل حاجة املنظمة إىل عمليات استقطاب جديدة للعمالة املميزة إىل فقدها، وهو ما يؤدي إىل وهذا يقود غالبا إىل حاجة املنظمة إىل عمليات استقطاب جديدة للعمالة املميزة إىل فقدها، وهو ما يؤدي إىل 

  ..ارتفاع التكلفة وليس العكسارتفاع التكلفة وليس العكس
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جد أمام إدارة املوارد البشرية عدة خيارات ختفف من االنعكاسات السلبية الوظيفية إلستراتيجيات جد أمام إدارة املوارد البشرية عدة خيارات ختفف من االنعكاسات السلبية الوظيفية إلستراتيجيات ويوويو  
  ::االنكماش وقد تتالفاها أحيانا وأمههااالنكماش وقد تتالفاها أحيانا وأمهها

   تقليص أو إعادة توزيع تكاليف االستخدام وتوسيع قواعد مرونة العمل، تقليص أو إعادة توزيع تكاليف االستخدام وتوسيع قواعد مرونة العمل،--
  الستخدام ذات األجل الطويل،الستخدام ذات األجل الطويل، إعادة هيكلة التوظيف دف تفعيل العمل وختفيض تكاليف التوظيف وا إعادة هيكلة التوظيف دف تفعيل العمل وختفيض تكاليف التوظيف وا--
                       مساعدة العمال واملوظفني الذين أصام الوهن واهتزت معنويام نتيجة جلوء املنظمة إىل إستراتيجية مساعدة العمال واملوظفني الذين أصام الوهن واهتزت معنويام نتيجة جلوء املنظمة إىل إستراتيجية--

  ..االنكماشاالنكماش
  

   الدالالت اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية يف ظل إستراتيجية االستقرار  الدالالت اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية يف ظل إستراتيجية االستقرار --33
  

ة املوارد البشرية يف املنظمات اليت اعتمدت على إستراتيجية ة املوارد البشرية يف املنظمات اليت اعتمدت على إستراتيجية من بني األمور اهلامة اليت تشغل إدارمن بني األمور اهلامة اليت تشغل إدار
االستقرار، تلك املتعلقة باحملافظة على خنبة األفراد الطموحني والناجحني يف أدوارهم ونشاطام، إذ أن فرص االستقرار، تلك املتعلقة باحملافظة على خنبة األفراد الطموحني والناجحني يف أدوارهم ونشاطام، إذ أن فرص 

  ..الترقي أمام هؤالء تبقى جد حمدودة، وليس من السهل بالتايل حتفيز أو االحتفاظ ذه النخبةالترقي أمام هؤالء تبقى جد حمدودة، وليس من السهل بالتايل حتفيز أو االحتفاظ ذه النخبة
  

  لفصل الثاين لفصل الثاين خامتة اخامتة ا    
  
يف ظل عامل تسيطر عليه آفاق العوملة وتغلفه التطورات التكنولوجية اهلائلة، فإن املنظمات اليت تسعى يف ظل عامل تسيطر عليه آفاق العوملة وتغلفه التطورات التكنولوجية اهلائلة، فإن املنظمات اليت تسعى   

إىل حتقيق االستمرار جيب أن تتصف بقدرة عالية على التكيف واملرونة حىت ميكنها التعامل بفعالية مع التغريات إىل حتقيق االستمرار جيب أن تتصف بقدرة عالية على التكيف واملرونة حىت ميكنها التعامل بفعالية مع التغريات 
  ..شبه اليومية يف بيئة أعماهلاشبه اليومية يف بيئة أعماهلا

عامل، فإن إدارة املوارد البشرية جيب أن متارس دورا أكثر فعالية يف تنمية أنظمة العمل عامل، فإن إدارة املوارد البشرية جيب أن متارس دورا أكثر فعالية يف تنمية أنظمة العمل ويف ظل هذا الويف ظل هذا ال  
وذلك من خالل تبين إستراتيجيات طويلة وذلك من خالل تبين إستراتيجيات طويلة . . الفعال وحتقيق امليزة التنافسية اليت ترتكز حوهلا إستراتيجيات املنظمةالفعال وحتقيق امليزة التنافسية اليت ترتكز حوهلا إستراتيجيات املنظمة

القرارات وعالقات العمل باملنظمة القرارات وعالقات العمل باملنظمة األجل يف جمال إدارة املوارد البشرية حىت ميكن حتسني جودة عملية اختاذ األجل يف جمال إدارة املوارد البشرية حىت ميكن حتسني جودة عملية اختاذ 
  ..املعاصرة، ومبا يساعدها يف النهاية على مواجهة التحديات واستغالل الفرص اليت قد تفرزها البيئة احمليطةاملعاصرة، ومبا يساعدها يف النهاية على مواجهة التحديات واستغالل الفرص اليت قد تفرزها البيئة احمليطة

وحيث أن املنظمة يف حالة من التغري املستمر، كذلك فإن إدارة املوارد البشرية جيب أن تتسم بالتغري وحيث أن املنظمة يف حالة من التغري املستمر، كذلك فإن إدارة املوارد البشرية جيب أن تتسم بالتغري   
 فإن معايري الفعالية يف برامج إدارة املوارد البشرية جيب أن تدور حول حمورين،  فإن معايري الفعالية يف برامج إدارة املوارد البشرية جيب أن تدور حول حمورين، والتطور املستمرين؛ نتيجة لذلكوالتطور املستمرين؛ نتيجة لذلك

يتمثل األول منهما يف مدى رضا العاملني باملنظمة، وحيث يكمن الثاين يف القدرة على تطوير نظام إدارة يتمثل األول منهما يف مدى رضا العاملني باملنظمة، وحيث يكمن الثاين يف القدرة على تطوير نظام إدارة 
    ..املوارد البشرية حبيث يكون أكثر استجابة للمتغريات والتحديات السائدةاملوارد البشرية حبيث يكون أكثر استجابة للمتغريات والتحديات السائدة

ر البشري أحد األسلحة لتحقيق امليزة التنافسية وحتسني أوضاع املنظمة السوقية ونتائج ر البشري أحد األسلحة لتحقيق امليزة التنافسية وحتسني أوضاع املنظمة السوقية ونتائج وباعتبار العنصوباعتبار العنص  
  تتأعماهلا، فإن ذلك يتطلب دراسة وحتليل أنشطة املوارد البشرية وربطها بغايات وأهداف وإستراتيجياأعماهلا، فإن ذلك يتطلب دراسة وحتليل أنشطة املوارد البشرية وربطها بغايات وأهداف وإستراتيجيا
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            إلستراتيجية إلستراتيجية املنظمة، وهذا ال يتحقق إال من خالل الربط بني جهود ختطيط املوارد البشرية والتوجهات ااملنظمة، وهذا ال يتحقق إال من خالل الربط بني جهود ختطيط املوارد البشرية والتوجهات ا
  .          .          للمنظمةللمنظمة  
 



    متهيـد   متهيـد
  . . ماهية ختطيط املوارد البشريةماهية ختطيط املوارد البشرية: :    املبـحث األول   املبـحث األول
  ..إلستراتيجي لتخطيط املوارد البشريةإلستراتيجي لتخطيط املوارد البشريةالبعد االبعد ا: :    املبـحث الثاين   املبـحث الثاين
  ..عمليات ختطيط املوارد البشريةعمليات ختطيط املوارد البشرية: :    املبحـث الثالث   املبحـث الثالث
     خامتة الفصل الثالث   خامتة الفصل الثالث
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   املنظمة املنظمةإستراتيجيةإستراتيجيةختطيط املوارد البشرية ودوره ضمن ختطيط املوارد البشرية ودوره ضمن : :  الثالث الثالثالفصلالفصل
  

متهيـد متهيـد     
  

يتوقف جناح املنظمة يف األجل الطويل على مدى احلصول على األفراد املناسبني يف األعمال املناسبة يتوقف جناح املنظمة يف األجل الطويل على مدى احلصول على األفراد املناسبني يف األعمال املناسبة   
فر فر ااال إذا توال إذا توإإ  ،،ة التخطيط اإلستراتيجية التخطيط اإلستراتيجيميكن حتقيق األهداف املرجوة من عمليميكن حتقيق األهداف املرجوة من عملي   حيث ال حيث ال..ويف الوقت املناسبويف الوقت املناسب

 ولضمان حتقيق ذلك فإنه جيب على وحدات املوارد البشرية املشاركة  ولضمان حتقيق ذلك فإنه جيب على وحدات املوارد البشرية املشاركة ؛؛األفراد ذوي املواهب واملهارات املناسبةاألفراد ذوي املواهب واملهارات املناسبة
ة املسامهة يف بناء ة املسامهة يف بناء يفييفيديد كديد كوحتوحت، ، مةمةظظ عن طريق إدراك أمهية الفكر اإلستراتيجي للمن عن طريق إدراك أمهية الفكر اإلستراتيجي للمن،،مةمةظظيف إدارة املنيف إدارة املنالفعالة الفعالة 
  رو املوارد البشريةرو املوارد البشريةيي فيها مد فيها مدأأ وهذا يتطلب بدوره وجود رؤية مستقبلية يستقر وهذا يتطلب بدوره وجود رؤية مستقبلية يستقرستراتيجية،ستراتيجية،اإلاإلطها طها ططوتنفيذ خوتنفيذ خ

ميكن أن يتحقق إال من خالل التخطيط ميكن أن يتحقق إال من خالل التخطيط    وكل ذلك ال وكل ذلك ال،،األحداث املستقبلية ذات التأثري على العنصر البشرياألحداث املستقبلية ذات التأثري على العنصر البشري
  ..الفعال للموارد البشريةالفعال للموارد البشرية

  نظمة من العاملني من حيث األعداد نظمة من العاملني من حيث األعداد فالغرض من ختطيط املوارد البشرية يتمثل يف حتديد حاجة املفالغرض من ختطيط املوارد البشرية يتمثل يف حتديد حاجة امل
 وذلك لوجود فترة زمنية بني  وذلك لوجود فترة زمنية بني ،، يف الوقت املناسب يف الوقت املناسباالحتياجاتاالحتياجاتوالتخصصات ووضع برنامج زمين لتوفري هذه والتخصصات ووضع برنامج زمين لتوفري هذه 

  ..ؤهل لشغل هذه الوظيفةؤهل لشغل هذه الوظيفةاملاملفرد فرد الال وضمان احلصول على  وضمان احلصول على ،،يفة مايفة ماظظ شغل و شغل وإيلإيلإدراك احلاجة إدراك احلاجة 
      اإلستراتيجيةاإلستراتيجية فهو نابع من اخلطة  فهو نابع من اخلطة ،،للمنظمةللمنظمةاإلستراتيجي اإلستراتيجي تخطيط تخطيط الال ختطيط املوارد البشرية ب ختطيط املوارد البشرية بطط ويرتب ويرتب

مع أهداف اخلطة مع أهداف اخلطة ملوارد البشرية ملوارد البشرية ااعملية ختطيط عملية ختطيط للمنظمة، ويتم وضعه يف ظل هذه اخلطة، وذلك حىت تتوافق للمنظمة، ويتم وضعه يف ظل هذه اخلطة، وذلك حىت تتوافق 
  ،،دون وظائفها وأعماهلا املستقبليةدون وظائفها وأعماهلا املستقبليةيؤيؤمن أجل حتديد حاجتها من العاملني الذين سمن أجل حتديد حاجتها من العاملني الذين ساإلستراتيجية للمنظمة، وذلك اإلستراتيجية للمنظمة، وذلك 

النقص النقص خاطرة وعدم التأكد املرتبطة بالعنصر البشري مبا جينب املنظمة التعرض حلاالت خاطرة وعدم التأكد املرتبطة بالعنصر البشري مبا جينب املنظمة التعرض حلاالت املاملواحلد من حاالت واحلد من حاالت 
ه خاصة فيما يتعلق ه خاصة فيما يتعلق عع وكذلك مواجهة التغيري والتكيف م وكذلك مواجهة التغيري والتكيف م،، أو وجود زيادة غري ضرورية أو وجود زيادة غري ضروريةي،ي، أو املهار أو املهارييالعددالعدد

  اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةهداف هداف  مبا يساهم يف حتقيق األ مبا يساهم يف حتقيق األ،،ات العاملنيات العاملنيعيعيمبحتويات الوظائف واملتطلبات املهارية وأعداد ونومبحتويات الوظائف واملتطلبات املهارية وأعداد ونو
  ..للمنظمةللمنظمة

  : : اآلتيةاآلتية مت تقسيم الفصل إىل املباحث الثالثة  مت تقسيم الفصل إىل املباحث الثالثة ،، ومن خالل ذلك ومن خالل ذلك
  ؛؛ماهية ختطيط املوارد البشريةماهية ختطيط املوارد البشرية  
  ؛؛البعد اإلستراتيجي لتخطيط املوارد البشريةالبعد اإلستراتيجي لتخطيط املوارد البشرية  
  ..عمليات ختطيط املوارد البشريةعمليات ختطيط املوارد البشرية  
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  ماهية ختطيط املوارد البشرية ماهية ختطيط املوارد البشرية : :    املبحث األول   املبحث األول

    
إىل موارد بشرية تؤدي من خالهلا النشاط الذي تقوم به، وعليه جيب أن تقوم إىل موارد بشرية تؤدي من خالهلا النشاط الذي تقوم به، وعليه جيب أن تقوم حتتاج أي منظمة حتتاج أي منظمة   

املنظمة بتحديد احتياجاا من األعداد والنوعيات املختلفة من املوارد البشرية، وذلك من خالل عملية ختطيط املنظمة بتحديد احتياجاا من األعداد والنوعيات املختلفة من املوارد البشرية، وذلك من خالل عملية ختطيط 
األنشطة على خري األنشطة على خري املوارد البشرية؛ ذلك أن حسن حتديد النوعيات واألعداد املناسبة من العمالة يكفل القيام باملوارد البشرية؛ ذلك أن حسن حتديد النوعيات واألعداد املناسبة من العمالة يكفل القيام ب

وجه، وبأقل تكلفة؛ أما سوء هذا التحديد فيعين وجود عمالة غري مناسبة يف األعمال والوظائف، ووجود وجه، وبأقل تكلفة؛ أما سوء هذا التحديد فيعين وجود عمالة غري مناسبة يف األعمال والوظائف، ووجود 
  . . أعداد غري مناسبة منها أيضاأعداد غري مناسبة منها أيضا

  : : وعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلة العناصر اآلتيةوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلة العناصر اآلتية  
  مفهوم ختطيط املوارد البشرية؛مفهوم ختطيط املوارد البشرية؛  
  لبشرية؛لبشرية؛أمهية وأهداف ختطيط املوارد اأمهية وأهداف ختطيط املوارد ا  
  .  .  البيانات الالزمة لتخطيط املوارد البشرية ومتطلبات فعاليتهالبيانات الالزمة لتخطيط املوارد البشرية ومتطلبات فعاليته  

  

      مفهوم ختطيط املوارد البشرية  مفهوم ختطيط املوارد البشرية  : : املطلب األولاملطلب األول        
  
توجد تعاريف متعددة ملفهوم ختطيط املوارد البشرية، وفيما يلي عرض لبعض التعاريف املتعلقة توجد تعاريف متعددة ملفهوم ختطيط املوارد البشرية، وفيما يلي عرض لبعض التعاريف املتعلقة   

  ::بتخطيط املوارد البشريةبتخطيط املوارد البشرية
املوارد البشرية هو عملية احلصول على العدد الصحيح من األفراد املؤهلني املوارد البشرية هو عملية احلصول على العدد الصحيح من األفراد املؤهلني ختطيط ختطيط ""تعريف راوية حسن تعريف راوية حسن   --

للوظائف املناسبة ويف الوقت املناسب، وبطريقة أخرى فإن ختطيط املوارد البشرية، هو نظام توافق أو مقابلة للوظائف املناسبة ويف الوقت املناسب، وبطريقة أخرى فإن ختطيط املوارد البشرية، هو نظام توافق أو مقابلة 
 مع  مع )) عنهم عنهمهؤالء الذين سيتم تعيينهم أو البحثهؤالء الذين سيتم تعيينهم أو البحث((، وخارجيا ، وخارجيا ))األفراد املوجودين فعالاألفراد املوجودين فعال((عرض األفراد داخليا عرض األفراد داخليا 

  ، ، 11""الوظائف املتاحة اليت تتوقع املنظمة وجودها عرب فترة زمنية حمددةالوظائف املتاحة اليت تتوقع املنظمة وجودها عرب فترة زمنية حمددة
ختطيط املوارد البشرية هو عملية حتويل خطة عمل املنظمة احلالية أو املستقبلية إىل ختطيط املوارد البشرية هو عملية حتويل خطة عمل املنظمة احلالية أو املستقبلية إىل ""تعريف حبيب الصحاف تعريف حبيب الصحاف   --

ة املطلوبة واملتوفرة، ة املطلوبة واملتوفرة، احتياجات من املوارد البشرية لتنفيذها، ويتم مبوجب اخلطة حتديد كمية ونوعية العمالاحتياجات من املوارد البشرية لتنفيذها، ويتم مبوجب اخلطة حتديد كمية ونوعية العمال
  ،،22""وربطها جبميع وظائف إدارة املوارد البشرية من توظيف وتدريب ومعلومات وتطوير وغريهاوربطها جبميع وظائف إدارة املوارد البشرية من توظيف وتدريب ومعلومات وتطوير وغريها

ختطيط املوارد البشرية هو عملية حتليل منظم ومستمر جلانيب العرض ختطيط املوارد البشرية هو عملية حتليل منظم ومستمر جلانيب العرض ""تعريف مجال الدين حممد املرسى تعريف مجال الدين حممد املرسى   --
  ،،33""جهة عنصر املفاجأة وعدم التأكدجهة عنصر املفاجأة وعدم التأكدوالطلب على املوارد البشرية يف املستقبل مبا يساعد على مواوالطلب على املوارد البشرية يف املستقبل مبا يساعد على موا

                                                 
  .75: ، ص2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، رؤية مستقبلية: إدارة املوارد البشرية راوية حسن، -1
  .6:  ص، املرجع السابق حبيب الصحاف، - 2
  .148: ، صاملرجع السابق مجال الدين حممد املرسى، -3
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ختطيط املوارد البشرية هو عملية ختطيط املوارد البشرية هو عملية ""))    ((  SShhiimmoonn  LL..DDaallaann  eett  aauuttrreess تعريف شيمون داالن وآخرون  تعريف شيمون داالن وآخرون --
إعداد ووضع قيد التنفيذ خطط وبرامج دف إىل حتديد وضمان حصول املنظمة على احتياجاا من العمالة إعداد ووضع قيد التنفيذ خطط وبرامج دف إىل حتديد وضمان حصول املنظمة على احتياجاا من العمالة 

  ،،11"" إحداثها ويف الوقت املناسب إحداثها ويف الوقت املناسبالالزمة للقيام بالوظائف املتوقع وجودها أوالالزمة للقيام بالوظائف املتوقع وجودها أو
    ختطيط املوارد البشرية هو التنبؤ والتقدير املستمرختطيط املوارد البشرية هو التنبؤ والتقدير املستمر""  ))FFrraannççooiissee  KKeerrllaarr((تعريف فرنسواز كرالر تعريف فرنسواز كرالر   --

  ،،22""واملنتظم للعرض والطلب على املوارد البشرية يف املستقبلواملنتظم للعرض والطلب على املوارد البشرية يف املستقبل
    جمموعةجمموعةختطيط املوارد البشرية هو ختطيط املوارد البشرية هو " " ((  LLooïïccee  ccaaddiinn  eett  aauuttrreess))تعريف لويس كادان وآخرون تعريف لويس كادان وآخرون   --

    األنشطة اليت متكن املنظمة من حتديد والتعرف على االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية الالزمة لتحقيقاألنشطة اليت متكن املنظمة من حتديد والتعرف على االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية الالزمة لتحقيق
    األهداف التنظيمية، وصياغة الربامج الالزمة لسد العجز يف املوارد البشرية املتاحة أو التخلص من الفائضاألهداف التنظيمية، وصياغة الربامج الالزمة لسد العجز يف املوارد البشرية املتاحة أو التخلص من الفائض

  ..33""منهامنها
  طيط املوارد البشرية هو تلك العملية اليت من خالهلا تقدر طيط املوارد البشرية هو تلك العملية اليت من خالهلا تقدر إذن وكمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن ختإذن وكمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن خت  

وحتسب احتياجات املنظمة املستقبلية من املوارد البشرية من حيث أعدادها وأنواعها ومهاراا، بشكل خيدم وحتسب احتياجات املنظمة املستقبلية من املوارد البشرية من حيث أعدادها وأنواعها ومهاراا، بشكل خيدم 
متطلبات حتقيق إستراتيجيتها، ومقارنة هذه االحتياجات مع قوة وإمكانات املوارد البشرية املستقبلية فيها، متطلبات حتقيق إستراتيجيتها، ومقارنة هذه االحتياجات مع قوة وإمكانات املوارد البشرية املستقبلية فيها، 

تحديد فيما إذا كانت املنظمة حباجة إىل قوة عمل إضافية وما هو نوعها ومهاراا املطلوبة إلجناز عبء العمل تحديد فيما إذا كانت املنظمة حباجة إىل قوة عمل إضافية وما هو نوعها ومهاراا املطلوبة إلجناز عبء العمل لل
، أم ال يوجد نقص أو فائض حبيث ، أم ال يوجد نقص أو فائض حبيث ))قوة العملقوة العمل((املستقبلي، أم أن لديها فائض عن حاجتها من املوارد البشرية املستقبلي، أم أن لديها فائض عن حاجتها من املوارد البشرية 

إستراتيجية املنظمة احلالية؛ وذلك يف سبيل إستراتيجية املنظمة احلالية؛ وذلك يف سبيل تكفي املوارد احلالية إلجناز ما هو خمطط له من حجم عمل يف تكفي املوارد احلالية إلجناز ما هو خمطط له من حجم عمل يف 
  . . احلصول على العدد الصحيح من املوارد البشرية املؤهلة للوظائف املناسبة ويف الوقت املناسباحلصول على العدد الصحيح من املوارد البشرية املؤهلة للوظائف املناسبة ويف الوقت املناسب

  

  أمهية وأهداف ختطيط املوارد البشريةأمهية وأهداف ختطيط املوارد البشرية: :     املطلب الثاين    املطلب الثاين
  

  .. ويتم التعرض إىل أمهية وأهداف ختطيط املوارد البشرية على الترتيب ويتم التعرض إىل أمهية وأهداف ختطيط املوارد البشرية على الترتيب
    

  مهية ختطيط املوارد البشريةمهية ختطيط املوارد البشرية أ أ--11
  

                                                 
1 -Shimon L.DALAN et autres, la gestion des ressources humaines,  Person éducation, 3éme  édition, 
Canada, 2002, P: 162. 
2 -Françoise KERLAR, Guide de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, édition 
d’organisation, Paris, France, 2002 , P: 14.    
3 -Loïce CADIN et autres, Gestion des ressources humaines: Pratique et éléments des théorie, Dunod 
2éme édition, Paris, France, 2002, P: 97.       
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على الرغم من أن التخطيط للموارد البشرية يتوجب ممارسته من قبل مجيع املنظمات إال أن أمهيته على الرغم من أن التخطيط للموارد البشرية يتوجب ممارسته من قبل مجيع املنظمات إال أن أمهيته 
  11::تظهر بشكل واضح يف املنظمات الكبرية واملتوسطة، نظرا ملا حيققه هلا من فوائد عديدة تتمثل فيما يلي تظهر بشكل واضح يف املنظمات الكبرية واملتوسطة، نظرا ملا حيققه هلا من فوائد عديدة تتمثل فيما يلي 

 ذلك أنه يساعد على  ذلك أنه يساعد على ..رتباكات الفجائية يف خطوط اإلنتاجرتباكات الفجائية يف خطوط اإلنتاج يساعد ختطيط املوارد البشرية على منع اال يساعد ختطيط املوارد البشرية على منع اال--
التعرف على مواطن العجز والفائض يف القوى العاملة، ومن مث اختاذ التدابري الالزمة مثل االستغناء، النقل، التعرف على مواطن العجز والفائض يف القوى العاملة، ومن مث اختاذ التدابري الالزمة مثل االستغناء، النقل، 

  الترقية، والتدريب، الترقية، والتدريب، 
 املوارد البشرية  املوارد البشرية  يساعد ختطيط املوارد البشرية يف التخلص من الفائض وسد العجز وبالتايل ترشيد استخدام يساعد ختطيط املوارد البشرية يف التخلص من الفائض وسد العجز وبالتايل ترشيد استخدام--

  وختفيض التكلفة اخلاصة بالعمالة إىل أقل حد، وختفيض التكلفة اخلاصة بالعمالة إىل أقل حد، 
   يساعد ختطيط املوارد البشرية على سري عمليات االختيار والتعيني إذ ما مل يكن معروفا عدد العاملني  يساعد ختطيط املوارد البشرية على سري عمليات االختيار والتعيني إذ ما مل يكن معروفا عدد العاملني --

  املطلوبني يف املنظمة، ال ميكن البدء بعمليات التعيني واالختيار،املطلوبني يف املنظمة، ال ميكن البدء بعمليات التعيني واالختيار،
طيط املستقبل الوظيفي للعاملني، حيث يتضمن ذلك حتديد أنشطة طيط املستقبل الوظيفي للعاملني، حيث يتضمن ذلك حتديد أنشطة  يساعد ختطيط املوارد البشرية على خت يساعد ختطيط املوارد البشرية على خت--

  التدريب والنقل والترقية،التدريب والنقل والترقية،
 يساعد ختطيط املوارد البشرية على إظهار نقاط الضعف والقوة يف نوعية أداء املوارد البشرية وبالتايل يف  يساعد ختطيط املوارد البشرية على إظهار نقاط الضعف والقوة يف نوعية أداء املوارد البشرية وبالتايل يف --

  حتديد نوعية برامج التدريب والتطوير املطلوبة لرفع مستويات أداء العاملني،حتديد نوعية برامج التدريب والتطوير املطلوبة لرفع مستويات أداء العاملني،
ذلك أن ذلك أن . .  يساعد ختطيط املوارد البشرية على حتقيق التكامل والترابط بني خمتلف برامج إدارة املوارد البشرية يساعد ختطيط املوارد البشرية على حتقيق التكامل والترابط بني خمتلف برامج إدارة املوارد البشرية--

  ..ختطيط االحتياجات ال يعمل مبعزل عن ختطيط التدريب مثال، أو ختطيط األجور أو االستقطاب واالختيارختطيط االحتياجات ال يعمل مبعزل عن ختطيط التدريب مثال، أو ختطيط األجور أو االستقطاب واالختيار
  

   أهداف ختطيط املوارد البشرية أهداف ختطيط املوارد البشرية--22                    
  

  22::هم أهداف ختطيط املوارد البشرية يف املنظمة مبا يأيتهم أهداف ختطيط املوارد البشرية يف املنظمة مبا يأيت باإلمكان حتديد أ باإلمكان حتديد أ
   احلصول على العدد الالزم والنوع املناسب من املوظفني ألداء العمل يف الوقت املناسب واملكان املناسب، احلصول على العدد الالزم والنوع املناسب من املوظفني ألداء العمل يف الوقت املناسب واملكان املناسب،--
وذلك باحلرص على ختفيض تكاليف وذلك باحلرص على ختفيض تكاليف " " إنتاجية أكرب بتكلفة أقلإنتاجية أكرب بتكلفة أقل"" مساعدة إدارة املنظمة يف حتقيق أهدافها  مساعدة إدارة املنظمة يف حتقيق أهدافها --

خالل تأكيد التوازن بني العرض من املوارد البشرية والطلب عليها مبا يسمح بتغطية احتياجات خالل تأكيد التوازن بني العرض من املوارد البشرية والطلب عليها مبا يسمح بتغطية احتياجات العمل من العمل من 
  املنظمة، املنظمة، 

 احملافظة على طاقات العاملني واستثمارها، وتعزيز دافعيتهم حنو العمل باألساليب اليت تضمن تقدمهم ومنوهم  احملافظة على طاقات العاملني واستثمارها، وتعزيز دافعيتهم حنو العمل باألساليب اليت تضمن تقدمهم ومنوهم --
  الوظيفي وانتمائهم الصميمي للمنظمة وإخالصهم هلا،الوظيفي وانتمائهم الصميمي للمنظمة وإخالصهم هلا،

  زانية املوارد البشرية سواء يف جمال التوظيف أو التدريب أو اخلدمات أو إاء اخلدمات،زانية املوارد البشرية سواء يف جمال التوظيف أو التدريب أو اخلدمات أو إاء اخلدمات، إعداد مي إعداد مي--
  .. حتقيق التكامل بني اخلطط اإلستراتيجية للمنظمة وبني إستراتيجية إدارة املوارد البشرية وأنشطتها املختلفة حتقيق التكامل بني اخلطط اإلستراتيجية للمنظمة وبني إستراتيجية إدارة املوارد البشرية وأنشطتها املختلفة--

                                                 
  . 47 - 46: ، ص ص2001  األردن، ، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، عمان،دخل كميم: إدارة املوارد البشرية مهدي حسن زويلف، -1
  .  41: ، ص2003، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  إدارة املوارد البشرية علي حممد ربابعة،-2
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  بات فعاليته  بات فعاليته  البيانات الالزمة لتخطيط املوارد البشرية ومتطلالبيانات الالزمة لتخطيط املوارد البشرية ومتطل: :     املطلب الثالث    املطلب الثالث
  

  .. ويتم التعرض إىل البيانات الالزمة لتخطيط املوارد البشرية ومتطلبات فعاليته على الترتيب ويتم التعرض إىل البيانات الالزمة لتخطيط املوارد البشرية ومتطلبات فعاليته على الترتيب
  

    البيانات الالزمة لتخطيط املوارد البشرية البيانات الالزمة لتخطيط املوارد البشرية   --11                  
  

إن ختطيط املوارد البشرية كأي نوع آخر من التخطيط، يوضع يف ضوء البيانات اليت تـصل إىل إدارة                  إن ختطيط املوارد البشرية كأي نوع آخر من التخطيط، يوضع يف ضوء البيانات اليت تـصل إىل إدارة                  
، وتنقسم هذه البيانات إىل بيانـات       ، وتنقسم هذه البيانات إىل بيانـات       11البشرية، وتتوقف فعالية التخطيط على كفاية هذه البيانات ودقتها        البشرية، وتتوقف فعالية التخطيط على كفاية هذه البيانات ودقتها        املوارد  املوارد  

من داخل املنظمة وأخرى من خارج املنظمة أو البيئة اليت تعمل فيها املنظمة، ويف ما يلي عرض خمتلف هـذه                    من داخل املنظمة وأخرى من خارج املنظمة أو البيئة اليت تعمل فيها املنظمة، ويف ما يلي عرض خمتلف هـذه                    
    22::البياناتالبيانات

  
   البيانات اليت جتمع من داخل املنظمة  البيانات اليت جتمع من داخل املنظمة --          أ          أ

  
    ترتبط عملية ختطيط املوارد البشرية بأوجه النشاط املختلفة يف املنظمة، والبـد للقـائمني بعمليـة   ترتبط عملية ختطيط املوارد البشرية بأوجه النشاط املختلفة يف املنظمة، والبـد للقـائمني بعمليـة       

  ::التخطيط من التعرف على اجلوانب املختلفة للمنظمة، وتتمثل هذه البيانات أساسا يفالتخطيط من التعرف على اجلوانب املختلفة للمنظمة، وتتمثل هذه البيانات أساسا يف
  

   بيانات عن التنظيم احلايل للمنشأة والتعديالت املنتظر إجراؤها يف املستقبل  بيانات عن التنظيم احلايل للمنشأة والتعديالت املنتظر إجراؤها يف املستقبل --أوالأوال
  
     اهليكل التنظيمي جمموعة اإلدارات واألقسام وكذلك الوظائف التابعة لكل إدارة أو قـسم،  اهليكل التنظيمي جمموعة اإلدارات واألقسام وكذلك الوظائف التابعة لكل إدارة أو قـسم،  يوضح يوضح  

وبذلك ميد اهليكل التنظيمي احلايل ببيان عن الوظائف املوجودة حاليا باملنظمة، ومن املنطقي أن يـتم تطـوير                  وبذلك ميد اهليكل التنظيمي احلايل ببيان عن الوظائف املوجودة حاليا باملنظمة، ومن املنطقي أن يـتم تطـوير                  
  اته التنظيميـة، وذلـك   اته التنظيميـة، وذلـك   التنظيم من فترة إىل أخرى وقد تتم عليه عدة تعديالت بإضافة أو إلغاء بعض وحدالتنظيم من فترة إىل أخرى وقد تتم عليه عدة تعديالت بإضافة أو إلغاء بعض وحد

ليتماشى مع ظروف املنظمة وتطورها؛ وعلى املسئولني عن عملية ختطيط املوارد البشرية أن يتعرفوا على أيـة                  ليتماشى مع ظروف املنظمة وتطورها؛ وعلى املسئولني عن عملية ختطيط املوارد البشرية أن يتعرفوا على أيـة                  

                                                 
  .14: ، ص1997ية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ، املؤسسة اجلامعإدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميكامل بربر، -1
  ، 2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، جلوانب العلمية والتطبيقية يف إدارة املوارد البشرية باملنظمات صالح الدين حممد عبد الباقي، ا-2

  .105-102:ص ص
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تعديالت قد تنوي اإلدارة إدخاهلا على التنظيم احلايل، ألن هذه التعديالت سيترتب عليها إضافة أنواع وظائف                تعديالت قد تنوي اإلدارة إدخاهلا على التنظيم احلايل، ألن هذه التعديالت سيترتب عليها إضافة أنواع وظائف                
  ..صحيحصحيحجديدة أو عمال جدد يف كل نوع والعكس جديدة أو عمال جدد يف كل نوع والعكس 

  
   بيانات عن املوارد البشرية احلالية باملنظمة  بيانات عن املوارد البشرية احلالية باملنظمة --          ثانيا          ثانيا

  
  ::          وهذه البيانات ميكن تصنيفها بعدة طرق، وبصفة عامة ميكن توزيع وتصنيف العاملني كاآليت          وهذه البيانات ميكن تصنيفها بعدة طرق، وبصفة عامة ميكن توزيع وتصنيف العاملني كاآليت

   توزيع العاملني خالل فترات سابقة للتعرف على تطور أنواعهم وأعدادهم، توزيع العاملني خالل فترات سابقة للتعرف على تطور أنواعهم وأعدادهم،--
  الوظيفة أو التخصص،الوظيفة أو التخصص، توزيع العاملني حسب نوع  توزيع العاملني حسب نوع --
   توزيع العاملني حسب اإلدارات واألقسام أو الفروع للتعرف على توازن العمالة بينها، توزيع العاملني حسب اإلدارات واألقسام أو الفروع للتعرف على توازن العمالة بينها،--
  ..اخلاخل...... توزيع العاملني حسب السن، التأهيل العلمي أو العملي  توزيع العاملني حسب السن، التأهيل العلمي أو العملي --
  

   بيانات عن نوع النشاط الرئيسي للمنشأة  بيانات عن نوع النشاط الرئيسي للمنشأة --         ثالثا         ثالثا
  
تاج احلايل واملاضي، توقعات اإلنتاج واملستقبل، الطاقـة        تاج احلايل واملاضي، توقعات اإلنتاج واملستقبل، الطاقـة         وتشتمل هذه البيانات على حجم وقيمة اإلن       وتشتمل هذه البيانات على حجم وقيمة اإلن        

  ..اخلاخل... ... اإلنتاجية املتاحة واملستغلة، معدالت اإلنتاجاإلنتاجية املتاحة واملستغلة، معدالت اإلنتاج
  

   بيانات عن التغريات املتوقعة على أساليب وطرق العمل  بيانات عن التغريات املتوقعة على أساليب وطرق العمل --          رابعا          رابعا
  

     فقد تقـرر  فقد تقـرر ..ية املنظمةية املنظمة          مثال ذلك استبدال النظام اآليل بدال من النظام اليدوي يف بعض النظم اإلدار          مثال ذلك استبدال النظام اآليل بدال من النظام اليدوي يف بعض النظم اإلدار
املنظمة استخدام احلاسبات اإللكترونية يف إعداد املرتبات واألجور أو املخازن أو مراقبة املخزون؛ وقد يـؤدي                املنظمة استخدام احلاسبات اإللكترونية يف إعداد املرتبات واألجور أو املخازن أو مراقبة املخزون؛ وقد يـؤدي                
هذا التحول إىل إضافة وظائف جديدة خاصة بتشغيل هذه احلاسبات اإللكترونية، أو إلغاء وظائف حالية مثل                هذا التحول إىل إضافة وظائف جديدة خاصة بتشغيل هذه احلاسبات اإللكترونية، أو إلغاء وظائف حالية مثل                

  تقرر املنظمة القيام بصيانة سياراا بنفسها بإنشاء ورشـة صـيانة   تقرر املنظمة القيام بصيانة سياراا بنفسها بإنشاء ورشـة صـيانة   االستغناء عن بعض كتبة احلاسبات، وقد االستغناء عن بعض كتبة احلاسبات، وقد 
داخلها، بدال من صيانتها لدى الغري خارج املنظمة، وقد يؤدي إقامة ورشة جديدة إىل تعيني بعض العـاملني                  داخلها، بدال من صيانتها لدى الغري خارج املنظمة، وقد يؤدي إقامة ورشة جديدة إىل تعيني بعض العـاملني                  

  ..اجلدد يف املستقبلاجلدد يف املستقبل
  

   بيانات عن التجديدات أو التحسينات  بيانات عن التجديدات أو التحسينات --          خامسا          خامسا
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سينات الفنية اليت ينتظر إدخاهلا خالل الفترة اليت تعد عنها اخلطة إىل تغيري             سينات الفنية اليت ينتظر إدخاهلا خالل الفترة اليت تعد عنها اخلطة إىل تغيري              قد تؤدي التجديدات والتح    قد تؤدي التجديدات والتح     
بالزيادة أو بالنقص يف أنواع وعدد الوظائف يف املنظمة، والبد أن حيسب أثر التغيري يف العمالة عند دراسة هذه                   بالزيادة أو بالنقص يف أنواع وعدد الوظائف يف املنظمة، والبد أن حيسب أثر التغيري يف العمالة عند دراسة هذه                   

  ..التجديدات قبل إدخاهلاالتجديدات قبل إدخاهلا
  

   البيانات اليت جتمع من خارج املنظمة  البيانات اليت جتمع من خارج املنظمة -- ب ب
  

     من البيانات األساسية اليت ينبغي احلصول عليها من خارج املنظمة، تتمثل أساسـا يف  من البيانات األساسية اليت ينبغي احلصول عليها من خارج املنظمة، تتمثل أساسـا يف  هناك جمموعة هناك جمموعة  
  ::جمموعة املتغريات اليت حتدث يف البيئة احمليطة باملنظمة، وتتمثل أهم هذه املتغريات يفجمموعة املتغريات اليت حتدث يف البيئة احمليطة باملنظمة، وتتمثل أهم هذه املتغريات يف

  
  

   بيانات عن سوق العمل بيانات عن سوق العمل--أوالأوال                    
  

لى احتياجاا من املوارد البشرية ؛ و تؤثر ظروف         لى احتياجاا من املوارد البشرية ؛ و تؤثر ظروف                  ميثل سوق العمل املصدر الذي حتصل منه املنظمة ع                 ميثل سوق العمل املصدر الذي حتصل منه املنظمة ع        
والطلب يف سوق العمل عل قدرة املنظمة يف احلصول على احتياجاا من األيدي العاملة الالزمة؛ ومن                والطلب يف سوق العمل عل قدرة املنظمة يف احلصول على احتياجاا من األيدي العاملة الالزمة؛ ومن                  العرضالعرض

  التخصصات واألعداد املتاحة من األيدي العاملة، األجور وتكاليف تشغيل العمالـة  التخصصات واألعداد املتاحة من األيدي العاملة، األجور وتكاليف تشغيل العمالـة  : : البيانات الالزم معرفتهاالبيانات الالزم معرفتها
عجز أو الفائض احلايل يف االختصاصات املختلفة، والتوقعات املستقبلية هليكل العمالة على مـستوى              عجز أو الفائض احلايل يف االختصاصات املختلفة، والتوقعات املستقبلية هليكل العمالة على مـستوى              املتاحة، ال املتاحة، ال 
  ..الدولةالدولة

  
   بيانات عن سياسة العمالة على مستوى الدولة بيانات عن سياسة العمالة على مستوى الدولة--          ثانيا          ثانيا

  
    يقصد بسياسة العمالة جمموعة التشريعات والقوانني اليت تسنها الدولة لتنظيم اسـتخدام أو تـشغيل  يقصد بسياسة العمالة جمموعة التشريعات والقوانني اليت تسنها الدولة لتنظيم اسـتخدام أو تـشغيل    

    العاملة، وهي متتد لتشمل عدد ساعات العمل، ظروف العمل، األجور اليت تدفع للعـاملني، طـرق   العاملة، وهي متتد لتشمل عدد ساعات العمل، ظروف العمل، األجور اليت تدفع للعـاملني، طـرق   األيدي األيدي 
    االختيار والتعيني، تقييم أداء العاملني، وكذلك التأمينات االجتماعية واخلدمات األخرى؛ ولكل مـن هـذه  االختيار والتعيني، تقييم أداء العاملني، وكذلك التأمينات االجتماعية واخلدمات األخرى؛ ولكل مـن هـذه  

 األقصى لعدد ساعات العمل  األقصى لعدد ساعات العمل التشريعات تأثريه على سياسة العمالة على مستوى الدولة، ومثال ذلك حتديد احلد       التشريعات تأثريه على سياسة العمالة على مستوى الدولة، ومثال ذلك حتديد احلد       
  ..يؤثر على حجم العمالة بالزيادة أو النقصانيؤثر على حجم العمالة بالزيادة أو النقصان

  
   بيانات عن سياسة التعليم والتدريب على مستوى الدولة بيانات عن سياسة التعليم والتدريب على مستوى الدولة--          ثالثا          ثالثا
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          إن السياسات التعليمية اليت تتبعها الدولة وتنفذها اهليئات واملؤسسات العلمية املختلفة هلا تأثري قـوي                         إن السياسات التعليمية اليت تتبعها الدولة وتنفذها اهليئات واملؤسسات العلمية املختلفة هلا تأثري قـوي               
من العمالة من حيث نوع التخصص والعدد املتاح من كـل ختـصص؛ فمـن املعـروف أن                  من العمالة من حيث نوع التخصص والعدد املتاح من كـل ختـصص؛ فمـن املعـروف أن                  على املعروض   على املعروض   

التخصصات اليت حتتاجها اإلدارات املختلفة يف املنظمة، يتم تكوين جزء منها داخل املنظمة من خالل الـربامج    التخصصات اليت حتتاجها اإلدارات املختلفة يف املنظمة، يتم تكوين جزء منها داخل املنظمة من خالل الـربامج    
  ..ريب املتخصصةريب املتخصصةالتدريبية، أما اجلزء اآلخر فيتم إعداده يف اجلامعات ومعاهد التعليم املختلفة ومراكز التدالتدريبية، أما اجلزء اآلخر فيتم إعداده يف اجلامعات ومعاهد التعليم املختلفة ومراكز التد

  
  متطلبات فعالية عملية ختطيط املوارد البشريةمتطلبات فعالية عملية ختطيط املوارد البشرية  --22  
  

  11::حىت يتسم ختطيط املوارد البشرية بالفعالية فإن ذلك يتطلب توافر عدة متطلبات أمههاحىت يتسم ختطيط املوارد البشرية بالفعالية فإن ذلك يتطلب توافر عدة متطلبات أمهها    
   أن يكون هناك نظام متكامل للمعلومات عن املوارد البشرية باملنظمة، وأن يكون هناك تكامل بني نظـام   أن يكون هناك نظام متكامل للمعلومات عن املوارد البشرية باملنظمة، وأن يكون هناك تكامل بني نظـام  --

  ص باألفراد باملنظمة وبني نظام املعلومات اإلدارية للمنظمة ككل،ص باألفراد باملنظمة وبني نظام املعلومات اإلدارية للمنظمة ككل،املعلومات اخلااملعلومات اخلا
   أال ينظر إىل ختطيط املوارد البشرية على أنه جمرد جمموعة من األساليب الكمية اليت تستخدم يف التنبؤ  أال ينظر إىل ختطيط املوارد البشرية على أنه جمرد جمموعة من األساليب الكمية اليت تستخدم يف التنبؤ --

  باالحتياجات من املوارد البشرية، بل جيب أن تعكس اخلطة كافة املتغريات املتوقع حدوثها مستقبال، باالحتياجات من املوارد البشرية، بل جيب أن تعكس اخلطة كافة املتغريات املتوقع حدوثها مستقبال، 
 أن تؤمن إدارة املنظمة بأن التخطيط على مستوى الوحدة االقتصادية يعترب نقطة البداية وأساس للتخطـيط                  أن تؤمن إدارة املنظمة بأن التخطيط على مستوى الوحدة االقتصادية يعترب نقطة البداية وأساس للتخطـيط                 --

  على املستوى القومي وأن يكون هناك تكامل وتنسيق بني التخطيط على مستوى الدولة والقطاع واملنظمة، على املستوى القومي وأن يكون هناك تكامل وتنسيق بني التخطيط على مستوى الدولة والقطاع واملنظمة، 
ة التخطيط يف احلسبان مثل الدميوغرافيـة       ة التخطيط يف احلسبان مثل الدميوغرافيـة        أن تأخذ إدارة املنظمة كافة املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على فعالي             أن تأخذ إدارة املنظمة كافة املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على فعالي            --

  والسياسية والتعليمية، واحلالة االقتصادية العامة والتطور التكنولوجي، والسياسية والتعليمية، واحلالة االقتصادية العامة والتطور التكنولوجي، 
   أن تنبع أهداف ختطيط املوارد البشرية من أهداف املنظمة ومن إستراتيجياا العامة بالتنسيق مـع رسـم    أن تنبع أهداف ختطيط املوارد البشرية من أهداف املنظمة ومن إستراتيجياا العامة بالتنسيق مـع رسـم   --

  السياسات األخرى إلدارة املوارد البشرية،السياسات األخرى إلدارة املوارد البشرية،
  اع اإلدارة العليا باملنظمة بأمهية وضرورة ختطيط املوارد البشرية كأساس لتكوين قـوة عمـل   اع اإلدارة العليا باملنظمة بأمهية وضرورة ختطيط املوارد البشرية كأساس لتكوين قـوة عمـل    ضرورة اقتن ضرورة اقتن--

  ..متوازنة ذات والء وانتماء قوي ملوقع العمل وللمنظمة بصفة عامةمتوازنة ذات والء وانتماء قوي ملوقع العمل وللمنظمة بصفة عامة
  

  البعد اإلستراتيجي لتخطيط املوارد البشريةالبعد اإلستراتيجي لتخطيط املوارد البشرية: :    املبحث الثاين   املبحث الثاين
  
   ظلها املنظمة، سواء الداخلية منها أو اخلارجية،  ظلها املنظمة، سواء الداخلية منها أو اخلارجية، يف ظل املتغريات البيئية سريعة احلركة اليت تعمل يفيف ظل املتغريات البيئية سريعة احلركة اليت تعمل يف  

  فإن ذلك أصبح يتطلب من ختطيط املوارد البشرية متابعة دائمة حلركة واجتاهات هذه املتغريات، والتعامل مع فإن ذلك أصبح يتطلب من ختطيط املوارد البشرية متابعة دائمة حلركة واجتاهات هذه املتغريات، والتعامل مع 
    حيث يعترب ختطيط املوارد البشرية حلقة الوصـل بـني  حيث يعترب ختطيط املوارد البشرية حلقة الوصـل بـني  ؛ ؛ انعكاساا على نشاط املنظمة وإستراتيجيتها بسرعةانعكاساا على نشاط املنظمة وإستراتيجيتها بسرعة

  ففي ضوء نتائجه ترسم هذه اإلدارة مسار نـشاطاا  ففي ضوء نتائجه ترسم هذه اإلدارة مسار نـشاطاا  . .  املنظمة وإستراتيجية إدارة املوارد البشرية املنظمة وإستراتيجية إدارة املوارد البشريةإستراتيجيةإستراتيجية

                                                 
  .225: ، ص املرجع السابق مجال الدين حممد املرسى،-1
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  اخل وحتدد نطاق ممارستها، أي أنه املسئول عـن حتقيـق   اخل وحتدد نطاق ممارستها، أي أنه املسئول عـن حتقيـق   ......االستقطاب، االختيار والتعيني، التدريب والتنميةاالستقطاب، االختيار والتعيني، التدريب والتنمية
ة املنظمة؛ األمر الذي جيعل مـن ختطـيط         ة املنظمة؛ األمر الذي جيعل مـن ختطـيط         التفاعل بني نشاطات إدارة املوارد البشرية، مبا خيدم إجناز إستراتيجي         التفاعل بني نشاطات إدارة املوارد البشرية، مبا خيدم إجناز إستراتيجي         

  املوارد البشرية عملية ذات بعد إستراتيجي بالنسبة جلميع املنظمات، فهو عمل إستراتيجي مستمر يالزم تنفيذ املوارد البشرية عملية ذات بعد إستراتيجي بالنسبة جلميع املنظمات، فهو عمل إستراتيجي مستمر يالزم تنفيذ 
  ..إستراتيجيات املنظمات، طاملا أا قائمة وتعمل يف ظل ظروف بيئية دائمة التغريإستراتيجيات املنظمات، طاملا أا قائمة وتعمل يف ظل ظروف بيئية دائمة التغري

  ::ر اآلتيةر اآلتيةوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا بالعناصوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا بالعناص  
  ختطيط املوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية؛ختطيط املوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية؛  
  عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخطيط اإلستراتيجي ومتطلبات حتقيق التكامل بينهما؛عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخطيط اإلستراتيجي ومتطلبات حتقيق التكامل بينهما؛  
  ..التفاعل اإلستراتيجي بني ختطيط املوارد البشرية وباقي أنشطة إدارة املوارد البشريةالتفاعل اإلستراتيجي بني ختطيط املوارد البشرية وباقي أنشطة إدارة املوارد البشرية  

  
  
  
  
  

  11بشرية كمصدر للميزة التنافسيةختطيط املوارد ال: املطلب األول    
                  

           يف ظل العوملة اليت هبت رياحها على العامل بأسره، ويف ظل عامل القرية الصغرية، تسعى املنظمات          يف ظل العوملة اليت هبت رياحها على العامل بأسره، ويف ظل عامل القرية الصغرية، تسعى املنظمات 
--إن مل يكن أمههـا    إن مل يكن أمههـا    --جاهدة إىل البحث عن مصادر لضمان البقاء واالستمرار والنمو، ومن بني هذه املصادر            جاهدة إىل البحث عن مصادر لضمان البقاء واالستمرار والنمو، ومن بني هذه املصادر            

حيث ميكن للموارد البشرية أن حتقق ميزة تنافسية للمنظمة إذا متيز العاملون بالكفاءة حيث ميكن للموارد البشرية أن حتقق ميزة تنافسية للمنظمة إذا متيز العاملون بالكفاءة . . يةيةالنظرة إىل املوارد البشر النظرة إىل املوارد البشر 
واملعرفة والرغبة يف تطوير الذات، وإذا اتسم هؤالء العاملون بدرجة عالية من الوالء وااللتزام والرقابة الذاتيـة                 واملعرفة والرغبة يف تطوير الذات، وإذا اتسم هؤالء العاملون بدرجة عالية من الوالء وااللتزام والرقابة الذاتيـة                 

ء واالستعداد لتحقيق مطالبهم؛ إن حتقيق      ء واالستعداد لتحقيق مطالبهم؛ إن حتقيق      والتعاون مما يقلل احلاجة إىل اإلشراف، وحيسن الرغبة يف خدمة العمال          والتعاون مما يقلل احلاجة إىل اإلشراف، وحيسن الرغبة يف خدمة العمال          
ذلك يتطلب تغيريا جوهريا يف الطريقة اليت متارس هبا إدارات املوارد البشرية أنشطتها، ورمبا ميثل جمال ختطـيط                  ذلك يتطلب تغيريا جوهريا يف الطريقة اليت متارس هبا إدارات املوارد البشرية أنشطتها، ورمبا ميثل جمال ختطـيط                  

  ..املوارد البشرية العنصر احلرج يف حتقيق هذا التغيرياملوارد البشرية العنصر احلرج يف حتقيق هذا التغيري
  لكون خلفيات وخربات ليست يف لكون خلفيات وخربات ليست يف  يف املاضي، كان أولئك الذين يعملون يف جمال املوارد البشرية ميت يف املاضي، كان أولئك الذين يعملون يف جمال املوارد البشرية ميت

جمال األعمال، ويف غالبية األحوال كانوا ميارسون أنشطتهم وفقا ألسلوب رد الفعل، مبعىن التعامل مع املطالب                جمال األعمال، ويف غالبية األحوال كانوا ميارسون أنشطتهم وفقا ألسلوب رد الفعل، مبعىن التعامل مع املطالب                
    واالحتياجات واملشاكل واألزمات عندما تنشأ أو تفرض نفسها، بينما تغيب الرؤية املـستقبلية والتخطيطيـة  واالحتياجات واملشاكل واألزمات عندما تنشأ أو تفرض نفسها، بينما تغيب الرؤية املـستقبلية والتخطيطيـة  

    حىت تصبح مشاركا فعاال يف إدارة املنظمة، فإن وحدات املـوارد البـشرية  حىت تصبح مشاركا فعاال يف إدارة املنظمة، فإن وحدات املـوارد البـشرية  للتعامل مع مثل هذه املواقف؛ وللتعامل مع مثل هذه املواقف؛ و
واملسئولني عن إدارا جيب عليهم إدراك أمهية الفكر اإلستراتيجي للمنظمة، وأن حيددوا كيفية املسامهة يف بناء                واملسئولني عن إدارا جيب عليهم إدراك أمهية الفكر اإلستراتيجي للمنظمة، وأن حيددوا كيفية املسامهة يف بناء                

    وارد البـشرية وارد البـشرية وهذا يتطلب بدوره وجود رؤية مستقبلية يستقرأ فيها مديرو املوهذا يتطلب بدوره وجود رؤية مستقبلية يستقرأ فيها مديرو امل. . وتنفيذ خططها اإلستراتيجيةوتنفيذ خططها اإلستراتيجية
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األحداث املستقبلية ذات التأثري على العنصر البشري، وليس فقط أن يقتصر دورهم على رد الفعل أو التعامـل            األحداث املستقبلية ذات التأثري على العنصر البشري، وليس فقط أن يقتصر دورهم على رد الفعل أو التعامـل            
  ..مع املشكالت واألزمات املتعلقة هبذا العنصرمع املشكالت واألزمات املتعلقة هبذا العنصر

 إن التصميم والتنفيذ اجليدين خلطط املوارد البشرية يوفران للتنظيم عنصر املبادرة والقدرة على التعامل               إن التصميم والتنفيذ اجليدين خلطط املوارد البشرية يوفران للتنظيم عنصر املبادرة والقدرة على التعامل              
 الفرص واملشكالت اليت قد تسود بيئة املنظمة أو دد مركزها التنافسي، ومما الشك فيه، أنه يف ظل بيئـة                     الفرص واملشكالت اليت قد تسود بيئة املنظمة أو دد مركزها التنافسي، ومما الشك فيه، أنه يف ظل بيئـة                    معمع

ديناميكية قد متثل ممارسات التخطيط للموارد البشرية الفارق بني املنظمات اليت تستمد القدر على االسـتمرار                ديناميكية قد متثل ممارسات التخطيط للموارد البشرية الفارق بني املنظمات اليت تستمد القدر على االسـتمرار                
  ..ار يف أسواق منتجااار يف أسواق منتجااوالنمو، وبني تلك اليت قد تفشل يف حتقيق أهدافها أو االستمروالنمو، وبني تلك اليت قد تفشل يف حتقيق أهدافها أو االستمر

    

عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخطيط اإلستراتيجي ومتطلبات               عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخطيط اإلستراتيجي ومتطلبات               : : املطلب الثايناملطلب الثاين
                                                    حتقيق التكامل بينهما   حتقيق التكامل بينهما   

  
يط اإلستراتيجي على مستوى املنظمة ومتطلبات      يط اإلستراتيجي على مستوى املنظمة ومتطلبات               ويتم التعرض إىل عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخط                ويتم التعرض إىل عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخط       

  ..حتقيق التكامل بينهما على الترتيبحتقيق التكامل بينهما على الترتيب
  
         عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخطيط اإلستراتيجي على مستوى املنظمة     عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخطيط اإلستراتيجي على مستوى املنظمة    --11                  

            
   فاملوارد       فاملوارد      ..تعترب نوعية وكمية املوارد البشرية املتاحة يف موقف معني إلدارة عمل ما يف غاية األمهيةتعترب نوعية وكمية املوارد البشرية املتاحة يف موقف معني إلدارة عمل ما يف غاية األمهية  

  البشرية هي اليت تتم من خالهلا خمتلف األعمال واألنشطة، ولذلك فهي تعترب احملور األساسي يف إستراتيجياتالبشرية هي اليت تتم من خالهلا خمتلف األعمال واألنشطة، ولذلك فهي تعترب احملور األساسي يف إستراتيجيات    
.                                                                                                          .                                                                                                          11املنظمةاملنظمة   

 املوارد البشرية مسألة ذات بعد إستراتيجي بالنسبة جلميع املنظمات، وذي عالقة              املوارد البشرية مسألة ذات بعد إستراتيجي بالنسبة جلميع املنظمات، وذي عالقة                       يعترب ختطيط           يعترب ختطيط   
وارتباط مباشر خبططها اإلستراتيجية، ألنه يبىن يف ضوء متطلبات احتياجات تنفيذها، فمن خالله يتم تقـدير                وارتباط مباشر خبططها اإلستراتيجية، ألنه يبىن يف ضوء متطلبات احتياجات تنفيذها، فمن خالله يتم تقـدير                

يجية، بشكل يضمن هلـا     يجية، بشكل يضمن هلـا     وحتديد احتياجات املنظمة املستقبلية من املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ خطتها اإلسترات          وحتديد احتياجات املنظمة املستقبلية من املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ خطتها اإلسترات          
ويف سبيل ذلك يسعى ختطيط املوارد البشرية  إىل حتقيق التوازن           ويف سبيل ذلك يسعى ختطيط املوارد البشرية  إىل حتقيق التوازن           . . استمرارية التشغيل، وحتقيق األهداف املطلوبة    استمرارية التشغيل، وحتقيق األهداف املطلوبة    

بني حاجة اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وأداؤها الكلي املستقبلي من املوارد البشرية على اختالف أنواعها، وبني            بني حاجة اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وأداؤها الكلي املستقبلي من املوارد البشرية على اختالف أنواعها، وبني            
قبال، وذلك من خالل املقارنة بني حجم العمل املطلوب يف خطة املنظمة                       قبال، وذلك من خالل املقارنة بني حجم العمل املطلوب يف خطة املنظمة                       ما هو متاح من هذه املوارد مست      ما هو متاح من هذه املوارد مست         

  اإلستراتيجية، وبني قوة العمل اليت متثل إمكانات املوارد البشرية املتاحة مستقبال، فإذا كان املتاح ال يكفـي                  اإلستراتيجية، وبني قوة العمل اليت متثل إمكانات املوارد البشرية املتاحة مستقبال، فإذا كان املتاح ال يكفـي                  
ه؛ أما إذا كان     ه؛ أما إذا كان     حجم العمل املطلوب، فهذا يعين وجود نقص متوقع يف قوة العمل، جيب حتديده ومن مث توفري               حجم العمل املطلوب، فهذا يعين وجود نقص متوقع يف قوة العمل، جيب حتديده ومن مث توفري                  

  املتاح من هذه املوارد أكرب من حجم العمل املطلوب، فهذا يعين وجود فائض من مواردها مستقبال جيب العمل                 املتاح من هذه املوارد أكرب من حجم العمل املطلوب، فهذا يعين وجود فائض من مواردها مستقبال جيب العمل                 
                                                 

  ،  2002عبد احلكيم اخلزامى، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر، :، ترمجةإستراتيجية املوارد البشرية أشوك شاندا وشلباكوبرا، -1
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 على التخلص منه، ألنه ميثل تكلفة عمل تؤثر يف أرباح املنظمة سلبا؛ وهذا كله من أجـل حتقيـق التـوازن                      على التخلص منه، ألنه ميثل تكلفة عمل تؤثر يف أرباح املنظمة سلبا؛ وهذا كله من أجـل حتقيـق التـوازن                     
ا اإلستراتيجية مع قوة العمل اليت متثل إمكانات مواردها         ا اإلستراتيجية مع قوة العمل اليت متثل إمكانات مواردها         املستقبلي بني حجم عمل املنظمة الذي حددته خططته       املستقبلي بني حجم عمل املنظمة الذي حددته خططته       

                                                                                                                                                                                                                    22.. البشرية البشرية
    متغريات بيئيـة متغريات بيئيـة           فتخطيط املوارد البشرية عمل متواصل ومستمر طاملا أن املنظمة قائمة وتعمل يف ظل           فتخطيط املوارد البشرية عمل متواصل ومستمر طاملا أن املنظمة قائمة وتعمل يف ظل 

فطاملا يوجد هناك يف    فطاملا يوجد هناك يف    . . متنوعة وغري مستقرة ، مما جيعل حاجة املنظمة للموارد البشرية متغرية بني احلني واآلخر             متنوعة وغري مستقرة ، مما جيعل حاجة املنظمة للموارد البشرية متغرية بني احلني واآلخر             
 هناك منظمة وليس فيها معدل دوران عمل بسبب          هناك منظمة وليس فيها معدل دوران عمل بسبب         دداملنظمات حاالت تعيني وترك للعمل مستمرة، وأنه ال توج        املنظمات حاالت تعيني وترك للعمل مستمرة، وأنه ال توج        

  ها جعل هذا املعدل صفرا، ألن املتغريات البيئيـة الداخليـة   ها جعل هذا املعدل صفرا، ألن املتغريات البيئيـة الداخليـة   هذه احلاالت، وبالتايل ال يكون بإمكان  أي منهذه احلاالت، وبالتايل ال يكون بإمكان  أي من
ومبا أن ختطيط املوارد البشرية هو      ومبا أن ختطيط املوارد البشرية هو      . . واخلارجية احمليطة هبا ال متكنها من السيطرة عليها وخاصة بالنسبة للخارجية          واخلارجية احمليطة هبا ال متكنها من السيطرة عليها وخاصة بالنسبة للخارجية          

زم زم املسئول عن تقدير وحتديد حاجات أعمال املنظمات من املوارد البشرية إذا فهو عمل إستراتيجي مستمر يال               املسئول عن تقدير وحتديد حاجات أعمال املنظمات من املوارد البشرية إذا فهو عمل إستراتيجي مستمر يال               
  33..تنفيذ إستراتيجيات املنظمات طاملا أا قائمة وتعمل يف ظل بيئية دائمة التغريتنفيذ إستراتيجيات املنظمات طاملا أا قائمة وتعمل يف ظل بيئية دائمة التغري

. .           ويلعب ختطيط املوارد البشرية حلقة الوصل بني إستراتيجية املنظمة وإستراتيجية إدارة هذه املوارد          ويلعب ختطيط املوارد البشرية حلقة الوصل بني إستراتيجية املنظمة وإستراتيجية إدارة هذه املوارد       
لتحقيقه من أهداف يف     لتحقيقه من أهداف يف     ذلك ألنه يف ضوء معطيات ومتطلبات اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وما تسعى ذلك ألنه يف ضوء معطيات ومتطلبات اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وما تسعى              

  احتياجات هذه اخلطة اإلستراتيجية مناحتياجات هذه اخلطة اإلستراتيجية من  املستقبل، يقوم ختطيط املوارد البشرية بالتنبؤ ومن مث تقدير وحتديداملستقبل، يقوم ختطيط املوارد البشرية بالتنبؤ ومن مث تقدير وحتديد    
إستراتيجية عملها، بشكل خيدم ويسهمإستراتيجية عملها، بشكل خيدم ويسهم  أساسها تباشر إدارة املوارد البشرية بوضعأساسها تباشر إدارة املوارد البشرية بوضع  املوارد البشرية، واليت علىاملوارد البشرية، واليت على                     

الكفاءات البشرية من حيث أعدادها ونوعيتها،  الكفاءات البشرية من حيث أعدادها ونوعيتها،    املنظمة؛ ففي ضوء احتياجات املنظمة مناملنظمة؛ ففي ضوء احتياجات املنظمة من  تيجيةتيجيةيف تنفيذ إسترايف تنفيذ إسترا
البشرية برسم سياسات وبرامج نشاطاا وممارستاها يف جماالت االستقطاب، االختيار البشرية برسم سياسات وبرامج نشاطاا وممارستاها يف جماالت االستقطاب، االختيار   تقوم إدارة املوارد تقوم إدارة املوارد 
 وحتديد نطاق ممارسة هذه  وحتديد نطاق ممارسة هذه اخل،اخل،...... والتنمية، الصحة والسالمة املهنية يف مكان العمل  والتنمية، الصحة والسالمة املهنية يف مكان العمل   والتعيني، التدريبوالتعيني، التدريب

فنتائج ختطيط املوارد البشرية، هي اليت ترسم اإلطار العام إلستراتيجية إدارة فنتائج ختطيط املوارد البشرية، هي اليت ترسم اإلطار العام إلستراتيجية إدارة . . السياسات والربامج داخل املنظمةالسياسات والربامج داخل املنظمة
هذه املوارد الذي ستعمل ضمنه، بشكل يتكامل ويتوافق مع متطلبات تنفيذ إستراتيجية املنظمة من املهارات هذه املوارد الذي ستعمل ضمنه، بشكل يتكامل ويتوافق مع متطلبات تنفيذ إستراتيجية املنظمة من املهارات 

..11ؤهلة للعمل، مبستوى عايل من اإلنتاجية والفاعليةؤهلة للعمل، مبستوى عايل من اإلنتاجية والفاعليةوالكفاءات البشرية الصاحلة واملوالكفاءات البشرية الصاحلة وامل   
  

  ::          والشكل التايل يبني كيفية تفاعل عملية ختطيط املوارد البشرية مع التخطيط اإلستراتيجي          والشكل التايل يبني كيفية تفاعل عملية ختطيط املوارد البشرية مع التخطيط اإلستراتيجي
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  متطلبات حتقيق التكامل بني ختطيط املوارد البشرية والتخطيط اإلستراتيجيمتطلبات حتقيق التكامل بني ختطيط املوارد البشرية والتخطيط اإلستراتيجي  --22
  
طيط املوارد البشرية والتخطيط اإلستراتيجي للمنظمة فـإن ذلـك          طيط املوارد البشرية والتخطيط اإلستراتيجي للمنظمة فـإن ذلـك          حىت يتحقق التكامل الفعال بني خت     حىت يتحقق التكامل الفعال بني خت       

  11::يتطلب توافر عدة متطلبات أمههايتطلب توافر عدة متطلبات أمهها
 جيب على خمططي املوارد البشرية معرفة إستراتيجية العمل وضمان توافق خطة املوارد البشرية مع إستراتيجية                 جيب على خمططي املوارد البشرية معرفة إستراتيجية العمل وضمان توافق خطة املوارد البشرية مع إستراتيجية                --

  العمل،العمل،
مما يشجع املديرين التنفيذيني على التفكري يف       مما يشجع املديرين التنفيذيني على التفكري يف        جيب الربط بني دورة ختطيط العمل، وختطيط املوارد البشرية،            جيب الربط بني دورة ختطيط العمل، وختطيط املوارد البشرية،           --

  املوارد البشرية، عند تفكريهم يف خطة العمل، املوارد البشرية، عند تفكريهم يف خطة العمل، 
فنظام ختطيط املوارد البشرية يعطي فرصة لإلدارة العليا        فنظام ختطيط املوارد البشرية يعطي فرصة لإلدارة العليا        . .  جيب أن يكون ختطيط املوارد البشرية هدفا للمنظمة         جيب أن يكون ختطيط املوارد البشرية هدفا للمنظمة        --

د متمثلة يف النقص والعجز يف املـوارد        د متمثلة يف النقص والعجز يف املـوارد        إلدراك حقيقة هامة، أال وهي أن النمو املستمر للمنظمة قد يواجهه قيو           إلدراك حقيقة هامة، أال وهي أن النمو املستمر للمنظمة قد يواجهه قيو           
  البشرية، وأن هذه املشكلة حتتاج إىل التركيز عليها، واالهتمام هبا يف املستويات العليا من املنظمة،البشرية، وأن هذه املشكلة حتتاج إىل التركيز عليها، واالهتمام هبا يف املستويات العليا من املنظمة،

   ضمان قدرة برامج املوارد البشرية التقليدية على إشباع حاجات اإلدارة العليا واإلدارات الوظيفية، ضمان قدرة برامج املوارد البشرية التقليدية على إشباع حاجات اإلدارة العليا واإلدارات الوظيفية،--
  ة بالنسبة خلطة عمل املنظمة،ة بالنسبة خلطة عمل املنظمة، حتديد مضامني املوارد البشري حتديد مضامني املوارد البشري--
   حتديد قضايا وأمور املوارد البشرية اليت تؤثر يف أهداف العمل وإعالم املديرين هبا، حتديد قضايا وأمور املوارد البشرية اليت تؤثر يف أهداف العمل وإعالم املديرين هبا،--
   حتويل أهداف العمل إىل أهداف للموارد البشرية اليت متثل األساس يف خطة إستراتيجية للموارد البشرية، حتويل أهداف العمل إىل أهداف للموارد البشرية اليت متثل األساس يف خطة إستراتيجية للموارد البشرية،--
  .. اجلديدة لتقنني إدارة  املوارد البشرية فيها اجلديدة لتقنني إدارة  املوارد البشرية فيها مراجعة عملية التخطيط اإلستراتيجي، لتحديد الفرص مراجعة عملية التخطيط اإلستراتيجي، لتحديد الفرص--
  

التفاعل اإلستراتيجي بني ختطيط املوارد البشرية وباقي أنشطة           التفاعل اإلستراتيجي بني ختطيط املوارد البشرية وباقي أنشطة           : :     املطلب الثالث    املطلب الثالث
                                                                        إدارة املوارد البشرية إدارة املوارد البشرية                                           

  
ء التوازن الذي حيققه ختطيط املوارد البشرية بني حاجة إستراتيجية املنظمة من املوارد ومع مـا       ء التوازن الذي حيققه ختطيط املوارد البشرية بني حاجة إستراتيجية املنظمة من املوارد ومع مـا       يف ضو يف ضو   

هو متاح منها لديها، يتحدد تفاعل هذا التخطيط وعالقاته املباشرة وغري املباشرة مع باقي وظائف إدارة املوارد                 هو متاح منها لديها، يتحدد تفاعل هذا التخطيط وعالقاته املباشرة وغري املباشرة مع باقي وظائف إدارة املوارد                 
  22::البشرية، وفيما يلي عرض لنماذج عن هذا التفاعل وهذه العالقةالبشرية، وفيما يلي عرض لنماذج عن هذا التفاعل وهذه العالقة

  
   التفاعل مع وظيفة االستقطاب التفاعل مع وظيفة االستقطاب--11  
    

                                                 
  .82 - 81: ، ص صاملرجع السابقرؤية مستقبلية، : راوية حسن، إدارة املوارد البشرية-1
  .234 - 233: ، ص صاملرجع السابق عمر وصفي عقيلي، -2
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  تعترب نتائج ختطيط املوارد البشرية مبثابة مدخالت لنشاط االستقطاب اليت على أساسها يباشر ممارسةتعترب نتائج ختطيط املوارد البشرية مبثابة مدخالت لنشاط االستقطاب اليت على أساسها يباشر ممارسة  
فالتخطيط يوضح له حجم املوارد البشرية املراد استقطاهبا ونوعياا، وموعد احلاجة إليها، مما يساعد              فالتخطيط يوضح له حجم املوارد البشرية املراد استقطاهبا ونوعياا، وموعد احلاجة إليها، مما يساعد              . .  مهمته مهمته

وضع الربنامج االستقطايب املناسب هلا، لترغيب أكرب عدد منها يف سوق العمل            وضع الربنامج االستقطايب املناسب هلا، لترغيب أكرب عدد منها يف سوق العمل            على حتديد مصادر استقطاهبا و    على حتديد مصادر استقطاهبا و    
  ..للتقدم وطلب التوظف يف املنظمةللتقدم وطلب التوظف يف املنظمة

  
   التفاعل مع وظيفة االختيار والتعيني التفاعل مع وظيفة االختيار والتعيني--22  
  

  متثل نتائج ختطيط املوارد البشرية وما تظهره من تقدير حلجم املوارد البشرية املطلوبـة ونوعيتـها،   متثل نتائج ختطيط املوارد البشرية وما تظهره من تقدير حلجم املوارد البشرية املطلوبـة ونوعيتـها،     
  فهي توضح العدد املطلوب اختباره من املوارد البشرية اليت جـرى  فهي توضح العدد املطلوب اختباره من املوارد البشرية اليت جـرى  . . االختيار والتعينياالختيار والتعينيمدخالت أيضا لوظيفة مدخالت أيضا لوظيفة 

  ..استقطاهبا، ونوعية هذا املطلوب، ومن مث السعي الختياره وتعيينه يف األعمال املناسبة ويف الوقت احملدداستقطاهبا، ونوعية هذا املطلوب، ومن مث السعي الختياره وتعيينه يف األعمال املناسبة ويف الوقت احملدد
  

   التفاعل مع وظيفة التدريب والتنمية  التفاعل مع وظيفة التدريب والتنمية --33  
  

اط التدريب والتنمية يف أا توضح له حجم املوارد البـشرية           اط التدريب والتنمية يف أا توضح له حجم املوارد البـشرية           تساعد نتائج ختطيط املوارد البشرية نش     تساعد نتائج ختطيط املوارد البشرية نش       
املطلوبة إلجناز إستراتيجية املنظمة، وهذا حبد ذاته ميكنه من حتديد احتياجات هذه املوارد التدريبية، اليت علـى                 املطلوبة إلجناز إستراتيجية املنظمة، وهذا حبد ذاته ميكنه من حتديد احتياجات هذه املوارد التدريبية، اليت علـى                 

ـ                ـ               أساسها توضع برامج التدريب والتنمية املناسبة، اليت متكن املوارد البشرية من أداء أعماهلا وحتمل م سؤولياا سؤولياا أساسها توضع برامج التدريب والتنمية املناسبة، اليت متكن املوارد البشرية من أداء أعماهلا وحتمل م
  ..بشكل جيدبشكل جيد

  
   التفاعل مع وظيفة إدارة التعويضات  التفاعل مع وظيفة إدارة التعويضات --44  
  

  يف ضوء حاجة املنظمة من املوارد البشرية من حيث أعدادها ونوعياا وختصصاا الـيت يظهرهـا   يف ضوء حاجة املنظمة من املوارد البشرية من حيث أعدادها ونوعياا وختصصاا الـيت يظهرهـا     
  التخطيط، تباشر وظيفة إدارة التعويضات بتحديد الرواتب واألجور وطرق دفعها، وكذلك حتديد احلـوافز  التخطيط، تباشر وظيفة إدارة التعويضات بتحديد الرواتب واألجور وطرق دفعها، وكذلك حتديد احلـوافز  

  ..ية اليت ستقدم للعنصر البشري يف العمل، من أجل حتقيق الدافعية واحلافز لديه للعمل جبد ونشاط               ية اليت ستقدم للعنصر البشري يف العمل، من أجل حتقيق الدافعية واحلافز لديه للعمل جبد ونشاط               واملزايا الوظيف واملزايا الوظيف 
  ..وبالتايل فنتائج التخطيط حتدد نطاق عمل وممارسات إدارة التعويضاتوبالتايل فنتائج التخطيط حتدد نطاق عمل وممارسات إدارة التعويضات

  
   التفاعل مع وظيفة السالمة والصحة املهنية  التفاعل مع وظيفة السالمة والصحة املهنية --55                    

  
لكفيلة بتوفري محاية للعاملني يف املنظمة مـن خمـاطر   لكفيلة بتوفري محاية للعاملني يف املنظمة مـن خمـاطر   تسعى وظيفة السالمة إىل وضع الربامج املناسبة ا تسعى وظيفة السالمة إىل وضع الربامج املناسبة ا   

العمل؛ ولتمكني هذه الوظيفة من وضع هذه الربامج وحتديد سبل احلماية املالئمة، البد هلا من معرفة حجـم                  العمل؛ ولتمكني هذه الوظيفة من وضع هذه الربامج وحتديد سبل احلماية املالئمة، البد هلا من معرفة حجـم                  
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املوارد البشرية اليت ستعمل فيها مستقبال، ونوعية األعمال اليت ستمارسها، وهذا باإلمكان احلصول عليه مـن                املوارد البشرية اليت ستعمل فيها مستقبال، ونوعية األعمال اليت ستمارسها، وهذا باإلمكان احلصول عليه مـن                
  ..ط املوارد البشريةط املوارد البشريةنتائج ختطينتائج ختطي

  
   التفاعل مع وظيفة ختطيط املسارات الوظيفية التفاعل مع وظيفة ختطيط املسارات الوظيفية--66        

  
  يقصد باملسارات الوظيفية أن إدارة املوارد البشرية يف املنظمات تعمل على رسم حركـة تـنقالت   يقصد باملسارات الوظيفية أن إدارة املوارد البشرية يف املنظمات تعمل على رسم حركـة تـنقالت     

  العاملني اليت تعمل يف هذه املنظمات، سواء عن طريق الترقية أو النقل األفقي، وذلك من بداية تعيينهم وحـىت                  العاملني اليت تعمل يف هذه املنظمات، سواء عن طريق الترقية أو النقل األفقي، وذلك من بداية تعيينهم وحـىت                  
حيث يكون معروفا لكل فرد يعمل يف املنظمة إذا بدأ بوظيفة كذا، فسيكون باإلمكان أن               حيث يكون معروفا لكل فرد يعمل يف املنظمة إذا بدأ بوظيفة كذا، فسيكون باإلمكان أن               . . اية خدمتهم فيها  اية خدمتهم فيها  

    وعليه ميكن القول أن برامج املسارات الوظيفية يف املنظمة تعمل على رسـم التـدرج  وعليه ميكن القول أن برامج املسارات الوظيفية يف املنظمة تعمل على رسـم التـدرج  . . ينتهي إىل وظيفة كذاينتهي إىل وظيفة كذا
تخصص أو غري متخصص خـاص هبـا،   تخصص أو غري متخصص خـاص هبـا،   الوظيفي لألعمال فيها، حبيث يكون لكل عمل أو وظيفة مسار إما م           الوظيفي لألعمال فيها، حبيث يكون لكل عمل أو وظيفة مسار إما م           

يتدرج من املستوى األدىن للمستوى األعلى، وبالتايل تعمل هذه الربامج على حتديد احتياجات كـل مـسار                 يتدرج من املستوى األدىن للمستوى األعلى، وبالتايل تعمل هذه الربامج على حتديد احتياجات كـل مـسار                 
وظيفي من األفراد وختصصام، والزمن الذي جيب خالله توفري هذه االحتياجات، اليت إما يتم توفريهـا مـن                  وظيفي من األفراد وختصصام، والزمن الذي جيب خالله توفري هذه االحتياجات، اليت إما يتم توفريهـا مـن                  

 توفري احلاجة، فالنتائج اليت يتم التوصل إليها تعد جزءا أساسيا            توفري احلاجة، فالنتائج اليت يتم التوصل إليها تعد جزءا أساسيا           داخل املنظمة أو من خارجها، وأيا كان مصدر       داخل املنظمة أو من خارجها، وأيا كان مصدر       
من خطة املوارد البشرية يف املنظمة، ذلك ألا تبني احتياجات وظائفها من املوارد البشرية مستقبال من حيث                 من خطة املوارد البشرية يف املنظمة، ذلك ألا تبني احتياجات وظائفها من املوارد البشرية مستقبال من حيث                 

  ..النوعية والكمية اليت سيجري العمل على توفريها يف الوقت املطلوب مبوجب هذه اخلطةالنوعية والكمية اليت سيجري العمل على توفريها يف الوقت املطلوب مبوجب هذه اخلطة
  

    عمليات ختطيط املوارد البشريةعمليات ختطيط املوارد البشرية: : الثالث   املبحث الث   املبحث الث
  
  ختتلف عمليات ختطيط املوارد البشرية بني منظمة وأخرى باختالف نشاط املنظمة وباختالف حاجااختتلف عمليات ختطيط املوارد البشرية بني منظمة وأخرى باختالف نشاط املنظمة وباختالف حاجاا  

      .. إىل املوارد البشرية؛ إال أن العمليات يف مجيع املنظمات جيب أن تأيت منسجمة ومطابقة للخطة اإلستراتيجية إىل املوارد البشرية؛ إال أن العمليات يف مجيع املنظمات جيب أن تأيت منسجمة ومطابقة للخطة اإلستراتيجية
د البشرية عدة مراحل دف أساسا إىل صياغة برامج مناسبة ملواجهة د البشرية عدة مراحل دف أساسا إىل صياغة برامج مناسبة ملواجهة وتتضمن عملية ختطيط املواروتتضمن عملية ختطيط املوار  

حاالت عدم التوازن بني االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية وبني املوارد احلالية املتاحة باملنظمة؛ كما حاالت عدم التوازن بني االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية وبني املوارد احلالية املتاحة باملنظمة؛ كما 
 أو بالعرض  أو بالعرض تتضمن عملية ختطيط املوارد البشرية عدة أساليب وطرق للتنبؤ سواء بالطلب على املوارد البشريةتتضمن عملية ختطيط املوارد البشرية عدة أساليب وطرق للتنبؤ سواء بالطلب على املوارد البشرية

  ..من هذه املواردمن هذه املوارد
  ::وعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلة العناصر اآلتيةوعليه، فإن هذا املبحث يعتين حتديدا مبعاجلة العناصر اآلتية  

  مراحل ختطيط املوارد البشرية؛مراحل ختطيط املوارد البشرية؛  
  أساليب وتقنيات التنبؤ بالطلب على املوارد البشرية؛أساليب وتقنيات التنبؤ بالطلب على املوارد البشرية؛  
  ..أساليب وتقنيات التنبؤ بالعرض الداخلي من املوارد البشريةأساليب وتقنيات التنبؤ بالعرض الداخلي من املوارد البشرية  
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  وارد البشريةوارد البشريةمراحل ختطيط املمراحل ختطيط امل: :     املطلب األول    املطلب األول
  

  مير بناء ختطيط املوارد البشرية كعملية مبراحل متعددة ومتسلسلة ومتكاملة مع بعضها، لتشكل يف مير بناء ختطيط املوارد البشرية كعملية مبراحل متعددة ومتسلسلة ومتكاملة مع بعضها، لتشكل يف                 
  

    األخري خطة إستراتيجية توضح حاجة املنظمة من املوارد البشرية عن الفترة الزمنية اليت ختطط هلا، وفيما يلـي األخري خطة إستراتيجية توضح حاجة املنظمة من املوارد البشرية عن الفترة الزمنية اليت ختطط هلا، وفيما يلـي 
  ::شرح ملختلف هذه املراحلشرح ملختلف هذه املراحل

  
  مضمون اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وأهدافها مضمون اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وأهدافها  التعرف على  التعرف على --11
  

    تتعلق املرحلة األوىل من مراحل ختطيط املوارد البشرية، بالتعرف على مضمون اخلطة اإلسـتراتيجية تتعلق املرحلة األوىل من مراحل ختطيط املوارد البشرية، بالتعرف على مضمون اخلطة اإلسـتراتيجية 
ذلك أنه ال ميكن الشروع يف عملية ختطيط املوارد البشرية، إال بعد أن تزود              ذلك أنه ال ميكن الشروع يف عملية ختطيط املوارد البشرية، إال بعد أن تزود              . . للمنظمة املزمع إتباعها وأهدافها   للمنظمة املزمع إتباعها وأهدافها   

  ..11دارة املوارد البشرية باخلطة اإلستراتيجية وتضمناا الرئيسيةدارة املوارد البشرية باخلطة اإلستراتيجية وتضمناا الرئيسيةالقمة اإلدارية، إالقمة اإلدارية، إ
  

   تقدير الطلب على املوارد البشرية تقدير الطلب على املوارد البشرية--22
  

   على األهداف اليت تـسعى   على األهداف اليت تـسعى  ))حتديد الطلبحتديد الطلب((يعتمد حتديد االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية يعتمد حتديد االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية       
بني، وذلك بالتنبؤ باملوارد البشرية املطلوبة      بني، وذلك بالتنبؤ باملوارد البشرية املطلوبة       حيث تتضمن هذه املرحلة حتديد العاملني املطلو        حيث تتضمن هذه املرحلة حتديد العاملني املطلو       ..املنظمة إىل حتقيقها  املنظمة إىل حتقيقها  

وهناك عدة عوامل تؤثر يف عدد العاملني املطلوبني خالل فترة اخلطة، وفيما            وهناك عدة عوامل تؤثر يف عدد العاملني املطلوبني خالل فترة اخلطة، وفيما            . . من حيث العدد، النوعية والكفاءة    من حيث العدد، النوعية والكفاءة    
  22  ::يلي عرض ملختلف هذه العوامليلي عرض ملختلف هذه العوامل

  
   التعديالت املتوقع إدخاهلا على اهليكل التنظيمي للمنظمة  التعديالت املتوقع إدخاهلا على اهليكل التنظيمي للمنظمة -- أ أ
  
خلطة اإلستراتيجية اليت سنتبعها املنظمة إىل إضافة بعض األنشطة اجلديدة أو استبعاد بعضها             خلطة اإلستراتيجية اليت سنتبعها املنظمة إىل إضافة بعض األنشطة اجلديدة أو استبعاد بعضها             قد تؤدي ا  قد تؤدي ا                      

  فعملية اإلضافة أو اإللغـاء عمليـة   فعملية اإلضافة أو اإللغـاء عمليـة   . . األمر الذي يؤدي بدوره إىل تغيري يف عدد ونوعية الوظائف يف املنظمةاألمر الذي يؤدي بدوره إىل تغيري يف عدد ونوعية الوظائف يف املنظمة  
    راقبة اجلـودة، ممـا يـستلزم   راقبة اجلـودة، ممـا يـستلزم   مستمرة والزمة يف حاالت كثرية، فقد تقرر املنظمة مثال وضع وتنفيذ برامج ملمستمرة والزمة يف حاالت كثرية، فقد تقرر املنظمة مثال وضع وتنفيذ برامج مل

  بالضرورة إنشاء جمموعة من الوظائف مل تكن موجودة من قبل؛ وقد حيدث العكس فتقرر املنظمة إلغاء أحد بالضرورة إنشاء جمموعة من الوظائف مل تكن موجودة من قبل؛ وقد حيدث العكس فتقرر املنظمة إلغاء أحد 
                                                 

: تري يف العلوم االقتصادية، فرع ختطيط، حتت إشراف، مذكرة ماجسدراسة حالة الوظيف العمومي اجلزائري: التسيري التقديري للموارد البشرية إدريس توايت، -1
  .71: ، ص2001 - 2000األستاذ مبارك باللطة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، غري منشورة، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

  .102 - 97: ، ص ص2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، إدارة املوارد البشرية أمحد ماهر، -2
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. . األنشطة القائمة، فيصبح وجود الوظائف احلالية واملسئولة عن النشاط امللغى أمر غري ضروري ويتحتم إلغاءها              األنشطة القائمة، فيصبح وجود الوظائف احلالية واملسئولة عن النشاط امللغى أمر غري ضروري ويتحتم إلغاءها              
ففي حالة اإلضافة يعين ذلك أن هناك       ففي حالة اإلضافة يعين ذلك أن هناك       . . جم املوارد البشرية املطلوبة يف املنظمة     جم املوارد البشرية املطلوبة يف املنظمة     وبالطبع ويف كلتا احلالتني يتأثر ح     وبالطبع ويف كلتا احلالتني يتأثر ح     

  حاجة ملوارد بشرية إضافية سواء من حيث العدد أو النوع؛ ويف احلالة الثانية يعين ذلك بأنه سيكون لـدى  حاجة ملوارد بشرية إضافية سواء من حيث العدد أو النوع؛ ويف احلالة الثانية يعين ذلك بأنه سيكون لـدى  
  ..املنظمة فائضا يف مواردها البشريةاملنظمة فائضا يف مواردها البشرية

  
  

   نتائج حتليل عبء العمل  نتائج حتليل عبء العمل -- ب ب
  

    أكد من أن العدد املتاح من العاملني يف كل وظيفة يكفي ألداء هذه الوظـائف أكد من أن العدد املتاح من العاملني يف كل وظيفة يكفي ألداء هذه الوظـائف واملقصود هبا هو التواملقصود هبا هو الت  
بفاعلية أم أن هذا املتاح أقل أو أزيد من املفروض، وتتم هذه املراجعة لكل وظيفة على حده، وميكن االستعانة                   بفاعلية أم أن هذا املتاح أقل أو أزيد من املفروض، وتتم هذه املراجعة لكل وظيفة على حده، وميكن االستعانة                   

  ::ببعض األساليب والدراسات يف هذا اجملال، ومن أمثلتها ما يليببعض األساليب والدراسات يف هذا اجملال، ومن أمثلتها ما يلي
   دراسة العمل واألساليب، دراسة العمل واألساليب،--
   املقارنة مع أقسام أو مصانع أو إدارات أخرى مشاهبة،  املقارنة مع أقسام أو مصانع أو إدارات أخرى مشاهبة، --
   دراسة مدى التطور يف إنتاجية العاملني وأثرها على عددهم املطلوب،  دراسة مدى التطور يف إنتاجية العاملني وأثرها على عددهم املطلوب، --
  ..دراسة مدى كفاءة اآلالت واألساليب الفنية على عدد العاملني املطلوبدراسة مدى كفاءة اآلالت واألساليب الفنية على عدد العاملني املطلوب  --

  
   نتائج جرد مهارات وقدرات العاملني  نتائج جرد مهارات وقدرات العاملني --     ج     ج

  
 للمهارات والقدرات الالزمة ألداء وظائفهم إىل اخنفاض اإلنتاجية، األمر           للمهارات والقدرات الالزمة ألداء وظائفهم إىل اخنفاض اإلنتاجية، األمر          يؤدي عدم امتالك العاملني   يؤدي عدم امتالك العاملني     

الذي يلزم تعويضه من خالل تعيني مزيد من العاملني يف نفس الوظيفة، األمر الذي يؤدي إىل تكدس أعداد من                   الذي يلزم تعويضه من خالل تعيني مزيد من العاملني يف نفس الوظيفة، األمر الذي يؤدي إىل تكدس أعداد من                   
على مـستوى   على مـستوى   العاملني ال لزوم هلم ألداء عمل معني؛ والعكس صحيح، إذ أن امتالك املنظمة لعاملني يتوافرون                العاملني ال لزوم هلم ألداء عمل معني؛ والعكس صحيح، إذ أن امتالك املنظمة لعاملني يتوافرون                

ويف ويف . . جيد من املهارة والقدرة على أداء العمل سوف يوفر على املنظمة تكاليف استقطاب وتعيني عاملني جدد               جيد من املهارة والقدرة على أداء العمل سوف يوفر على املنظمة تكاليف استقطاب وتعيني عاملني جدد               
  ..كلتا احلالتني ينعكس ذلك على حجم املوارد البشرية املطلوبة يف املنظمةكلتا احلالتني ينعكس ذلك على حجم املوارد البشرية املطلوبة يف املنظمة

  
   تأثري التغيري املتوقع يف حجم اإلنتاج  تأثري التغيري املتوقع يف حجم اإلنتاج --          د          د

  
   فإذا كانـت   فإذا كانـت  ..وغه من طرف املنظمة على حجم املوارد البشرية املطلوبوغه من طرف املنظمة على حجم املوارد البشرية املطلوبيؤثر حجم اإلنتاج املراد بليؤثر حجم اإلنتاج املراد بل  

    املنظمة دف إىل زيادة حجم إنتاجها على مدى السنوات القادمة، فمن احملتمل أن يرافقها حاجـة إضـافية  املنظمة دف إىل زيادة حجم إنتاجها على مدى السنوات القادمة، فمن احملتمل أن يرافقها حاجـة إضـافية  
  ..للموارد البشرية؛ والعكس من ذلك صحيحللموارد البشرية؛ والعكس من ذلك صحيح
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   تأثري التغيري املتوقع يف تكنولوجيا اإلنتاج  تأثري التغيري املتوقع يف تكنولوجيا اإلنتاج -- هـ هـ

  
  فإذا كان توجـه املنظمـة إىل   فإذا كان توجـه املنظمـة إىل   . . ا املستوى التقين املراد استخدامه يف تنفيذ العمل واإلنتاجا املستوى التقين املراد استخدامه يف تنفيذ العمل واإلنتاجويقصد هبويقصد هب  

    استخدام اآللية الكاملة يف تنفيذ أعماهلا وأمتتة اإلجراءات فيها، فإنه يف هذه احلالة سوف يقل الطلب اإلمجايلاستخدام اآللية الكاملة يف تنفيذ أعماهلا وأمتتة اإلجراءات فيها، فإنه يف هذه احلالة سوف يقل الطلب اإلمجايل
ة النصف ماهرة لدى املنظمة مستقبال      ة النصف ماهرة لدى املنظمة مستقبال      على املوارد البشرية، حيث يصبح من املتوقع حدوث فائض يف اليد العامل           على املوارد البشرية، حيث يصبح من املتوقع حدوث فائض يف اليد العامل           

بسبب عدم حاجة العمل إليها، وظهور حاجة جديدة للعمالة املاهرة ذات التأهيل العايل والقادرة على التعامل                بسبب عدم حاجة العمل إليها، وظهور حاجة جديدة للعمالة املاهرة ذات التأهيل العايل والقادرة على التعامل                
مع هذه التقنية اآللية؛ أما إذا كان توجه املنظمة إىل إبقاء املستوى التقين اآليل املستخدم فيها على حاله، فـإن                    مع هذه التقنية اآللية؛ أما إذا كان توجه املنظمة إىل إبقاء املستوى التقين اآليل املستخدم فيها على حاله، فـإن                    

  ..لبشرية يف املنظمة ستبقى على حاهلالبشرية يف املنظمة ستبقى على حاهلاهيكلة املوارد اهيكلة املوارد ا
  

   تأثري املتغريات االقتصادية الكلية  تأثري املتغريات االقتصادية الكلية -- و و
  

تشتمل هذه املتغريات على حالة الرواج أو الكساد االقتصادي، ومستوى الدخل السائدان يف البيئـة               تشتمل هذه املتغريات على حالة الرواج أو الكساد االقتصادي، ومستوى الدخل السائدان يف البيئـة                 
     املنظمـة،  املنظمـة، فإذا كانت احلالة االقتصادية رواجا فإنه من املتوقع زيادة الطلب على منتجـات فإذا كانت احلالة االقتصادية رواجا فإنه من املتوقع زيادة الطلب على منتجـات . . اخلاخل... ... اخلارجية اخلارجية 

      ..والذي ستواجهه بتوسيع حجم أعماهلا؛ وإذا كان الدخل مرتفعا سيحدث نفس األمر، والعكس صحيحوالذي ستواجهه بتوسيع حجم أعماهلا؛ وإذا كان الدخل مرتفعا سيحدث نفس األمر، والعكس صحيح
  

   املتغريات القانونية  املتغريات القانونية -- ز ز
  

 هناك من املتغريات القانونية ما يؤثر كثريا على حجم أعمال املنظمة ومن مث على احتياجاـا مـن                   هناك من املتغريات القانونية ما يؤثر كثريا على حجم أعمال املنظمة ومن مث على احتياجاـا مـن                    
        لدولة لقانون مينع استرياد سلعة معينة من اخلارج ، فبال شك لدولة لقانون مينع استرياد سلعة معينة من اخلارج ، فبال شك املوارد البشرية، وكمثال على ذلك إصدار ااملوارد البشرية، وكمثال على ذلك إصدار ا

سيزداد الطلب على هذه السلعة نتيجة عدم وجود منافسة خارجية هلا يف السوق، وزيـادة الطلـب هـذه                   سيزداد الطلب على هذه السلعة نتيجة عدم وجود منافسة خارجية هلا يف السوق، وزيـادة الطلـب هـذه                     
سريافقها زيادة حجم إنتاج املنظمة وأعماهلا لتغطية هذه الزيادة واليت من احملتمل أن يرافقها حاجـة إضـافية                  سريافقها زيادة حجم إنتاج املنظمة وأعماهلا لتغطية هذه الزيادة واليت من احملتمل أن يرافقها حاجـة إضـافية                  

يتضح من ذلك بأن القوانني والتشريعات احلكومية ذات تأثري يف نشاط يتضح من ذلك بأن القوانني والتشريعات احلكومية ذات تأثري يف نشاط . .  البشرية؛ والعكس صحيح البشرية؛ والعكس صحيح        ردردللمواللموا
  ..املنظمات وحجم أعماهلا املستقبلية وبالتايل الطلب من املوارد البشريةاملنظمات وحجم أعماهلا املستقبلية وبالتايل الطلب من املوارد البشرية

  
   املنافسة  املنافسة --حح
  

  . . ملنظمات عموماملنظمات عموما  تلعب املنافسة يف السوق بشقيها احمللية والعاملية دورا قويا يف حتديد حجم أعمال ا  تلعب املنافسة يف السوق بشقيها احمللية والعاملية دورا قويا يف حتديد حجم أعمال ا  
فعندما تتوقع املنظمة منافسة قوية يف املستقبل، معىن ذلك وجود احتمالية اخنفاض يف حجم مبيعاـا، الـذي                  فعندما تتوقع املنظمة منافسة قوية يف املستقبل، معىن ذلك وجود احتمالية اخنفاض يف حجم مبيعاـا، الـذي                  
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تقابله عادة تقليص حجم أعماهلا، لكي ال حيدث لديها فائض يف اإلنتاج ورقم خمزون سلعي عايل ليس بإمكاا            تقابله عادة تقليص حجم أعماهلا، لكي ال حيدث لديها فائض يف اإلنتاج ورقم خمزون سلعي عايل ليس بإمكاا            
   من املوارد البشرية؛ أما إذا كانت املنافـسة ضـعيفة    من املوارد البشرية؛ أما إذا كانت املنافـسة ضـعيفة   تسويقه، كل ذلك قد يؤدي إىل اخنفاض حجم الطلبتسويقه، كل ذلك قد يؤدي إىل اخنفاض حجم الطلب

    فالتوقع عندئذ سيكون زيادة يف رقم املبيعات، بسبب زيادة الطلب على املنتجات، مما يـدفع املنظمـات إىل  فالتوقع عندئذ سيكون زيادة يف رقم املبيعات، بسبب زيادة الطلب على املنتجات، مما يـدفع املنظمـات إىل  
توسيع حجم إنتاجها وأعماهلا املستقبلية، من أجل تلبية هذه الزيادة، كل ذلك قد يؤدي إىل زيـادة حجـم                   توسيع حجم إنتاجها وأعماهلا املستقبلية، من أجل تلبية هذه الزيادة، كل ذلك قد يؤدي إىل زيـادة حجـم                   

  ..د البشريةد البشريةالطلب من املوارالطلب من املوار
  
  

                  
  

   تقدير عرض العمالة تقدير عرض العمالة--33                  
  

  ..يتناول هذا اجلانب بعدين رئيسيني مها حتليل العرض الداخلي للعمالة وحتليل العرض اخلارجي للعمالةيتناول هذا اجلانب بعدين رئيسيني مها حتليل العرض الداخلي للعمالة وحتليل العرض اخلارجي للعمالة                  
  

  11 حتليل العرض الداخلي للعمالة حتليل العرض الداخلي للعمالة-- أ أ
  

    لى مؤشر على عرض العمـل لى مؤشر على عرض العمـل مبجرد أن تنتهي املنظمة من تقدير الطلب، فإا حتتاج إىل احلصول عمبجرد أن تنتهي املنظمة من تقدير الطلب، فإا حتتاج إىل احلصول ع  
إن حتديد عرض العمل الداخلي حيتاج إىل حتليل مفصل عن أعداد العاملني الذين يشغلون خمتلف الفئات                إن حتديد عرض العمل الداخلي حيتاج إىل حتليل مفصل عن أعداد العاملني الذين يشغلون خمتلف الفئات                . . لديهالديها

  الوظيفية يف املنظمة، ونوعيات املهارات احملددة املتواجدة هبا؛ بعد ذلك يتم تعديل التحليل لكـي يعكـس   الوظيفية يف املنظمة، ونوعيات املهارات احملددة املتواجدة هبا؛ بعد ذلك يتم تعديل التحليل لكـي يعكـس   
ل اإلحالة للتقاعد، الترقيات، النقل، دوران العمل والتسريح، ويـسمى     ل اإلحالة للتقاعد، الترقيات، النقل، دوران العمل والتسريح، ويـسمى     التغريات يف املستقبل القريب واليت تشم     التغريات يف املستقبل القريب واليت تشم     

هذا التحليل الداخلي يتضمن ما     هذا التحليل الداخلي يتضمن ما     . . هذا اجلانب إمجاال بتقييم املوارد البشرية املتواجدة يف املنظمة يف الوقت احلايل           هذا اجلانب إمجاال بتقييم املوارد البشرية املتواجدة يف املنظمة يف الوقت احلايل           
صول على مـدخالت  صول على مـدخالت  يسمى بتحليل خمزون العاملني واملهارات واليت متتلكها املنظمة يف الوقت احلايل، ويتم احل يسمى بتحليل خمزون العاملني واملهارات واليت متتلكها املنظمة يف الوقت احلايل، ويتم احل 

هذا اجلانب عن طريق استيفاء العاملني لنماذج أعدت هلذا الغرض، مث يقوم املشرفون مبراجعتها للتأكـد مـن                  هذا اجلانب عن طريق استيفاء العاملني لنماذج أعدت هلذا الغرض، مث يقوم املشرفون مبراجعتها للتأكـد مـن                  
دقتها ومشوليتها، مثل هذه التقارير قد تتضمن قائمة شاملة جلميع العاملني وفقا لالسم، التعلـيم، التـدريب،                 دقتها ومشوليتها، مثل هذه التقارير قد تتضمن قائمة شاملة جلميع العاملني وفقا لالسم، التعلـيم، التـدريب،                 

      ..اء، مستويات األجور، اللغات، القدرات واملهارات املتخصصةاء، مستويات األجور، اللغات، القدرات واملهارات املتخصصةاألعمال السابقة، الوظيفة احلالية، تقييم األداألعمال السابقة، الوظيفة احلالية، تقييم األد
وتعترب هذه البيانات ذات قيمة مرتفعة يف حتديد املهارات املتاحة حاليا يف التنظيم، وهو ما ميكن االستناد إليـه                   وتعترب هذه البيانات ذات قيمة مرتفعة يف حتديد املهارات املتاحة حاليا يف التنظيم، وهو ما ميكن االستناد إليـه                   

 هـذه    هـذه   كمرشد يف دعم التوجهات اإلستراتيجية اجلديدة للمنظمة، أو تغيري اإلستراتيجيات احلالية، كذلك فإن            كمرشد يف دعم التوجهات اإلستراتيجية اجلديدة للمنظمة، أو تغيري اإلستراتيجيات احلالية، كذلك فإن            
البيانات، تعد هامة وضرورية لتحقيق املمارسة الفعالة لبعض أنشطة املوارد البشرية األخرى مثل اختيار األفراد،               البيانات، تعد هامة وضرورية لتحقيق املمارسة الفعالة لبعض أنشطة املوارد البشرية األخرى مثل اختيار األفراد،               

  ..التدريب والتنمية، الترقيات، النقلالتدريب والتنمية، الترقيات، النقل
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إن الصورة العامة لواقع خمزون املوارد البشرية ميكن أن تكون مصدرا ملعلومات حيوية تفيد يف حتديد إن الصورة العامة لواقع خمزون املوارد البشرية ميكن أن تكون مصدرا ملعلومات حيوية تفيد يف حتديد   
  .. أو املستقبلية ملقدرة املنظمة على األداء الفعال، وحتقيق األهداف املخططة أو املستقبلية ملقدرة املنظمة على األداء الفعال، وحتقيق األهداف املخططةالتهديدات احلاليةالتهديدات احلالية

لتحقيق املعاونة يف التعرف على خمزون املوارد البشرية من حيث األعداد أو املهارات قامت العديد من       لتحقيق املعاونة يف التعرف على خمزون املوارد البشرية من حيث األعداد أو املهارات قامت العديد من         
  مكانيـة  مكانيـة  املنظمات باستخدام ما يسمى بأنظمة إدارة املوارد البشرية؛ ويتمثل الغرض من هذه األنظمـة يف إ املنظمات باستخدام ما يسمى بأنظمة إدارة املوارد البشرية؛ ويتمثل الغرض من هذه األنظمـة يف إ 

احلصول على معلومات شاملة ودقيقة وسريعة عن املوقف احلايل لقاعدة العمل باملنظمة واملهارات املرتبطة هبا،               احلصول على معلومات شاملة ودقيقة وسريعة عن املوقف احلايل لقاعدة العمل باملنظمة واملهارات املرتبطة هبا،               
وتتضمن هذه األنظمة قاعدة للمعلومات اليت تتضمن بيانات هامة عن العاملني وتتواجد يف مكـان مركـزي                 وتتضمن هذه األنظمة قاعدة للمعلومات اليت تتضمن بيانات هامة عن العاملني وتتواجد يف مكـان مركـزي                 

ه فإنه عندما تربز احلاجة إىل إجراء حتليل للمـوارد          ه فإنه عندما تربز احلاجة إىل إجراء حتليل للمـوارد          وعليوعلي. . يسهل الوصول إليها عند بروز احلاجة هلذه املعلومات       يسهل الوصول إليها عند بروز احلاجة هلذه املعلومات       
البشرية باملنظمة فإن أنظمة إدارة املوارد البشرية تسد ثغرة يف عملية التخطيط اإلستراتيجي، فمن خالل توافر                 البشرية باملنظمة فإن أنظمة إدارة املوارد البشرية تسد ثغرة يف عملية التخطيط اإلستراتيجي، فمن خالل توافر                 

  ..املعلومات فإن املنظمات تكون يف موقف أفضل للتحرك حنو حتقيق أهدافها التنظيميةاملعلومات فإن املنظمات تكون يف موقف أفضل للتحرك حنو حتقيق أهدافها التنظيمية
  

  11لعمالةلعمالة حتليل العرض اخلارجي ل حتليل العرض اخلارجي ل-- ب ب
  

 يتطلب حتديد العرض اخلارجي للعمالة إجراء حتليل لنواحي القوة والضعف للقطاعات املختلفة لسوق              يتطلب حتديد العرض اخلارجي للعمالة إجراء حتليل لنواحي القوة والضعف للقطاعات املختلفة لسوق             
 املوجودة يف حالـة      املوجودة يف حالـة     ))نوعا ما نوعا ما ((العمل اخلارجي؛ وعملية تقدير اليد العاملة يف السوق، ال تتميز بنفس السهولة             العمل اخلارجي؛ وعملية تقدير اليد العاملة يف السوق، ال تتميز بنفس السهولة             

لومات الدقيقة والكافية لدى املنظمة؛ إال أن هـذا      لومات الدقيقة والكافية لدى املنظمة؛ إال أن هـذا      تقدير العرض الداخلي للعمالة يف املنظمة، وذلك النعدام املع        تقدير العرض الداخلي للعمالة يف املنظمة، وذلك النعدام املع        
  ..ال مينع من متابعة اليد العاملة يف السوق، وذلك من خالل عدد املؤشرات اليت تسمح بذلكال مينع من متابعة اليد العاملة يف السوق، وذلك من خالل عدد املؤشرات اليت تسمح بذلك

وحىت تتمكن املنظمة من متابعة حركة اليد العاملة يف السوق كميا ونوعيا عليها أن تقوم برصد مصدر       وحىت تتمكن املنظمة من متابعة حركة اليد العاملة يف السوق كميا ونوعيا عليها أن تقوم برصد مصدر         
  .. ذلك أن حتدد وضعية اليد العاملة ومدى توفرها حتت تصرف املنظمة ذلك أن حتدد وضعية اليد العاملة ومدى توفرها حتت تصرف املنظمةواستعماالت هذه اليد العاملة، وقبلواستعماالت هذه اليد العاملة، وقبل

  
   حتديد وضعية العمال املتوفرين يف سوق العمل حتديد وضعية العمال املتوفرين يف سوق العمل-- أوال أوال

  
وذلك من خالل حتديد خصائص اليد العاملة املتوافرة يف السوق وحصرها، وحتديد الشروط الواجب وذلك من خالل حتديد خصائص اليد العاملة املتوافرة يف السوق وحصرها، وحتديد الشروط الواجب   

  ::توافرها، واليت من بينهاتوافرها، واليت من بينها
  ،،%%100100ا اإلطار األطفال والشيوخ، وكذا املعوقني بنسبة  ا اإلطار األطفال والشيوخ، وكذا املعوقني بنسبة   القدرة على العمل، وخيرج من هذ القدرة على العمل، وخيرج من هذ--
 عدم امتالك عمل، وهذا إما بسبب إاء مرحلة تكوينه أو تعليمه، أو بسبب وجـوده يف وضـعية بطالـة                      عدم امتالك عمل، وهذا إما بسبب إاء مرحلة تكوينه أو تعليمه، أو بسبب وجـوده يف وضـعية بطالـة                     --
  ،،))خاصة التامة منهاخاصة التامة منها((

                                                 
دور املوارد البشرية واالتصال يف التخطيط اإلستراتيجي باملؤسسة الصناعية العمومية يف ظل اقتصاد السوق مع دراسة حالة اجلزائر، ناصر دادي عدون،  –1

  واهر حممد التهامي،  معهد العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة اجلزائر، اجلزائر األستاذ ط: أطروحة دكتوراه الدولة يف علوم التسيري، حتت إشراف
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م م  امتالك عمل آخر ولكن ال يتالءم مع رغبات صاحبه، وطاقاته احليوية، ويرغب يف أن يتخلى عنه، ويقـو                   امتالك عمل آخر ولكن ال يتالءم مع رغبات صاحبه، وطاقاته احليوية، ويرغب يف أن يتخلى عنه، ويقـو                  --
  بذلك يف أول فرصة،بذلك يف أول فرصة،

  .. باإلضافة إىل الشروط السابقة جيب توافر الرغبة يف العمل يف املنظمة باإلضافة إىل الشروط السابقة جيب توافر الرغبة يف العمل يف املنظمة--
  

   حتديد مصادر واجتاه اليد العاملة املتوافرة يف سوق العمل حتديد مصادر واجتاه اليد العاملة املتوافرة يف سوق العمل-- ثانيا ثانيا
  
حىت تتمكن املنظمة من حصر دقيق لليد العاملة يف سوق العمل وحركتها، عليها أن حتدد مصادرها حىت تتمكن املنظمة من حصر دقيق لليد العاملة يف سوق العمل وحركتها، عليها أن حتدد مصادرها   

  ..واجتاهااواجتاهاا
           وحتدد املنظمة مصادر اليد العاملة املتوافرة يف السوق، أي القابلة للتعيني يف أي وقت، من خـالل           وحتدد املنظمة مصادر اليد العاملة املتوافرة يف السوق، أي القابلة للتعيني يف أي وقت، من خـالل      

اإلحصاءات املقدمة من خمتلف معاهد ومراكز التكوين املهين، واجلامعات، باإلضافة إىل  دراسة عروض العمل               اإلحصاءات املقدمة من خمتلف معاهد ومراكز التكوين املهين، واجلامعات، باإلضافة إىل  دراسة عروض العمل               
   عناصر بسيطة مثل العمر واجلـنس والوضـعية    عناصر بسيطة مثل العمر واجلـنس والوضـعية   املقدمة يف اجلرائد والسجالت املختلفة، رغم أا ال تقدم إالاملقدمة يف اجلرائد والسجالت املختلفة، رغم أا ال تقدم إال

    وتوجهاتوتوجهات  اخل؛ أما فيما خيص اجتاه اليد العاملة، فهي ختص دراسة تفضيالتاخل؛ أما فيما خيص اجتاه اليد العاملة، فهي ختص دراسة تفضيالت......الصحية ودرجة التكوين، الصحية ودرجة التكوين، 
  األفراد سواء الذين يسعون إىل العمل يف منظمة أخرى، أو الذين يرغبون يف اهلجرة إىل بلد آخر والعمل فيه، أواألفراد سواء الذين يسعون إىل العمل يف منظمة أخرى، أو الذين يرغبون يف اهلجرة إىل بلد آخر والعمل فيه، أو

  ..اخلاخل......لتعليم والبحث، أو اجملال السياسي، أو اجليش، لتعليم والبحث، أو اجملال السياسي، أو اجليش، عند دخوهلم ميدان اعند دخوهلم ميدان ا
 وعملية تقدير العرض اخلارجي من اليد العاملة اليت م املنظمة يف تاريخ معني، متر عرب أكثـر مـن                    وعملية تقدير العرض اخلارجي من اليد العاملة اليت م املنظمة يف تاريخ معني، متر عرب أكثـر مـن                   
خطوة، ابتدءا من حصر أنواع العمالة اليت م املنظمة يف تاريخ مستقبلي، وهي موجودة حاليا يف سوق العمل،               خطوة، ابتدءا من حصر أنواع العمالة اليت م املنظمة يف تاريخ مستقبلي، وهي موجودة حاليا يف سوق العمل،               

  .   .   علومات املتعلقة بوضعيتها احلالية من ناحية التكوين والقدرات وغريها، ويف األخري تقدير تطورهاعلومات املتعلقة بوضعيتها احلالية من ناحية التكوين والقدرات وغريها، ويف األخري تقدير تطورهامث خمتلف املمث خمتلف امل
  
  11 حتديد الفجوة بني ما هو متاح من املوارد البشرية وبني ما هو مطلوب حتديد الفجوة بني ما هو متاح من املوارد البشرية وبني ما هو مطلوب--44  
  

ظل اخلطة  ظل اخلطة  تتعلق هذه املرحلة مبقارنة ما مت التنبؤ به من احتياجات املوارد البشرية أو املطلوب منها يف                 تتعلق هذه املرحلة مبقارنة ما مت التنبؤ به من احتياجات املوارد البشرية أو املطلوب منها يف                   
اإلستراتيجية، مع ما تتوافر عليه املنظمة من هذه املوارد أو ما هو معروض منها، أي دراسة وحتليل الفرق بـني        اإلستراتيجية، مع ما تتوافر عليه املنظمة من هذه املوارد أو ما هو معروض منها، أي دراسة وحتليل الفرق بـني        

     املوجود على مستوى املنظمة، مما يسمح هلا مـن  املوجود على مستوى املنظمة، مما يسمح هلا مـن ))العرضالعرض ( (متطلبات النظام من اليد العاملة واملخزون احلايلمتطلبات النظام من اليد العاملة واملخزون احلايل
  ..لةلةالوقوف على حتديد العجز أو الفائض من اليد العامالوقوف على حتديد العجز أو الفائض من اليد العام

ويعرب العجز عن النقص يف اليد العاملة؛ أما الفائض فيعرب عن وجود يد عاملة أكرب من احتياجـات                  ويعرب العجز عن النقص يف اليد العاملة؛ أما الفائض فيعرب عن وجود يد عاملة أكرب من احتياجـات                    
  وميكن أن يتحدد العجز أو الفائض بدراسة كل قسم أو إدارة على حده، مث استخالص العجـز أو وميكن أن يتحدد العجز أو الفائض بدراسة كل قسم أو إدارة على حده، مث استخالص العجـز أو . . املنظمةاملنظمة

  ..الفائض الكليالفائض الكلي

                                                 
1 - Bernard MATORY et Daniel CROZET, Gestion des ressources humaines, Dunod, 5 éme édition, 
Paris, France, 2002, p:25. 



  ختطيط املوارد البشرية ودوره ضمن إستراتيجية املنظمة : الفصل الثالث
 

      118 

املنظمة وبني خمزوا، حيث ميكن املنظمة وبني خمزوا، حيث ميكن وبذلك فإن هذه اخلطوة تسمح بتحديد الفروقات بني احتياجات وبذلك فإن هذه اخلطوة تسمح بتحديد الفروقات بني احتياجات   
  : : أن تكون املنظمة أمام الوضعيات التاليةأن تكون املنظمة أمام الوضعيات التالية

   التوازن، ويكون فيه اجلانب النوعي أو الكمي لليد العاملة يف املنظمة مساويا الحتياجات املنظمة،    التوازن، ويكون فيه اجلانب النوعي أو الكمي لليد العاملة يف املنظمة مساويا الحتياجات املنظمة،   --
  ظمة،   ظمة،    الفائض، ويكون فيه اجلانب النوعي أو الكمي لليد العاملة يف املنظمة أكرب من احتياجات املن الفائض، ويكون فيه اجلانب النوعي أو الكمي لليد العاملة يف املنظمة أكرب من احتياجات املن--
  .. العجز، ويكون فيه اجلانب النوعي أو الكمي لليد العاملة يف املنظمة أقل من احتياجات املنظمة العجز، ويكون فيه اجلانب النوعي أو الكمي لليد العاملة يف املنظمة أقل من احتياجات املنظمة--

   وميكن أن يكون الفائض أو العجز كليا على مستوى املنظمة ككل، وميكن أن يكون جزئيا علـى   وميكن أن يكون الفائض أو العجز كليا على مستوى املنظمة ككل، وميكن أن يكون جزئيا علـى  
  ..مستوى األقسام أو اإلداراتمستوى األقسام أو اإلدارات

  
  جات املتوقعة من املوارد البشرية وبني املتاح منهاجات املتوقعة من املوارد البشرية وبني املتاح منها وضع برامج ملعاجلة عدم التوازن بني االحتيا وضع برامج ملعاجلة عدم التوازن بني االحتيا--55  
  

    دف برامج ختطيط املوارد البشرية إىل معاجلة حاالت عدم التوازن بني االحتياجات املتوقعة مـن دف برامج ختطيط املوارد البشرية إىل معاجلة حاالت عدم التوازن بني االحتياجات املتوقعة مـن   
    فالربامج التخطيطية تعد إما هبدف مواجهة العجز يف املوارد البشرية، أيفالربامج التخطيطية تعد إما هبدف مواجهة العجز يف املوارد البشرية، أي. . املوارد البشرية وبني املعروض منهااملوارد البشرية وبني املعروض منها

 العرض الداخلي للموارد البشرية أقل من االحتياجات املتوقعة منها؛ أو هبدف مواجهة الفائض يف                العرض الداخلي للموارد البشرية أقل من االحتياجات املتوقعة منها؛ أو هبدف مواجهة الفائض يف               عندما يكون عندما يكون 
وفيما وفيما . . 11املوارد البشرية، أي عندما يكون العرض الداخلي للموارد البشرية أكرب من االحتياجات املتوقعة منها             املوارد البشرية، أي عندما يكون العرض الداخلي للموارد البشرية أكرب من االحتياجات املتوقعة منها             

  ::ز أو الفائض يف املوارد البشريةز أو الفائض يف املوارد البشريةيلي عرض ملختلف الربامج اليت قد تتبناها املنظمة من أجل معاجلة العجيلي عرض ملختلف الربامج اليت قد تتبناها املنظمة من أجل معاجلة العج
  

  ))سد الشواغرسد الشواغر(( برامج معاجلة العجز يف املوارد البشرية  برامج معاجلة العجز يف املوارد البشرية -- أ أ
  

تعترب الوضعية اليت يكون فيها الطلب املتوقع من املوارد البشرية أكرب من املعروض منها حاليا، وضعية                تعترب الوضعية اليت يكون فيها الطلب املتوقع من املوارد البشرية أكرب من املعروض منها حاليا، وضعية                  
، وقد  ، وقد  22ديد وتوسيع أنشطتها  ديد وتوسيع أنشطتها  صحية ومشجعة، أي أن املنظمة يف حالة انتعاش، وتنتظر هذه الفرصة من أجل مت             صحية ومشجعة، أي أن املنظمة يف حالة انتعاش، وتنتظر هذه الفرصة من أجل مت             

    33::تلجأ املنظمة يف هذه احلالة إىل واحد أو أكثر من البدائل التاليةتلجأ املنظمة يف هذه احلالة إىل واحد أو أكثر من البدائل التالية
   اللجوء إىل مصادر جديدة للتوظيف، اللجوء إىل مصادر جديدة للتوظيف،

   ختفيض شروط االلتحاق بالوظائف، ختفيض شروط االلتحاق بالوظائف،--
   استخدام العمالة املؤقتة، استخدام العمالة املؤقتة،--
  اخل،اخل،...... تكليف جهة عمل خارجية للقيام ببعض املهام مثل الصيانة، النظافة،  تكليف جهة عمل خارجية للقيام ببعض املهام مثل الصيانة، النظافة، --
   زيادة فترة اخلدمة، أي إطالة سن التقاعد، زيادة فترة اخلدمة، أي إطالة سن التقاعد،--

                                                 
  .80: ، ص2004، مديرية النشر جلامعة قاملة، قاملة، اجلزائر، املوارد البشريةإدارة وسيلة محداوي ،  -1
إدارة املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري : ، ختصص إدارة أعمال، مقياس، مطبوعة موجهة لطلبة املاجستري يف العلوم التجارية علي عبد اهللا-2

  .36: ، ص2004 - 2003معة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، والعلوم التجارية، غري منشورة، جا
  .75: ، صاملرجع السابق مؤيد سعيد السامل وعادل حرحوش صاحل، -3
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   زيادة ساعات العمل خارج أوقات الدوام،  زيادة ساعات العمل خارج أوقات الدوام، --
   حتسني برنامج األجور واحلوافز وربطه بزيادة إنتاجية الفرد، حتسني برنامج األجور واحلوافز وربطه بزيادة إنتاجية الفرد،--
 التدريب وإعادة التدريب، من أجل حتقيق التوافق بني فرص العمل املتاحة واملهارات واملؤهالت املعروضـة                 التدريب وإعادة التدريب، من أجل حتقيق التوافق بني فرص العمل املتاحة واملهارات واملؤهالت املعروضـة                --

  رى يف حالة ما إذا كان سوق العمل يتصف بالندرة،رى يف حالة ما إذا كان سوق العمل يتصف بالندرة،من جهة؛ ومن جهة أخمن جهة؛ ومن جهة أخ
   إ حالل التكنولوجيا حمل العمال، إ حالل التكنولوجيا حمل العمال،--
  .. تكبري الوظائف، أي إضافة بعض املهام إىل الوظيفة حىت يتمكن شاغل الوظيفة من القيام بأعباء عمل أكرب تكبري الوظائف، أي إضافة بعض املهام إىل الوظيفة حىت يتمكن شاغل الوظيفة من القيام بأعباء عمل أكرب--
  

   برامج معاجلة الفائض يف املوارد البشرية برامج معاجلة الفائض يف املوارد البشرية--بب  
  

 العمالة، أي أن املعروض من العمالة أكرب من املطلوب، ميكن أن             العمالة، أي أن املعروض من العمالة أكرب من املطلوب، ميكن أن            إذا كانت املنظمة تعاين من فائض يف      إذا كانت املنظمة تعاين من فائض يف      
  44  ::تلجأ املنظمة إىل استخدام واحد أو أكثر من السياسات اآلتيةتلجأ املنظمة إىل استخدام واحد أو أكثر من السياسات اآلتية

  ،،))اإلحالة إىل املعاش، الوفاة، االستقالةاإلحالة إىل املعاش، الوفاة، االستقالة(( استخدام وسائل التناقص الطبيعي  استخدام وسائل التناقص الطبيعي --
   جتميد التعيينات، جتميد التعيينات،--
اخل؛ واملهـم   اخل؛ واملهـم   ......ت اجملزية، أو املعاش املبكر أو املكافآت مع املعاش        ت اجملزية، أو املعاش املبكر أو املكافآت مع املعاش         تقدمي حوافز للتقاعد املبكر، تقدمي املكافآ       تقدمي حوافز للتقاعد املبكر، تقدمي املكافآ      --

  عند استخدام هذه السياسة أال تتعارض مع حاجة العمل احلالية واملستقبلية من حيث املهارات واخلربات،عند استخدام هذه السياسة أال تتعارض مع حاجة العمل احلالية واملستقبلية من حيث املهارات واخلربات،
   تقدمي مكافآت جمزية لترك العمل، تقدمي مكافآت جمزية لترك العمل،--
 عالية، وكذلك يف حالة وجود ندرة        عالية، وكذلك يف حالة وجود ندرة        التدريب وإعادة التدريب،خاصة على الوظائف اليت تتميز مبعدالت ترك          التدريب وإعادة التدريب،خاصة على الوظائف اليت تتميز مبعدالت ترك         --

  يف سوق العمل، يف سوق العمل، 
  نقل الفائض إىل فروع أو أقسام تتبع املنظمة أو إىل منظمات تواجه عجز يف العمالة وتعمل يف نفس الصناعة،نقل الفائض إىل فروع أو أقسام تتبع املنظمة أو إىل منظمات تواجه عجز يف العمالة وتعمل يف نفس الصناعة،--
   إعادة توزيع العمالة بني األقسام أو اإلدارات اليت تعاين نقص العمالة مع زيادة عبء العمل، إعادة توزيع العمالة بني األقسام أو اإلدارات اليت تعاين نقص العمالة مع زيادة عبء العمل،--
   جتميد األجور، جتميد األجور،--
  فيض األجور،فيض األجور، خت خت--
   مشاركة العمل، وذلك من خالل توزيع كمية العمل على أكرب عدد ممكن من العمال مع ختفيض عـدد   مشاركة العمل، وذلك من خالل توزيع كمية العمل على أكرب عدد ممكن من العمال مع ختفيض عـدد  --

  ساعات العمل أو ختفيض عدد أيام العمل يف األسبوع،ساعات العمل أو ختفيض عدد أيام العمل يف األسبوع،
   إاء عقود العمل املؤقتة، إاء عقود العمل املؤقتة،--
   إاء عقود اخلدمات أو ختفيضها، إاء عقود اخلدمات أو ختفيضها،--
  .. إاء اخلدمة مؤقتا مع مساعدات خارجية إاء اخلدمة مؤقتا مع مساعدات خارجية--

                                                 
رة، ، مكتبة عني مشس، الطبعة الثانية، القاه مشاركة املخاطر-االندماج–إعادة اهليكلة : اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية يف ظل  عايدة سيد خطاب، -4
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 تلجأ املنظمة إىل اإلاء اإلجباري خلدمة العاملني، إذا مل تؤدي السياسات السابقة إىل ختفيض                 تلجأ املنظمة إىل اإلاء اإلجباري خلدمة العاملني، إذا مل تؤدي السياسات السابقة إىل ختفيض                هذا وقد هذا وقد 
قوة العمل بالقدر املطلوب؛ ويتطلب ذلك مراعاة القوانني، والنظم النقابية وربط خطة اإلاء اإلجباري خلدمة               قوة العمل بالقدر املطلوب؛ ويتطلب ذلك مراعاة القوانني، والنظم النقابية وربط خطة اإلاء اإلجباري خلدمة               

ع السياسات اليت تساعد على احملافظـة       ع السياسات اليت تساعد على احملافظـة       العاملني باحتياجات املنظمة واحتياجات التدريب يف املستقبل، مع وض        العاملني باحتياجات املنظمة واحتياجات التدريب يف املستقبل، مع وض        
  ..على الروح املعنوية وروح االنتماء للعاملني املتبقنيعلى الروح املعنوية وروح االنتماء للعاملني املتبقني

  
  11 تنفيذ اخلطة ومتابعتها تنفيذ اخلطة ومتابعتها--66
  

         بنقلـها إىل حيـز   بنقلـها إىل حيـز  ))أو اجلهة املختصةأو اجلهة املختصة((          بعد أن تصبح اخلطة معدة للتنفيذ تقوم إدارة املوارد البشرية           بعد أن تصبح اخلطة معدة للتنفيذ تقوم إدارة املوارد البشرية 
  لتنفيذ ضرورة التأكد من وجود فرد يتحمل مسؤولية حتقيق األهـداف  لتنفيذ ضرورة التأكد من وجود فرد يتحمل مسؤولية حتقيق األهـداف  التنفيذ؛ ومن اجلوانب اهلامة ملرحلة االتنفيذ؛ ومن اجلوانب اهلامة ملرحلة ا

    احملددة، وتتوافر لديه الصالحيات واملوارد الالزمة لذلك؛ كذلك فإنه من املهم، توافر تقارير ومؤشرات عـن احملددة، وتتوافر لديه الصالحيات واملوارد الالزمة لذلك؛ كذلك فإنه من املهم، توافر تقارير ومؤشرات عـن 
ية تنفيذها  ية تنفيذها  مدى التقدم يف اإلجناز وفق املعايري الزمنية والنتائج احملددة سلفا، ويتحقق ذلك من خالل مراقبة عمل               مدى التقدم يف اإلجناز وفق املعايري الزمنية والنتائج احملددة سلفا، ويتحقق ذلك من خالل مراقبة عمل               

   وحتاول إدارة املوارد البشرية احلصول على  إجابة  وحتاول إدارة املوارد البشرية احلصول على  إجابة ..بقصد تقوميها والوقوف على نواحي القوة والضعف فيهابقصد تقوميها والوقوف على نواحي القوة والضعف فيها
  ::دقيقة  لكل من األسئلة التالية، وهي تراقب وتقوم اخلطةدقيقة  لكل من األسئلة التالية، وهي تراقب وتقوم اخلطة

   ما مدى كفاءة اخلطة حىت اآلن يف حتقيق أهداف املنظمة ؟، ما مدى كفاءة اخلطة حىت اآلن يف حتقيق أهداف املنظمة ؟،--
  ائد ؟،ائد ؟، هل اخلطة فعالة من حيث التكلفة والع هل اخلطة فعالة من حيث التكلفة والع--
  .. ما هي إجيابيات وسلبيات اخلطة على كل من املنظمة والعاملني ؟ ما هي إجيابيات وسلبيات اخلطة على كل من املنظمة والعاملني ؟--

   إن اهلدف األساسي من هذه األسئلة وغريها هو الوقوف على مدى جنـاح اخلطـة يف مواجهـة     إن اهلدف األساسي من هذه األسئلة وغريها هو الوقوف على مدى جنـاح اخلطـة يف مواجهـة    
    ..احتماالت الفائض أو العجز يف الوقت املناسباحتماالت الفائض أو العجز يف الوقت املناسب

  
  :: ويبني الشكل التايل خمتلف مراحل عملية ختطيط املوارد البشرية ويبني الشكل التايل خمتلف مراحل عملية ختطيط املوارد البشرية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .93-92: ، ص صاملرجع السابق سنان املوسوي، -1
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 اإلستراتيجية

حتديد االحتياجات املستقبلية من
 املوارد البشرية

حتديد الفجوة

 تقدير عرض العمالةتقدير عرض العمالة

 

املوارد البشرية احلالية يف 
يف سوق املنظمة أو املتوفرة 
 العمل 

وضع برامج ملعاجلة عدم التوازن بنيوضع برامج ملعاجلة عدم التوازن بني
االحتياجات املتوقعة من املوارد االحتياجات املتوقعة من املوارد 

  البشرية وبني املتاح منهاالبشرية وبني املتاح منها

 تنفيذ اخلطة ومتابعتها
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  أساليب وتقنيات التنبؤ بالطلب على املوارد البشريةأساليب وتقنيات التنبؤ بالطلب على املوارد البشرية: : املطلب الثايناملطلب الثاين        
  
      ..االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية يف املنظمـة االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية يف املنظمـة تتعدد وتتنوع األساليب املستخدمة يف تقدير تتعدد وتتنوع األساليب املستخدمة يف تقدير   

  حيث ميكن استخدام األساليب الكمية أو اإلحصائية أو األساليب الوصفية أو االجتهادية؛ ونظرا ألن لكـل حيث ميكن استخدام األساليب الكمية أو اإلحصائية أو األساليب الوصفية أو االجتهادية؛ ونظرا ألن لكـل 
  طريقة مزاياها وعيوهبا، فإن املنشآت جيب أن تعتمد على استخدام مدخل متوازن جيمع بينـها للوصـول إىل  طريقة مزاياها وعيوهبا، فإن املنشآت جيب أن تعتمد على استخدام مدخل متوازن جيمع بينـها للوصـول إىل  

    :: وفيما يلي عرض ملختلف األساليب املتبعة يف تقدير الطلب على املوارد البشرية وفيما يلي عرض ملختلف األساليب املتبعة يف تقدير الطلب على املوارد البشرية  ..ةةتقديرات دقيقتقديرات دقيق
  11 حتليل عبء العمل حتليل عبء العمل--11  
  

    يتفق خرباء اإلدارة على أن حتليل عبء العمل يف منظمة معينة يبدأ من خالل حتديد معدل حجـم يتفق خرباء اإلدارة على أن حتليل عبء العمل يف منظمة معينة يبدأ من خالل حتديد معدل حجـم   
خلدمات اليت تنتجها الشركة، وعلية كلما خلدمات اليت تنتجها الشركة، وعلية كلما ويعرب عن هذا املعدل  بالسلع وا    ويعرب عن هذا املعدل  بالسلع وا    . . املبيعات املتوقع خالل الفترة القادمة    املبيعات املتوقع خالل الفترة القادمة    

  ويتم ذلك من ويتم ذلك من . . كان تقدير املبيعات دقيقا، كلما كان التقدير اخلاص حبجم القوى العاملة املستقبلية أكثر دقةكان تقدير املبيعات دقيقا، كلما كان التقدير اخلاص حبجم القوى العاملة املستقبلية أكثر دقة
خالل ترمجة رقم املبيعات املتوقع إىل برنامج عمل حيدد سري األعمال يف مجيع األقسام، حيث يتحـول رقـم                   خالل ترمجة رقم املبيعات املتوقع إىل برنامج عمل حيدد سري األعمال يف مجيع األقسام، حيث يتحـول رقـم                   

  تاجي يف قسم اإلنتاج، وبرنامج مشتريات يف قسم املشتريات وهكذا بالنـسبة لبقيـة  تاجي يف قسم اإلنتاج، وبرنامج مشتريات يف قسم املشتريات وهكذا بالنـسبة لبقيـة  األعمال إىل برنامج إناألعمال إىل برنامج إن
  ..األقساماألقسام

  ::ويتحدد حتليل عبء العمل من خالل اإلجابة على سؤالنيويتحدد حتليل عبء العمل من خالل اإلجابة على سؤالني  
   ما هي كمية أو عبء العمل اإلمجايل املطلوب تنفيذه ؟، ما هي كمية أو عبء العمل اإلمجايل املطلوب تنفيذه ؟،--
  .. ما هو العمل أو العبء الذي يستطيع أن يقوم به الفرد ؟ ما هو العمل أو العبء الذي يستطيع أن يقوم به الفرد ؟--

  ::جابة على هذين السؤالني ميكن حتديد عدد العاملني املطلوبني من خالل العالقة التاليةجابة على هذين السؤالني ميكن حتديد عدد العاملني املطلوبني من خالل العالقة التالية ومن خالل اإل ومن خالل اإل
              

    عبء العمل اإلمجايل املطلوب تنفيذه   عبء العمل اإلمجايل املطلوب تنفيذه 
  = = عدد العاملني املطلوبني يف كل وظيفة عدد العاملني املطلوبني يف كل وظيفة 

  عبء العمل الذي يستطيع الفرد أن يقوم بهعبء العمل الذي يستطيع الفرد أن يقوم به          
  

قة صعوبة وضع معايري أداء موضوعية يف ظل التغريات قة صعوبة وضع معايري أداء موضوعية يف ظل التغريات           ومن أهم املشاكل اليت تواجه هذه الطري          ومن أهم املشاكل اليت تواجه هذه الطري
  .  .  املستمرة يف العوامل املؤثرة على كفاءة الفرد، كما يغلب عليها طابع التحديد اإلمجايل لألفراداملستمرة يف العوامل املؤثرة على كفاءة الفرد، كما يغلب عليها طابع التحديد اإلمجايل لألفراد

          إن النتيجة النهائية هلذا النشاط هي حتديد حجم العمالة الضروري لتنفيذ عبء العمل خالل الفترة           إن النتيجة النهائية هلذا النشاط هي حتديد حجم العمالة الضروري لتنفيذ عبء العمل خالل الفترة 
 هذا التحديد ال يتصف دائما بدرجة عالية من الدقة، نظرا لصعوبة التنبؤ بالعوامل املتداخلة اليت  هذا التحديد ال يتصف دائما بدرجة عالية من الدقة، نظرا لصعوبة التنبؤ بالعوامل املتداخلة اليت املقبلة؛ إال أناملقبلة؛ إال أن

  ::تؤثر يف االحتياجات املستقبلية من القوى العاملة واليت ميكن حتديدها على الوجه التايلتؤثر يف االحتياجات املستقبلية من القوى العاملة واليت ميكن حتديدها على الوجه التايل
                                                 

  .96 - 93: ، ص صاملرجع السابق سنان املوسوي، -1
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  تجات املنظمة،تجات املنظمة، عوامل مرتبطة بسوق املنتج، ومن هذه العوامل خطط التوسع والتغريات يف الطلب على من عوامل مرتبطة بسوق املنتج، ومن هذه العوامل خطط التوسع والتغريات يف الطلب على من--
 عوامل مرتبطة بالتطور التكنولوجي، ومن بني هذه العوامل التغريات يف طرق اإلنتاج وطرق العمل واليت  عوامل مرتبطة بالتطور التكنولوجي، ومن بني هذه العوامل التغريات يف طرق اإلنتاج وطرق العمل واليت --

فإدخال تكنولوجيا جديدة فإدخال تكنولوجيا جديدة . . تعتمد بدرجة كبرية على مستوى التكنولوجيا يف الصناعة اليت تنتمي إليها املنظمةتعتمد بدرجة كبرية على مستوى التكنولوجيا يف الصناعة اليت تنتمي إليها املنظمة
وهرية يف طرق أداء األعمال املختلفة، وقد يترتب عليها وهرية يف طرق أداء األعمال املختلفة، وقد يترتب عليها يف نشاط املنظمة يؤدي بال شك إىل إحداث تغريات جيف نشاط املنظمة يؤدي بال شك إىل إحداث تغريات ج

  .    .    إما زيادة أو نقص يف كمية العمالة املطلوبة، وأيضا تغريات يف املهارات املطلوبة هلذه األعمالإما زيادة أو نقص يف كمية العمالة املطلوبة، وأيضا تغريات يف املهارات املطلوبة هلذه األعمال
  
  

  ::  ((0011)) مثال توضيحي رقم مثال توضيحي رقم
  

تاج تاج  جهاز تسجيل يف العام القادم، حيث حي        جهاز تسجيل يف العام القادم، حيث حي        1000010000دف شركة للصناعات اإللكترونية إىل إنتاج        دف شركة للصناعات اإللكترونية إىل إنتاج       
  ::كل جهاز إىلكل جهاز إىل

  .. عمل هندسي بواقع ساعتني للجهاز الواحد عمل هندسي بواقع ساعتني للجهاز الواحد--
  .. عمل فين بواقع مخس ساعات للجهاز الواحد عمل فين بواقع مخس ساعات للجهاز الواحد--
  .. عمل غري فين بواقع عشر ساعات للجهاز الواحد عمل غري فين بواقع عشر ساعات للجهاز الواحد--
  .. عمل إداري بواقع ساعتني للجاهز الواحد عمل إداري بواقع ساعتني للجاهز الواحد--

   حتديد حجم  حتديد حجم  ساعة، فاملطلوب ساعة، فاملطلوب25002500 فإذا كان متوسط عدد ساعات العمل للفرد الواحد سنويا هو  فإذا كان متوسط عدد ساعات العمل للفرد الواحد سنويا هو 
  ..قوة العمل املطلوبة للعام القادمقوة العمل املطلوبة للعام القادم

  
  ::((0011))حل املثال التوضيحي رقم حل املثال التوضيحي رقم   
  

  × × حجم اإلنتاج املطلوب يف العام القادم حجم اإلنتاج املطلوب يف العام القادم = =           جمموع الساعات املتوقعة للعام القادم من كل ختصص           جمموع الساعات املتوقعة للعام القادم من كل ختصص 
  ..عدد الساعات الالزمة إلنتاج وحدة واحدةعدد الساعات الالزمة إلنتاج وحدة واحدة

  ))11((................................................دسيدسي ساعة عمل هن ساعة عمل هن2000020000= = ))عمل هندسيعمل هندسي((  22 ×  × 1000010000= = 
  ))22((.............................. ..............................  ساعة عمل فين  ساعة عمل فين 5000050000 =  = ))عمل فينعمل فين((  55 ×  × 1000010000= = 
  ))33((................... ...................  ساعة عمل غري فين  ساعة عمل غري فين 100000100000 =  = ))عمل غري فينعمل غري فين ( (1010 ×  × 1000010000= = 
  ))44((.. .. .............................................. ساعة عمل إداري  ساعة عمل إداري 2000020000 =  = ))عمل إداريعمل إداري((  22 ×  × 1000010000= = 

            
  عدد ساعات العمل املتوقعة للعام القادم من التخصصعدد ساعات العمل املتوقعة للعام القادم من التخصص

  ____________________________________________________________= = قوة العمل املطلوبة من كل ختصص قوة العمل املطلوبة من كل ختصص 
     متوسط ساعات العمل للعامل   متوسط ساعات العمل للعامل            
  

2500
20000



  ختطيط املوارد البشرية ودوره ضمن إستراتيجية املنظمة : الفصل الثالث
 

      124 

  ))11((  ......................    88   =            =   =            =  إمجايل املهندسني املطلوبني إمجايل املهندسني املطلوبني 
  

  ))22((   ...........  ...........     2020= =     ==              إمجايل العمال الفنيني املطلوبنيإمجايل العمال الفنيني املطلوبني
  

  ))33((     ...........   ...........4040= =     = = إمجايل العمال غري الفنيني املطلوبني إمجايل العمال غري الفنيني املطلوبني 
  

  ))44((      ...........    ...........88= =     = = إمجايل اإلداريني املطلوبني           إمجايل اإلداريني املطلوبني           
  

    11 أسلوب حجم اإلنتاج أسلوب حجم اإلنتاج--22
  
  ديري أو املستهدف مـن  ديري أو املستهدف مـن  حسب هذا األسلوب يعتمد تقدير املوارد البشرية على حجم اإلنتاج التقحسب هذا األسلوب يعتمد تقدير املوارد البشرية على حجم اإلنتاج التق  

  : : خالل املعادلة التاليةخالل املعادلة التالية
  

   حجم اإلنتاج احلايل حجم اإلنتاج احلايل––  حجم اإلنتاج املستهدف   حجم اإلنتاج املستهدف 
  قوة العمل احلاليةقوة العمل احلالية× × ___________________________ ___________________________ = = القوى العاملة املطلوبة القوى العاملة املطلوبة 

  حجم اإلنتاج احلايل حجم اإلنتاج احلايل           
  

  22 حتليل النسب حتليل النسب--33                    
  

  على سبيل املثال ميكن استخدام        على سبيل املثال ميكن استخدام        . . تنبؤ حبجم العمالة غري املباشرةتنبؤ حبجم العمالة غري املباشرة          يستخدم أسلوب حتليل النسب يف ال          يستخدم أسلوب حتليل النسب يف ال
النسب لتقدير احلجم األمثل للعاملني يف إدارة املوارد البشرية بقسمة حجم العمالة الكلية باملشروع على عدد                النسب لتقدير احلجم األمثل للعاملني يف إدارة املوارد البشرية بقسمة حجم العمالة الكلية باملشروع على عدد                

 عدد القضايا املطروحة     عدد القضايا املطروحة    العاملني بإدارة املوارد البشرية، أو تقدير احلجم األمثل لإلدارة القانونية عن طريق قسمة            العاملني بإدارة املوارد البشرية، أو تقدير احلجم األمثل لإلدارة القانونية عن طريق قسمة            
حاليا أمام احملاكم أو احملتمل طرحها على عدد احملامني باإلدارة القانونية، أو تقدير احلجم األمثل بقسم الصيانة                 حاليا أمام احملاكم أو احملتمل طرحها على عدد احملامني باإلدارة القانونية، أو تقدير احلجم األمثل بقسم الصيانة                 

  ..عن طريق مقارنته بعدد املركبات وعمرها اإلنتاجيعن طريق مقارنته بعدد املركبات وعمرها اإلنتاجي
  ابقة أو ابقة أو  وتكون الفائدة مرجوة من حتليل النسب حمدودة إذا مل تقارن بنفسها خالل السنوات الـس  وتكون الفائدة مرجوة من حتليل النسب حمدودة إذا مل تقارن بنفسها خالل السنوات الـس 

    مقارنتها بنسب مماثلة يف املنشآت املشاهبة، وذلك ألن مثل هذه املقارنات غالبا ما تؤدي إىل الكـشف عـن  مقارنتها بنسب مماثلة يف املنشآت املشاهبة، وذلك ألن مثل هذه املقارنات غالبا ما تؤدي إىل الكـشف عـن  

                                                 
  .60: ، صاملرجع السابقإدريس توايت،  -1
  .71: ، صاملرجع السابقسامل وعادل حرحوش صاحل،   مؤيد سعيد-2
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    حاالت العمالة الزائدة أو الناقصة ومن املمكن استخدام نسب اإلنتاجية خالل الفترة املاضية للتنبـؤ حبجـم  حاالت العمالة الزائدة أو الناقصة ومن املمكن استخدام نسب اإلنتاجية خالل الفترة املاضية للتنبـؤ حبجـم  
  ::العمالة املستقبلية عن طريق املعادلة التاليةالعمالة املستقبلية عن طريق املعادلة التالية

  
                           عبء العمل خالل الفترة املاضية مقدرا بالساعة مثال                         عبء العمل خالل الفترة املاضية مقدرا بالساعة مثال          

  __________________________________________________________= = معدل اإلنتاجية التارخيي معدل اإلنتاجية التارخيي 
  عدد العاملنيعدد العاملني          
  

 وبفرض عدم توقع تغريات جذرية يف املستقبل، فإنه من املمكن تقدير الطلب املستقبلي على العمالـة                 وبفرض عدم توقع تغريات جذرية يف املستقبل، فإنه من املمكن تقدير الطلب املستقبلي على العمالـة                
عبء العمل املقدر خالل الفترة القادمة على ناتج النسب التارخيي الـذي مت التوصـل إليـه              عبء العمل املقدر خالل الفترة القادمة على ناتج النسب التارخيي الـذي مت التوصـل إليـه              عن طريق قسمة    عن طريق قسمة    
  ..باملعادلة السابقةباملعادلة السابقة

   أسلوب حتليل االحندار  أسلوب حتليل االحندار --44                  
  
  11 أسلوب االحندار البسيط أسلوب االحندار البسيط-- أ أ
  

   لتحقيق  لتحقيق ))YY(( على حجم القوى العاملة الالزمة  على حجم القوى العاملة الالزمة ))XX((ميكن االستدالل من حجم اإلنتاج أو املبيعات ميكن االستدالل من حجم اإلنتاج أو املبيعات 
  حلجم وذلك من دراسة طبيعة العالقة بني حجم اإلنتاج أو املبيعات يف السنوات السابقة وبـني عـدد   حلجم وذلك من دراسة طبيعة العالقة بني حجم اإلنتاج أو املبيعات يف السنوات السابقة وبـني عـدد   هذا اهذا ا

  وميكن إجناز هذه الدراسة عن طريق جتميع أرقام اإلنتاج أو املبيعات التارخييـة، وعـدد   وميكن إجناز هذه الدراسة عن طريق جتميع أرقام اإلنتاج أو املبيعات التارخييـة، وعـدد   . . العاملني املناظر لهالعاملني املناظر له
  ات، حيث يتحدد حجم القوى العاملة ات، حيث يتحدد حجم القوى العاملة العاملني املناظر لكل مستوى إنتاج أو مستوى مبيعات عرب خمتلف السنوالعاملني املناظر لكل مستوى إنتاج أو مستوى مبيعات عرب خمتلف السنو

baxy:  :  من خالل املعادلة التاليةمن خالل املعادلة التالية +=  
  

    22::حيثحيث
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  .  56 - 53: ، ص صاملرجع السابقمدخل كمي، : رية مهدي حسن زويلف، إدارة املوارد البش-1

  .105: ، ص2004، دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن،  واالقتصادينياإلحصاء لإلداريني سهيلة عبد اهللا وحممود البيايت، -2
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  ::))  ((0022مثال توضيحي رقممثال توضيحي رقم
  

  20002000 إىل غاية سنة  إىل غاية سنة 19951995لة فيها من سنة لة فيها من سنة منظمة كانت بيانات حجم اإلنتاج وعدد القوى العاممنظمة كانت بيانات حجم اإلنتاج وعدد القوى العام
    ::كما يليكما يلي

  
  
  
  

      ««0011»»جدول رقم جدول رقم   
  تطور حجم اإلنتاج وعدد القوى العاملة يف إحدى املنظمات تطور حجم اإلنتاج وعدد القوى العاملة يف إحدى املنظمات 

  ))0202 املثال التوضيحي رقم  املثال التوضيحي رقم ((  20022002 إىل غاية سنة  إىل غاية سنة 19951995خالل الفترة املمتدة سنة خالل الفترة املمتدة سنة 
  

  20002000  19991999  19981998  19971997  19961996  19951995  السنواتالسنوات
  1212  1010  88  66  44  22  اج بالطناج بالطناإلنتاإلنت

  2424  2020  1616  1212  88  44  القوى العاملةالقوى العاملة
، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، ، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، مدخل كميمدخل كمي: : إدارة املوارد البشريةإدارة املوارد البشرية مهدي حسن زويلف ،  مهدي حسن زويلف ، ::املصدراملصدر

      ..5555: : ، ص، ص20012001عمان، األردن، عمان، األردن، 
 إذا كان اهلدف هو زيادة نسبة اإلنتاج  إذا كان اهلدف هو زيادة نسبة اإلنتاج 20022002 واملطلوب هو معرفة عدد العاملني املطلوبني عام  واملطلوب هو معرفة عدد العاملني املطلوبني عام 

  ..20022002 طن سنة  طن سنة 18.7518.75 و  و 20012001 طن سنة  طن سنة 1515 خالل السنتني القادمتني أي  خالل السنتني القادمتني أي %%  2525سنويا بنسبة سنويا بنسبة 
              

  ::  ((0022))          حل املثال التوضيحي رقم          حل املثال التوضيحي رقم
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            يبني اجلدول التايل كيفية حساب العناصر املكونة ملعادلة االحندار البسيط انطالقا من السلسلة الزمنية           يبني اجلدول التايل كيفية حساب العناصر املكونة ملعادلة االحندار البسيط انطالقا من السلسلة الزمنية 
  ::املعطاةاملعطاة

  ««0022»»جدول رقم جدول رقم 
  ))0202املثال التوضيحي رقم املثال التوضيحي رقم ((     كيفية حساب العناصر املكونة ملعادلة االحندار البسيط إلحدى املنظمات      كيفية حساب العناصر املكونة ملعادلة االحندار البسيط إلحدى املنظمات 

  yy((  XX22  XXyy((القوى العاملة القوى العاملة   ))xx((اإلنتاجاإلنتاج  السنواتالسنوات
19951995  
19961996  
19971997  
19981998  
19991999  
20002000  

22  
44  
66  
88  

1010  
1212  

44  
88  

1212  
1616  
2020  
2424  

44  
1616  
3636  
6464  
100100  
144144  

88  
3232  
7272  

128128  
220000  
288288  

    4242  8484  364364  728728موعموعاا
  ..5555: : ، ص، صاملرجع السابقاملرجع السابقمدخل كمي، مدخل كمي، : :  مهدي حسن زويلف ، إدارة املوارد البشرية مهدي حسن زويلف ، إدارة املوارد البشرية::املصدراملصدر

    
  ::b و وaإجياد كل من إجياد كل من 
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xy  ::ومنه ومنه  2=              

)     : :20012001 تقدير حجم القوى العاملة املطلوبة لسنة  تقدير حجم القوى العاملة املطلوبة لسنة -- ) 301522 === xy      
  ..20012001 عامل لسنة  عامل لسنة 3030أي أي 

)  ::20022002تقدير حجم القوى العاملة املطلوبة لسنة تقدير حجم القوى العاملة املطلوبة لسنة   -- ) 5.3775.1822 === xy      
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  ..20022002 عامل لسنة  عامل لسنة 37.537.5أي أي 
  

  11 أسلوب االحندار املتعدد أسلوب االحندار املتعدد-- ب ب

  
    حجم اإلنتاج أوحجم اإلنتاج أو--مت االفتراض من قبل أن تغري حجم القوى العاملة هو دالة ملتغري مستقل وحيدمت االفتراض من قبل أن تغري حجم القوى العاملة هو دالة ملتغري مستقل وحيد  

  ..، ويف كثري من األحوال فإن مثل هذا االفتراض يعترب مقبوال ومناسبا، ويف كثري من األحوال فإن مثل هذا االفتراض يعترب مقبوال ومناسبا--املبيعاتاملبيعات
    يته، مثليته، مثل          ولكن إضافة متغريات أخرى يف تفسري تغري أعداد العاملني قد يزيد من دقة النموذج وأمثل          ولكن إضافة متغريات أخرى يف تفسري تغري أعداد العاملني قد يزيد من دقة النموذج وأمثل

    ..اخلاخل......))TTCC((،معدل البطالة،معدل البطالة))CCIISSAA((، النمو الصناعي لقطاع نشاط الشركة ، النمو الصناعي لقطاع نشاط الشركة ))PPNNBB((اإلنتاج الوطين اخلام اإلنتاج الوطين اخلام 
  :: وتصبح املعادلة من الشكل وتصبح املعادلة من الشكل

YY==  aa  ++  bb  ((xx))  ++θθ  ((PPNNBB))++  uu  ((CCIISSAA))  ++  hh  ((TTCC))  ++......  
  ..املطلوب من العمالةاملطلوب من العمالة: :         YYحيث حيث 

XX                     : :هو إنتاج أو مبيعات املنظمةهو إنتاج أو مبيعات املنظمة . .  

ن يستعمل أسلوب االحندار املتعددة يف املنظمات الكبرية بصفة خاصة ألا متتلك اإلمكانيات ن يستعمل أسلوب االحندار املتعددة يف املنظمات الكبرية بصفة خاصة ألا متتلك اإلمكانيات وميكن أوميكن أ  
  ..املادية واملالية الالزمة جلمع املعلومات والبيانات الالزمة هبدف التخطيط األجنع واألمثل للقوى العاملةاملادية واملالية الالزمة جلمع املعلومات والبيانات الالزمة هبدف التخطيط األجنع واألمثل للقوى العاملة

لطلب على املوارد البشرية عندما تكون لطلب على املوارد البشرية عندما تكون  با باؤؤ          ويعترب أسلوب حتليل االحندار من الوسائل املفيدة يف التنب          ويعترب أسلوب حتليل االحندار من الوسائل املفيدة يف التنب
سلسلة زمنية طويلة نسبيا ومستقرة واليت ميكن االستناد إليها يف اكتشاف العالقة بني املتغريات؛ إال أن هذه سلسلة زمنية طويلة نسبيا ومستقرة واليت ميكن االستناد إليها يف اكتشاف العالقة بني املتغريات؛ إال أن هذه 
النماذج جيب أن تعضد دائما باستخدام التقديرات واالجتهادات الشخصية لألفراد الذين ميتلكون خربة واسعة النماذج جيب أن تعضد دائما باستخدام التقديرات واالجتهادات الشخصية لألفراد الذين ميتلكون خربة واسعة 

كمة يف ذلك أن هناك العديد من األحداث املؤثرة اليت قد حتدث يف حياة املنظمة وال يكون كمة يف ذلك أن هناك العديد من األحداث املؤثرة اليت قد حتدث يف حياة املنظمة وال يكون واحلواحل. . يف جمال التنبؤيف جمال التنبؤ
  .    .     تعجز طريقة حتليل االحندار يف اإلملام هبا أو أخذها يف احلسبان عند التنبؤ تعجز طريقة حتليل االحندار يف اإلملام هبا أو أخذها يف احلسبان عند التنبؤهلا سابقة يف تارخيها وبالتايلهلا سابقة يف تارخيها وبالتايل

  
  11 أسلوب اموعات االمسية أسلوب اموعات االمسية--55  
  

ساليب اليت ثبتت فعاليتها يف اختاذ القرارات يف حالة وجود ساليب اليت ثبتت فعاليتها يف اختاذ القرارات يف حالة وجود يعد أسلوب اجملموعات االمسية من األيعد أسلوب اجملموعات االمسية من األ  
أحداث مؤثرة مل يكن هلا سابقة يف تاريخ املنظمة؛ ومن املالمح املميزة هلذا األسلوب فصل مرحلة توليد أحداث مؤثرة مل يكن هلا سابقة يف تاريخ املنظمة؛ ومن املالمح املميزة هلذا األسلوب فصل مرحلة توليد 

فاألفكار يتم احلصول عليها عن طريق األفراد الذين يعملون بطريقة مستقلة فاألفكار يتم احلصول عليها عن طريق األفراد الذين يعملون بطريقة مستقلة . . األفكار عن مرحلة تقييم األفكاراألفكار عن مرحلة تقييم األفكار
                                                 

، رسالة - وحدة اإلمسنت مبفتاح- مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته للوسط: القوى العاملة على املستوى اجلزئي مع دراسة حالة طختطينصر الدين عشوي،  -1
  األستاذ بلقاسم  العباس، معهد العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة اجلزائر، اجلزائر،: ماجستري يف العلوم االقتصادية، فرع ختطيط، حتت إشراف

  .187: ، ص1995 - 1994 
  

 1- مجال الدين حممد املرسى، املرجع السابق، ص: 201 . 
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بعضهم، وهو ما يقلل من فرصة االستعجال يف التركيز يف أول فكرة جيدة واستبعاد األفكار األخرى اليت بعضهم، وهو ما يقلل من فرصة االستعجال يف التركيز يف أول فكرة جيدة واستبعاد األفكار األخرى اليت عن عن 
قد تكون أفضل يف مراحل الحقة؛ كذلك فإا تقلل من احتماالت أن يتردد بعض األفراد الذين ميتلكون قد تكون أفضل يف مراحل الحقة؛ كذلك فإا تقلل من احتماالت أن يتردد بعض األفراد الذين ميتلكون 

يتم تقييمها مجيعا من خالل يتم تقييمها مجيعا من خالل أفكارا جيدة يف عرضها خوفا من الرفض؛ ويعد توليد قائمة طويلة من األفكار أفكارا جيدة يف عرضها خوفا من الرفض؛ ويعد توليد قائمة طويلة من األفكار 
  ..التفاعل بني مجيع األفرادالتفاعل بني مجيع األفراد

   من إنتاجها إىل منظمة ثانية وكانت هذه  من إنتاجها إىل منظمة ثانية وكانت هذه %%  5050وعلى سبيل املثال إذا كانت منظمة معينة تورد وعلى سبيل املثال إذا كانت منظمة معينة تورد   
األخرية تعتزم إغالق جمموعة من مصانعها خالل العشر سنوات القادمة، فإن املنظمة القائمة بعملية التنبؤ قد األخرية تعتزم إغالق جمموعة من مصانعها خالل العشر سنوات القادمة، فإن املنظمة القائمة بعملية التنبؤ قد 

تيجية أعماهلا، مبعىن أا قد تسعى إىل توسيع مبيعاا إىل شرائح أخرى معنية بإنتاجها؛ هذا تيجية أعماهلا، مبعىن أا قد تسعى إىل توسيع مبيعاا إىل شرائح أخرى معنية بإنتاجها؛ هذا تقرر تغيري إستراتقرر تغيري إسترا
احلدث ليس له سابقة تارخيية، ومن مث فإا قد تلجأ إىل أسلوب اجملموعات االمسية من أجل معرفة مدى تأثري احلدث ليس له سابقة تارخيية، ومن مث فإا قد تلجأ إىل أسلوب اجملموعات االمسية من أجل معرفة مدى تأثري 

  ..هذه التغريات على الطلب على العمالةهذه التغريات على الطلب على العمالة
  
  ::ام أسلوب اجملموعات االمسيةام أسلوب اجملموعات االمسيةويعرض الشكل التايل مراحل استخدويعرض الشكل التايل مراحل استخد  
  
  
  
  

  
  
  ««  1133  »»شكل رقم شكل رقم 

  مراحل استخدام اموعات االمسيةمراحل استخدام اموعات االمسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ى طاولة مستديرة  أفراد عل5-4 جيتمع
حيدد القائد موضوع التقدير مث يعطي اإلرشادات اإلجرائية

يقوم املشاركون بتدوين األفكار اليت ترد بأذهام، حمتفظني
مت تشجيع األفكار . بقوائم أفكارهم سرية يف هذه املرحلة

  .اإلبتكارية يف هذه املرحلة 

(1) 

(2) 
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  ..204204: : ، ص، صاملرجع السابقاملرجع السابقمجال الدين حممد املرسى، مجال الدين حممد املرسى، : : املصدراملصدر

فكارهم على سبورة ورقية،يسأل القائد أفراد اموعة لعرض أ
 .حىت يتم االنتهاء من كتابة مجيع األفكار

 يناقش املشاركون أفكار بعضهم، بغرض التوضيح، 
 .والتطوير والتقييم

  

  .يرتب األفراد األفكار بصفة فردية وفقا ألفضليتها 

  يتم اختيار الفكرة اليت حتصل على أعلى تقدير من 
  .  املشاركني

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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  11 أسلوب دلفي أسلوب دلفي--66
  
ه خيتلف عنه يف جزئية واحدة وهي أن اخلرباء ه خيتلف عنه يف جزئية واحدة وهي أن اخلرباء يعد أسلوب دلفي مشاهبا لنظام اجملموعات االمسية، إال انيعد أسلوب دلفي مشاهبا لنظام اجملموعات االمسية، إال ان  

ال يلتقون أبدا وجها لوجه؛ وتؤدي هذه اخلاصية إىل توفري الوقت واجلهد إذا كان هؤالء اخلرباء منتشرون ال يلتقون أبدا وجها لوجه؛ وتؤدي هذه اخلاصية إىل توفري الوقت واجلهد إذا كان هؤالء اخلرباء منتشرون 
  ..جغرافيا، كما أا تسمح مبشاركة أوسع عما هو ممكن بالنسبة للمجموعات االمسيةجغرافيا، كما أا تسمح مبشاركة أوسع عما هو ممكن بالنسبة للمجموعات االمسية

عضاء اجملموعة يردون بصفة منفردة على بعض األسئلة عضاء اجملموعة يردون بصفة منفردة على بعض األسئلة وبدال من االتصال أو احلوار املباشر، فإن أوبدال من االتصال أو احلوار املباشر، فإن أ  
ما هي تقديراتك للطلب على العمالة يف هذه الفئة الوظيفية ؟ كذلك فإن املنظمة قد تسأل عن ما هي تقديراتك للطلب على العمالة يف هذه الفئة الوظيفية ؟ كذلك فإن املنظمة قد تسأل عن : : كتابة مثلكتابة مثل

بيانات معينة، بعد ذلك جتميع اإلجابات بواسطة منسق أو قائد للعملية الذي يقوم بعد ذلك بتوزيع اإلجابات بيانات معينة، بعد ذلك جتميع اإلجابات بواسطة منسق أو قائد للعملية الذي يقوم بعد ذلك بتوزيع اإلجابات 
  ..يانات أخرى على األعضاء اآلخرين يف اجملموعةيانات أخرى على األعضاء اآلخرين يف اجملموعةمصحوبة بأية بمصحوبة بأية ب

يقوم أعضاء اجملموعة بعد ذلك باستعراض آراء بعضهم وإرساء رأيهم النهائي يف السؤال أو األسئلة يقوم أعضاء اجملموعة بعد ذلك باستعراض آراء بعضهم وإرساء رأيهم النهائي يف السؤال أو األسئلة   
الرئيسية، ويستمر اإلجراء حىت يصل املنسق أو قائد اجملموعة إىل رأى مجاعي والذي يصبح مبثابة توقعات على الرئيسية، ويستمر اإلجراء حىت يصل املنسق أو قائد اجملموعة إىل رأى مجاعي والذي يصبح مبثابة توقعات على 

  ..لفئة الوظيفية احملددةلفئة الوظيفية احملددةالطلب من العمالة من االطلب من العمالة من ا
  
  ::ويبني الشكل التايل خمتلف مراحل استخدام أسلوب دلفيويبني الشكل التايل خمتلف مراحل استخدام أسلوب دلفي  
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  ««  1144  »» شكل رقم  شكل رقم 
  مراحل استخدام أسلوب دلفيمراحل استخدام أسلوب دلفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .حتديد اخلرباء وطلب املعاونة

ستقصاء للخرباء لتدوين أحكامهم إرسال اال
 . وتوصيام وإرساهلا للمنسق

 .تلخيص آراء اخلرباء

 . إرسال اآلراء امعة إىل اخلرباء

 تعليق اخلرباء على آراء بعضهم وإرسال التقديرات 
 .النهائية 

  . تطلع املنسق إىل إمجاع اآلراء

 .التوصل إىل تقدير ائي للمجموعة

 (1)  .حتديد القضايا أو املوضوعات وتقييم االستقصاء

(2) 

(3) 

(4) 

(5)

(6)

(7)

(8)
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..218218: : ، ص، صاملرجع السابقاملرجع السابقمجال الدين حممداملرسى، مجال الدين حممداملرسى، : : املصدراملصدر
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  تقنيات التنبؤ بالعرض الداخلي من املوارد البشريةتقنيات التنبؤ بالعرض الداخلي من املوارد البشريةأساليب وأساليب و: :     املطلب الثالث    املطلب الثالث
  
نظرا ألن العاملني حاليا يف املنظمة هم األساس الذي ترتكز عليه عملية تقدير العرض الداخلي نظرا ألن العاملني حاليا يف املنظمة هم األساس الذي ترتكز عليه عملية تقدير العرض الداخلي   

  ..املستقبلي، لذلك جيب أن يكون لدى إدارة املوارد البشرية قاعدة بيانات غنية بالبيانات عن املوظفنياملستقبلي، لذلك جيب أن يكون لدى إدارة املوارد البشرية قاعدة بيانات غنية بالبيانات عن املوظفني
  :: املستخدمة لتقدير املعروض املستقبلي من املوارد البشرية، ميكن ذكر املستخدمة لتقدير املعروض املستقبلي من املوارد البشرية، ميكن ذكرومن بني الطرق واألساليبومن بني الطرق واألساليب  
  

  11 خمزون املهارات خمزون املهارات--11
  

فهو فهو . . يتمثل هدف أو غرض خمزون املهارات يف تقوية وتدعيم املعلومات عن املوارد البشرية باملنظمةيتمثل هدف أو غرض خمزون املهارات يف تقوية وتدعيم املعلومات عن املوارد البشرية باملنظمة  
اء، وخصائص معينة، اء، وخصائص معينة، ميد باملعلومات األساسية عن كل العاملني واليت تشمل يف صورا البسيطة قائمة ألمسميد باملعلومات األساسية عن كل العاملني واليت تشمل يف صورا البسيطة قائمة ألمس

وألن معلومات خمزون املهارات تستخدم كمدخالت لقرارات الترقية والنقل، فإا البد أن وألن معلومات خمزون املهارات تستخدم كمدخالت لقرارات الترقية والنقل، فإا البد أن . . ومهارات األفرادومهارات األفراد
تشتمل على معلومات عن كل جوانب مهارات األفراد، وليس فقط املهارات املرتبطة بعمله احلايل، وقد مت تشتمل على معلومات عن كل جوانب مهارات األفراد، وليس فقط املهارات املرتبطة بعمله احلايل، وقد مت 

  ::شتملها خمزون املهارات كما يليشتملها خمزون املهارات كما يليحتديد سبعة جمموعات من املعلومات اليت جيب أن يحتديد سبعة جمموعات من املعلومات اليت جيب أن ي
  .. السن، اجلنس، واحلالة االجتماعية السن، اجلنس، واحلالة االجتماعية:: بيانات شخصية بيانات شخصية--
  ..اخلربة يف العمل والتدريباخلربة يف العمل والتدريب: :  املهارات املهارات--
  .. العضوية يف اجلماعات املتخصصة، اإلجنازات اخلاصة العضوية يف اجلماعات املتخصصة، اإلجنازات اخلاصة:: مؤهالت خاصة مؤهالت خاصة--
  ..وظائف السابقةوظائف السابقة وتتمثل املرتب احلايل واملاضي، تاريخ العالوات، ال وتتمثل املرتب احلايل واملاضي، تاريخ العالوات، ال:: التاريخ الوظيفي واملرتب التاريخ الوظيفي واملرتب--
  ..بيانات خطة املزايا، ومعلومات عن املعاش، واألقدميةبيانات خطة املزايا، ومعلومات عن املعاش، واألقدمية: :  تاريخ املنظمة تاريخ املنظمة--
  ..درجات االختبارات النفسية، أي اختبارات، ومعلومات عن احلالة الصحيةدرجات االختبارات النفسية، أي اختبارات، ومعلومات عن احلالة الصحية: :  طاقات الفرد طاقات الفرد--
  ..املوقع اجلغرايف، نوع الوظيفةاملوقع اجلغرايف، نوع الوظيفة: :  تفضيالت خاصة للفرد تفضيالت خاصة للفرد--
سريعة، نظرا لتقدم وزيادة استخدام احلاسبات اآللية؛ سريعة، نظرا لتقدم وزيادة استخدام احلاسبات اآللية؛ وقد ازداد استخدام خمزون املهارات زيادة وقد ازداد استخدام خمزون املهارات زيادة   

فبالرغم من توافر معظم املعلومات املطلوبة يف سجالت األفراد، إال أن حساهبا كان ميثل ضياعا واستهالكا فبالرغم من توافر معظم املعلومات املطلوبة يف سجالت األفراد، إال أن حساهبا كان ميثل ضياعا واستهالكا 
  ..كبريا للوقت، وهذا قبل استخدام احلاسب اآليلكبريا للوقت، وهذا قبل استخدام احلاسب اآليل

يم املهارات املتاحة للمنظمة، وإىل يم املهارات املتاحة للمنظمة، وإىل ومن أهم مزايا خمزون املهارات، أنه يوفر أساسا واسعا ودقيقا لتقيومن أهم مزايا خمزون املهارات، أنه يوفر أساسا واسعا ودقيقا لتقي  
جانب مساعدته يف اختاذ القرارات املتعلقة بالترقيات والنقل، فإنه يساعد يف حتديد أنواع األفراد ذوي املهارات جانب مساعدته يف اختاذ القرارات املتعلقة بالترقيات والنقل، فإنه يساعد يف حتديد أنواع األفراد ذوي املهارات 
املعينة واملطلوبة يف ظل ظروف معينة مثل التعاقد على كميات وأنواع جديدة من املنتجات، أو عند التوسع، أو املعينة واملطلوبة يف ظل ظروف معينة مثل التعاقد على كميات وأنواع جديدة من املنتجات، أو عند التوسع، أو 
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 املنظمة، أيضا يساعد خمزون املهارات يف ختطيط تدريب األفراد يف برامج التنمية اإلدارية يف  املنظمة، أيضا يساعد خمزون املهارات يف ختطيط تدريب األفراد يف برامج التنمية اإلدارية يف عند تغيري سياساتعند تغيري سياسات
  ..املستقبل، ويف استقطاب واختيار العاملني اجلدداملستقبل، ويف استقطاب واختيار العاملني اجلدد

  11 خرائط اإلحالل خرائط اإلحالل--22                    
  
تغطي خرائط اإلحالل عادة األفراد يف فئات اإلدارة الوسطى والعليا، من أجل تسهيل عمليات تغطي خرائط اإلحالل عادة األفراد يف فئات اإلدارة الوسطى والعليا، من أجل تسهيل عمليات   

املتتابع، والذي يفيد يف ضمان وجود فرد أو أفراد آخرين ميكنهم التحرك إىل مراكز أعلى للمسؤولية املتتابع، والذي يفيد يف ضمان وجود فرد أو أفراد آخرين ميكنهم التحرك إىل مراكز أعلى للمسؤولية التخطيط التخطيط 
  داخل املنظمة؛ وتلقي خرائط اإلحالل الضوء على تلك املراكز اليت ميكن أن تكون شاغرة يف املستقبل القريب،داخل املنظمة؛ وتلقي خرائط اإلحالل الضوء على تلك املراكز اليت ميكن أن تكون شاغرة يف املستقبل القريب،

الوفاة أو االستقالة؛ ويؤدي عدم استخدام الوفاة أو االستقالة؛ ويؤدي عدم استخدام بسبب اإلحالة للتقاعد أو الترقيات أو النقل أو اهلجرة أو املرض أو بسبب اإلحالة للتقاعد أو الترقيات أو النقل أو اهلجرة أو املرض أو 
خرائط اإلحالل إىل ارتباك املنظمة والتأثر السليب على عملياا يف بعض األحيان نظرا لبطء عملية اإلحالل أو خرائط اإلحالل إىل ارتباك املنظمة والتأثر السليب على عملياا يف بعض األحيان نظرا لبطء عملية اإلحالل أو 

  ..عدم سالمتها، وذلك أا أجنزت يف ظروف ارتباكعدم سالمتها، وذلك أا أجنزت يف ظروف ارتباك
    اهلامة باملنظمة،اهلامة باملنظمة، وخرائط اإلحالل ما هي إال خطط احتمالية تعد مسبقا ملواجهة خلو املناصب  وخرائط اإلحالل ما هي إال خطط احتمالية تعد مسبقا ملواجهة خلو املناصب 

    وتوضح هذه اخلطط األشخاص املرشحني لشغل الوظائف احلساسة يف حالة خلوها باإلضافة إىل خمزونوتوضح هذه اخلطط األشخاص املرشحني لشغل الوظائف احلساسة يف حالة خلوها باإلضافة إىل خمزون
مهارات األشخاص املرشحني لتحديد مدى كفاية مؤهالم اإلدارية لشغل الوظائف املستقبلية، وتفيد خرائط مهارات األشخاص املرشحني لتحديد مدى كفاية مؤهالم اإلدارية لشغل الوظائف املستقبلية، وتفيد خرائط 

  املني بناءا على معايري الصالحية، ومعايري املني بناءا على معايري الصالحية، ومعايري اإلحالل يف نواحي أخرى مثل التخطيط للمستقبل الوظيفي للعاإلحالل يف نواحي أخرى مثل التخطيط للمستقبل الوظيفي للع
  الفرص املتاحة للترقي، ووضع خريطة كاملة للترقي واإلحالل يساعد على رؤية صورة كاملة لفرص الترقي الفرص املتاحة للترقي، ووضع خريطة كاملة للترقي واإلحالل يساعد على رؤية صورة كاملة لفرص الترقي 

 اليت تعاين منها بعض اإلدارات بصدد  اليت تعاين منها بعض اإلدارات بصدد ))أي الفرص املسدودةأي الفرص املسدودة((املتاحة، والتغلب على مشكلة أعناق الزجاجات املتاحة، والتغلب على مشكلة أعناق الزجاجات 
     كما متد هذه اخلرائط اإلدارة مؤشرا عن املدى الزمين لإلحالل، وكذلك اكتشاف كما متد هذه اخلرائط اإلدارة مؤشرا عن املدى الزمين لإلحالل، وكذلك اكتشافوعامليها،وعامليها،  ترقية مديريها ترقية مديريها 

نواحي النقص املهارية اليت قد تكون موجودة، واليت قد يترتب عليها إما البحث عن مديرين من خارج املنظمة نواحي النقص املهارية اليت قد تكون موجودة، واليت قد يترتب عليها إما البحث عن مديرين من خارج املنظمة 
  . . أو تكثيف برامج التدريب والتنمية لديهاأو تكثيف برامج التدريب والتنمية لديها

  
  :: اإلحالل اإلحالل          ويوضح الشكل التايل مثال عن خريطة          ويوضح الشكل التايل مثال عن خريطة
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  ««  1155  »»شكل رقم شكل رقم 
  خارطة إحالل وترقي املدراءخارطة إحالل وترقي املدراء

  
  
  
  
  

  مدير القسم اهلندسيمدير القسم اهلندسي      مدير قسم فحص السلعةمدير قسم فحص السلعة
  أنسأنس    س خس خ  خخ  عع    س خس خ  خخ  عع

  1919  44  5050  سعيدسعيد
  

  
  حكمحكم  

  44  11  3131  صاحلصاحل
  

                      
  املشرفوناملشرفون    املشرفوناملشرفون

  أمينأمين    س خس خ  خخ  عع    س خس خ  خخ  عع
  66  11  3535  ساملسامل

  
  

عمر عمر   
  66  44  4040  عليعلي

  

  يعربيعرب  
  77  44  3333  غامنغامن

أمحد أمحد       
  77  22  3333  حكمتحكمت

  

  كرمكرم  
  55  11  2828  مأمونمأمون

  هديلهديل      
  33  55  3737  سالمسالم

  

  بقية املشرفنيبقية املشرفني    بقية املشرفنيبقية املشرفني
  
     إمكانية الترقية   إمكانية الترقية                        األداءاألداءتقييم تقييم                 

  العمرالعمر= = ع ع 
  اخلربة يف املركز احلايلاخلربة يف املركز احلايل= = خ خ 

  نوات اخلربة يف الشركةنوات اخلربة يف الشركةسسجمموع جمموع = = س خ س خ 
  
  

، عامل الكتب ، عامل الكتب مدخل إستراتيجيمدخل إستراتيجي: : إدارة املوارد البشريةإدارة املوارد البشريةمؤيد سعيد السامل وعادل حرحوش صاحل، مؤيد سعيد السامل وعادل حرحوش صاحل، : : املصدراملصدر
  . . 7474: : ، ص، ص20022002احلديث، أربد، األردن، احلديث، أربد، األردن، 
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  11 حتليل قوة العمل حتليل قوة العمل--33  
  

 باإلضافة إىل التحليالت السابقة يتطلب األمر دراسة أهم املشاكل اليت تؤثر على قوة العمل احلالية،  باإلضافة إىل التحليالت السابقة يتطلب األمر دراسة أهم املشاكل اليت تؤثر على قوة العمل احلالية، 
  .. يف مقدمتها مشكلة الغياب عن العمل ومشكلة دوران العمل يف مقدمتها مشكلة الغياب عن العمل ومشكلة دوران العملوتأيتوتأيت

  
   الغياب  الغياب -- أ أ
  

   هي ظاهرة تدل على عدم تواجد العامل يف العمل رغم جدولة العمل على أساس وجوده، وحيسب  هي ظاهرة تدل على عدم تواجد العامل يف العمل رغم جدولة العمل على أساس وجوده، وحيسب 
  يف شكل معدل أو نسبة لعدد األيام الضائعة باملقارنة بإمجايل العمل للعاملني، وميكن حساب معدل الغياب يف شكل معدل أو نسبة لعدد األيام الضائعة باملقارنة بإمجايل العمل للعاملني، وميكن حساب معدل الغياب 

  :: على النحو التايل على النحو التايلرياضيارياضيا
  عدد أيام العمل الضائعة بسبب التغيبعدد أيام العمل الضائعة بسبب التغيب    

  100100× × =                                                 =                                                 معدل الغياب معدل الغياب 
  عدد األيام الضائعةعدد األيام الضائعة+ + عدد أيام العمل الفعليةعدد أيام العمل الفعلية    
  

يع يع  بالنسبة جلم بالنسبة جلم%%44إىل إىل  % %33 إن ارتفاع هذا املعدل عن املعدل العادي والذي يتراوح عادة ما بني  إن ارتفاع هذا املعدل عن املعدل العادي والذي يتراوح عادة ما بني 
العاملني باملنظمة، يشكل تكلفة عالية للمنظمة، حىت ولو مل حيصل العامل املتغيب على أجرة، حيث أن غياب العاملني باملنظمة، يشكل تكلفة عالية للمنظمة، حىت ولو مل حيصل العامل املتغيب على أجرة، حيث أن غياب 
العمال يؤدي إىل ارتباك وتأخري يف جداول العمل، األمر الذي يؤدي إىل تنقالت فورية غري مدروسة بني العمال يؤدي إىل ارتباك وتأخري يف جداول العمل، األمر الذي يؤدي إىل تنقالت فورية غري مدروسة بني 

ضافة إىل ذلك ما يترتب على الغياب من ضافة إىل ذلك ما يترتب على الغياب من العاملني، والعمل يف غري األوقات العادية ملوجهة نقص العمالة، إالعاملني، والعمل يف غري األوقات العادية ملوجهة نقص العمالة، إ
نقص اإلنتاج ومن مث التأخري يف تسليم الطلبيات يف املواعيد احملددة مما يؤثر سلبا على مسعة ومركز املنظمة يف نقص اإلنتاج ومن مث التأخري يف تسليم الطلبيات يف املواعيد احملددة مما يؤثر سلبا على مسعة ومركز املنظمة يف 

  .      .      السوقالسوق
 وانطالقا من اآلثار السلبية للغياب، يتحتم على اإلدارة أن تلعب دور إجيابيا لتخفيض نسبة الغياب إىل  وانطالقا من اآلثار السلبية للغياب، يتحتم على اإلدارة أن تلعب دور إجيابيا لتخفيض نسبة الغياب إىل 

ويتحقق ويتحقق . . د ممكن وأخذ هذه النسبة يف احلسبان عند تقدير االحتياجات املستقبلية من القوى العاملةد ممكن وأخذ هذه النسبة يف احلسبان عند تقدير االحتياجات املستقبلية من القوى العاملةأقل حأقل ح
  ختفيض نسبة الغياب من خالل إجراء حتليل شامل ألسباب الغياب، واليت ميكن تصنيفها وفق جملموعة من ختفيض نسبة الغياب من خالل إجراء حتليل شامل ألسباب الغياب، واليت ميكن تصنيفها وفق جملموعة من 

  اخل،  اخل،  ......روف العملروف العملاخلصائص مثل اسم املوظف الغائب، تاريخ الغياب، سبب الغياب، العمر واجلنس وظاخلصائص مثل اسم املوظف الغائب، تاريخ الغياب، سبب الغياب، العمر واجلنس وظ
  . . األمر الذي يسهل يف النهاية من اختاذ  اإلجراء التصحيحي املالئم ملعاجلة هذه املشكلةاألمر الذي يسهل يف النهاية من اختاذ  اإلجراء التصحيحي املالئم ملعاجلة هذه املشكلة  

                                                 
  1- عبد الغفار حنفي، السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 2002، ص ص: 177 - 179.  
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     معدل دوران معدل دوران-- ب ب
  

   هناك نوع آخر من التحليل والذي قد يؤدي إىل تعديل آخر يف حجم االحتياجات املستقبلية من  هناك نوع آخر من التحليل والذي قد يؤدي إىل تعديل آخر يف حجم االحتياجات املستقبلية من 
مل يتم حبث ودراسة إمكانيات اخلسارة املمكنة يف حجم العمالة، مل يتم حبث ودراسة إمكانيات اخلسارة املمكنة يف حجم العمالة، فحىت هذه املرحلة من التحليل فحىت هذه املرحلة من التحليل . . القوى العاملةالقوى العاملة

وذلك بسبب جمموعة من الظروف مثل التقاعد، الوفاة، االستقالة أو الفصل، أو غري ذلك من األسباب اليت وذلك بسبب جمموعة من الظروف مثل التقاعد، الوفاة، االستقالة أو الفصل، أو غري ذلك من األسباب اليت 
  ..وعلى ذلك فإن حتليل دوران العمل يكون مطلوب يف هذا اجملالوعلى ذلك فإن حتليل دوران العمل يكون مطلوب يف هذا اجملال. . تؤدي إىل ترك اخلدمة باملنظمةتؤدي إىل ترك اخلدمة باملنظمة
 يف مفهومه الواسع يشري إىل حركة قوة العمل دخوال إىل املنظمة وخروجا منها، إن  يف مفهومه الواسع يشري إىل حركة قوة العمل دخوال إىل املنظمة وخروجا منها، إن  إن دوران العمل إن دوران العمل

هذه احلركة تعترب مبثابة دليال على استقرار قوة العمل يف املنظمة من عدمه، فاحلركة الزائدة تعترب غري مرغوبة هذه احلركة تعترب مبثابة دليال على استقرار قوة العمل يف املنظمة من عدمه، فاحلركة الزائدة تعترب غري مرغوبة 
  : : ومكلفة، فعندما يترك أحد العاملني املنظمة فإا تتحمل التكاليف التاليةومكلفة، فعندما يترك أحد العاملني املنظمة فإا تتحمل التكاليف التالية

  كاليف استخدام عامل آخر لوقت إضايف أو تعيني عامل جديد، كاليف استخدام عامل آخر لوقت إضايف أو تعيني عامل جديد،  ت ت--
   تكاليف التدريب، ويتضمن ذلك وقت املشرف وإدارة األفراد واملتدرب نفسه، تكاليف التدريب، ويتضمن ذلك وقت املشرف وإدارة األفراد واملتدرب نفسه،--
   ما يدفع للعامل املبتدئ يكون غالبا أعلى من إنتاجيته خالل هذه الفترة من التدريب،  ما يدفع للعامل املبتدئ يكون غالبا أعلى من إنتاجيته خالل هذه الفترة من التدريب، --
   ارتفاع  معدالت احلوادث بالنسبة للعاملني اجلدد،  ارتفاع  معدالت احلوادث بالنسبة للعاملني اجلدد، --
   خسارة اإلنتاج يف الفترة ما بني انفصال أحد العاملني اجلدد وتعيني اآلخر اجلديد، خسارة اإلنتاج يف الفترة ما بني انفصال أحد العاملني اجلدد وتعيني اآلخر اجلديد،--
   ال تستخدم جتهيزات اإلنتاج بالكامل خالل فترة تعيني وتدريب العاملني اجلدد، ال تستخدم جتهيزات اإلنتاج بالكامل خالل فترة تعيني وتدريب العاملني اجلدد،--
   ارتفاع معدالت التالف والعادم بالنسبة للعاملني اجلدد،  ارتفاع معدالت التالف والعادم بالنسبة للعاملني اجلدد، --
 العمالة وقتا إضافيا، وهو ما يؤدي إىل زيادة التكاليف يف  العمالة وقتا إضافيا، وهو ما يؤدي إىل زيادة التكاليف يف  زيادة عدد حاالت االنفصال يترتب عليها تشغيل زيادة عدد حاالت االنفصال يترتب عليها تشغيل--

  ..شكل مكافآت أجور إضافيةشكل مكافآت أجور إضافية
          وميكن حساب دوران العمل وفقا لنوع حركة قوة العمل واليت تنحصر يف احلركة الداخلية أي           وميكن حساب دوران العمل وفقا لنوع حركة قوة العمل واليت تنحصر يف احلركة الداخلية أي 

  ::يليلوميكن توضيح هذه التحركات على النحو التاوميكن توضيح هذه التحركات على النحو التا. . الدخول يف املنظمة، واخلارجية أي اخلروج منهاالدخول يف املنظمة، واخلارجية أي اخلروج منها
 احلركة الداخلية واليت تأخذ شكل اإلضافات أو دخول اخلدمة، مبعىن تعيني عاملني جدد أو إعادة تعني  احلركة الداخلية واليت تأخذ شكل اإلضافات أو دخول اخلدمة، مبعىن تعيني عاملني جدد أو إعادة تعني --

  العاملني السابقني،العاملني السابقني،
أي أا تعين إاء اخلدمة، وعادة تقسم هذه أي أا تعين إاء اخلدمة، وعادة تقسم هذه . .  احلركة اخلارجية واليت تأخذ شكل االنفصاالت أو ترك اخلدمة احلركة اخلارجية واليت تأخذ شكل االنفصاالت أو ترك اخلدمة--

  : : لتاليةلتاليةاحلركة اخلارجية إىل األشكال الفرعية ااحلركة اخلارجية إىل األشكال الفرعية ا
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  ،،))االستقالة اإلداريةاالستقالة اإلدارية(( ترك العمل من قبل العامل نفسه  ترك العمل من قبل العامل نفسه --                  
 االستغناء عن العامل من قبل صاحب العمل نفسه، بسبب استبعاد العمل نفسه، وبالتايل استبعاد  االستغناء عن العامل من قبل صاحب العمل نفسه، بسبب استبعاد العمل نفسه، وبالتايل استبعاد --

  شاغله، أو ختفيض يف العمالة نتيجة أن الطلب على املنتجات أصبح غري كاف،شاغله، أو ختفيض يف العمالة نتيجة أن الطلب على املنتجات أصبح غري كاف،
اخل، اخل، ......عمل عن خدمات العامل إما بالطرد أو العزل أو الفصلعمل عن خدمات العامل إما بالطرد أو العزل أو الفصل التسريح أي استغناء صاحب ال التسريح أي استغناء صاحب ال--

      . . ويرجع ذلك إىل عدم رضا صاحب العمل عن أداء العامل أو تصرفهويرجع ذلك إىل عدم رضا صاحب العمل عن أداء العامل أو تصرفه
واآلخر خاص واآلخر خاص ) ) ترك اخلدمةترك اخلدمة((ويعرب عادة عن دوران العمل مبعدلني أحدمها خاص باحلركة اخلارجية ويعرب عادة عن دوران العمل مبعدلني أحدمها خاص باحلركة اخلارجية 

  : :  وذلك على النحو التايل وذلك على النحو التايل))دخول اخلدمةدخول اخلدمة((باحلركة الداخليةباحلركة الداخلية
  

                          إمجايل عدد األفراد الذين تركوا اخلدمة خالل فترة معينة                        إمجايل عدد األفراد الذين تركوا اخلدمة خالل فترة معينة
  100100× × =                                                                 =                                                                 معدل ترك اخلدمة معدل ترك اخلدمة 

                          متوسط عدد أفراد القوى العاملة باملنظمة عن نفس الفترة                        متوسط عدد أفراد القوى العاملة باملنظمة عن نفس الفترة
  

                  إمجايل عدد األفراد الذين دخلوا اخلدمة خالل فترة معينة                إمجايل عدد األفراد الذين دخلوا اخلدمة خالل فترة معينة                
  100100× × =                                                                 =                                                                 معدل دخول اخلدمة معدل دخول اخلدمة 

                          متوسط عدد أفراد القوى العاملة باملنظمة عن نفس الفترة                        متوسط عدد أفراد القوى العاملة باملنظمة عن نفس الفترة
  

صايف حركة دوران العمل بطرح معدل ترك اخلدمة من معدل دخول اخلدمة، صايف حركة دوران العمل بطرح معدل ترك اخلدمة من معدل دخول اخلدمة،  ويتم التوصل إىل  ويتم التوصل إىل 
  .  .  والنتيجة إما أن تكون إجيابية أو سلبية، وهذا متوقف على التوسع أو التقلص يف حجم العمالةوالنتيجة إما أن تكون إجيابية أو سلبية، وهذا متوقف على التوسع أو التقلص يف حجم العمالة

          ويفيد معرفة معدل دوران العمل يف معرفة مدى استقرار العمالة ، باإلضافة إىل انه يفيد املنظمة يف           ويفيد معرفة معدل دوران العمل يف معرفة مدى استقرار العمالة ، باإلضافة إىل انه يفيد املنظمة يف 
دراسة أسباب ترك اخلدمة سواء تعلق األمر بأسباب تتعلق باألشخاص نفسهم وذلك يعطي مؤشرات هامة عن دراسة أسباب ترك اخلدمة سواء تعلق األمر بأسباب تتعلق باألشخاص نفسهم وذلك يعطي مؤشرات هامة عن 
أولئك الذين جيب جتنبهم؛ أو تعلق األمر بظروف العمل داخل املنظمة، وذلك يعطي مؤشرات هامة تساعد يف أولئك الذين جيب جتنبهم؛ أو تعلق األمر بظروف العمل داخل املنظمة، وذلك يعطي مؤشرات هامة تساعد يف 

  11..حتسني ظروف العمل  وسياسات املنظمة جتاه العاملنيحتسني ظروف العمل  وسياسات املنظمة جتاه العاملني
هذا التحليل، هناك ملحوظة هامة جيب التنويه إليها، وهي أنه ال ميكن التسليم متاما بأن هذا التحليل، هناك ملحوظة هامة جيب التنويه إليها، وهي أنه ال ميكن التسليم متاما بأن           ويف إطار           ويف إطار 

معدل دوران العمل يعكس حالة االستقرار الوظيفي وطبيعة الروح املعنوية السائدة يف املنظمة، وذلك ألن معدل دوران العمل يعكس حالة االستقرار الوظيفي وطبيعة الروح املعنوية السائدة يف املنظمة، وذلك ألن 
 من جانب صاحب  من جانب صاحب  أو اإلقالة أو اإلقالة-- االستقالة االستقالة--حاالت االنفصال وترك اخلدمة ال تقتصر فقط على ترك اخلدمةحاالت االنفصال وترك اخلدمة ال تقتصر فقط على ترك اخلدمة

العمل؛ ولكن هناك أسباب أخرى لالنفصال منها حاالت الوفاة والعجز اجلسماين والتقاعد بسبب بلوغ السن العمل؛ ولكن هناك أسباب أخرى لالنفصال منها حاالت الوفاة والعجز اجلسماين والتقاعد بسبب بلوغ السن 
  ..وهذه األسباب ليس هلا تأثري على الروح املعنوية للعاملني أو االستقرار الوظيفي باملنظمةوهذه األسباب ليس هلا تأثري على الروح املعنوية للعاملني أو االستقرار الوظيفي باملنظمة......القانونية وهكذاالقانونية وهكذا

                                                 
  . 399: ، ص1998، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية عادل حسن، -1
  .100 - 99: ، ص صاملرجع السابقسنان املوسوي،  -2
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  22 سلسلة ماركوف سلسلة ماركوف--44                    

  
اركوف على دراسة و حتليل املوارد البشرية داخل املنظمة بني عدة وظائف وعلى اركوف على دراسة و حتليل املوارد البشرية داخل املنظمة بني عدة وظائف وعلى  تقوم سلسلة م تقوم سلسلة م

فترات زمنية متعاقبة، حبيث ميكن التنبؤ بتركيب القوى العاملة يف املستقبل؛ ويشمل هذا التحليل حتركات فترات زمنية متعاقبة، حبيث ميكن التنبؤ بتركيب القوى العاملة يف املستقبل؛ ويشمل هذا التحليل حتركات 
لسلة لسلة العاملني عرب الوظائف وبني األقسام واملستويات ومن درجة مالية إىل أخرى، ومن أجل استخدام سالعاملني عرب الوظائف وبني األقسام واملستويات ومن درجة مالية إىل أخرى، ومن أجل استخدام س

  ::ماركوف يف التنبؤ بتحركات العاملني يشترط توفر املعلومات التالية ماركوف يف التنبؤ بتحركات العاملني يشترط توفر املعلومات التالية 
   عدد العاملني يف كل وظيفة يف بداية الفترة الزمنية للتحليل، عدد العاملني يف كل وظيفة يف بداية الفترة الزمنية للتحليل،--
   احتماالت إحصائية تعكس حتركات العاملني بناءا على التحركات السابقة، احتماالت إحصائية تعكس حتركات العاملني بناءا على التحركات السابقة،--
  . . تنبؤ بتحركات العاملنيتنبؤ بتحركات العاملني الفترة الزمنية املستقبلية اليت جيب أن يشتملها التحليل لل الفترة الزمنية املستقبلية اليت جيب أن يشتملها التحليل لل--

 وجدير باإلشارة أن استخدام سلسلة ماركوف يقوم على جمموعة افتراضات جيب على الباحث  وجدير باإلشارة أن استخدام سلسلة ماركوف يقوم على جمموعة افتراضات جيب على الباحث 
  ::التحقق من صدقها قبل تطبيق هذه  الطريقة، وهذه االفتراضات هيالتحقق من صدقها قبل تطبيق هذه  الطريقة، وهذه االفتراضات هي

   أن املنظمة لديها بيانات مفصلة عن العاملني وحتركام خالل فترة زمنية طويلة نسبيا، أن املنظمة لديها بيانات مفصلة عن العاملني وحتركام خالل فترة زمنية طويلة نسبيا،--
  رجة من الثبات النسيب يف هيكل القوى العاملة والسياسات اخلاصة باملوارد البشرية، رجة من الثبات النسيب يف هيكل القوى العاملة والسياسات اخلاصة باملوارد البشرية،  توافر د توافر د--
  .. أن تتصف األحداث األولية اليت متثل نقطة البدء يف سلسلة اإلحداث بالثبات النسيب أن تتصف األحداث األولية اليت متثل نقطة البدء يف سلسلة اإلحداث بالثبات النسيب--

        
  ::((0033))      مثال توضيحي رقم       مثال توضيحي رقم 

  
  ::جود ثالث وظائف حيثجود ثالث وظائف حيث      يف ما يلي مثال يوضح كيفية بناء سلسلة ماركوف وذلك بافتراض و      يف ما يلي مثال يوضح كيفية بناء سلسلة ماركوف وذلك بافتراض و

   . .((AA)) يرمز الوظيفة األوىل باحلرف  يرمز الوظيفة األوىل باحلرف --
  ..))BB ( ( يرمز للوظيفة الثانية باحلرف يرمز للوظيفة الثانية باحلرف--
  ..((CC))   يرمز للوظيفة الثالثة باحلرف  يرمز للوظيفة الثالثة باحلرف --
  ..))DD ( ( يرمز حلاالت ترك اخلدمة يف كل من الوظائف السابقة باحلرف يرمز حلاالت ترك اخلدمة يف كل من الوظائف السابقة باحلرف--

، ، 20022002((املاضية املاضية وكانت بيانات حركة العمال بني الوظائف أو ترك اخلدمة عن السنوات اخلمس وكانت بيانات حركة العمال بني الوظائف أو ترك اخلدمة عن السنوات اخلمس 
  ::كاآليتكاآليت) ) 2003،2004،2005،20062003،2004،2005،2006

  500500==    يف أول السنة  يف أول السنة))AA(( عدد عمال الوظيفة عدد عمال الوظيفة--
  300300= =  يف أول السنة  يف أول السنة ((BB)) عد عمال الوظيفة  عد عمال الوظيفة --
  250250= = يف أول السنةيف أول السنة))CC((عمال الوظيفة عمال الوظيفة    عدد عدد--
  150150= =  ممن استمروا يشتغلون نفس الوظيفة خالل السنة  ممن استمروا يشتغلون نفس الوظيفة خالل السنة ))AA((   عدد الباقني يف الوظيفة عدد الباقني يف الوظيفة--
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  150150= =  ممن استمروا يشغلون نفس الوظيفة خالل السنة ممن استمروا يشغلون نفس الوظيفة خالل السنة))BB(( يف الوظيفة  يف الوظيفة  عدد الباقني عدد الباقني--
  150150== ممن استمروا يشغلون نفس الوظيفة خالل السنة ممن استمروا يشغلون نفس الوظيفة خالل السنة))CC(( عدد الباقني يف الوظيفة  عدد الباقني يف الوظيفة --
    150150== خالل السنة  خالل السنة ))BB(( إىل الوظيفة  إىل الوظيفة ))AA(( عدد املنقولني من الوظيفة  عدد املنقولني من الوظيفة --
  100100==لسنة لسنة  خالل ا خالل ا))CC(( إىل الوظيفة  إىل الوظيفة ))AA(( عدد املنقولني من الوظيفة  عدد املنقولني من الوظيفة --
  6060== خالل السنة  خالل السنة ))CC(( إىل الوظيفة  إىل الوظيفة ))BB(( عدد املنقولني من الوظيفة  عدد املنقولني من الوظيفة --
  6060== خالل السنة  خالل السنة ))CC(( إىل الوظيفة  إىل الوظيفة ))BB(( عدد املنقولني من الوظيفة  عدد املنقولني من الوظيفة --
  2525==خالل السنة خالل السنة ) ) AA(( إىل الوظيفة  إىل الوظيفة ))CC(( عدد املنقولني من الوظيفة  عدد املنقولني من الوظيفة --
    5050== خالل السنة خالل السنة))BB(( إىل الوظيفة  إىل الوظيفة ))CC(( عدد املنقولني من الوظيفة عدد املنقولني من الوظيفة--
  100100== خالل السنة  خالل السنة ))AA(( عدد تاركي اخلدمة من الوظيفة  عدد تاركي اخلدمة من الوظيفة --
  3030== خالل السنة  خالل السنة ))BB(( عدد تاركي اخلدمة من الوظيفة  عدد تاركي اخلدمة من الوظيفة --
  2525== خالل السنة  خالل السنة ))CC(( عدد تاركي اخلدمة من الوظيفة  عدد تاركي اخلدمة من الوظيفة --

 واملطلوب هو التنبؤ بالتوزيع االحتمايل للتحركات بني الوظائف أو ترك اخلدمة خالل السنتني  واملطلوب هو التنبؤ بالتوزيع االحتمايل للتحركات بني الوظائف أو ترك اخلدمة خالل السنتني 
  ..القادمتنيالقادمتني
  

  ::((0033))  حل املثال التوضيحي رقم   حل املثال التوضيحي رقم                 
  

  ::          قبل الشروع يف عملية التنبؤ، جيب حتويل البيانات السابقة إىل احتماالت حيث          قبل الشروع يف عملية التنبؤ، جيب حتويل البيانات السابقة إىل احتماالت حيث
PP1111 : : هو احتمال البقاء يف الوظيفة هو احتمال البقاء يف الوظيفة))AA((خالل السنة خالل السنة ..  
PP1122 : : هو احتمال االنتقال من الوظيفة هو احتمال االنتقال من الوظيفة))AA ( ( إىل الوظيفة إىل الوظيفة))BB((خالل السنةخالل السنة..  
PP1133 : :الوظيفة  الوظيفة هو احتمال االنتقال منهو احتمال االنتقال من ))AA ( ( إىل الوظيفة إىل الوظيفة))CC((خالل السنة خالل السنة ..  
PP1144::   هو احتمال ترك اخلدمة من الوظيفة هو احتمال ترك اخلدمة من الوظيفة))AA((خالل السنةخالل السنة..    

  ..وهكذا بالنسبة لبقية احلاالت األخرىوهكذا بالنسبة لبقية احلاالت األخرى
  **::         وميكن وضع هذه البيانات يف مصفوفة تسمى مبصفوفة احتماالت التنقل، وذلك على النحو التايل          وميكن وضع هذه البيانات يف مصفوفة تسمى مبصفوفة احتماالت التنقل، وذلك على النحو التايل 

  »»0033««جدول رقمجدول رقم
  ))0303 املثال التوضيحي رقم  املثال التوضيحي رقم ((  ))AA--BB--CC((  التنقل من وإىل الوظائفالتنقل من وإىل الوظائفمصفوفة احتماالت مصفوفة احتماالت 

  ))AA((الوظيفة الوظيفة   ))BB((الوظيفة الوظيفة   ))CC((الوظيفة الوظيفة   ))DD((ترك اخلدمة ترك اخلدمة 
  إىل إىل 

  منمن                

PP1144  PP1133  PP1122  PP1111   الوظيفة الوظيفة))AA((  

                                                 
    .ب من طرف الباحث، من خالل وضعه يف شكل مصفوفة احتماليةمت تطوير هذا األسلو-*
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PP2244  PP2233  PP2222  PP2211   الوظيفة الوظيفة))BB((  

PP3344  PP3333  PP3322  PP3311   الوظيفة الوظيفة))CC((  

PP4444  PP4433  PP4422  PP4411   ترك اخلدمة ترك اخلدمة))DD((  

  ..عداد الباحثعداد الباحثمن إمن إ: : املصدراملصدر
  
  

 خالل السنة بعد  خالل السنة بعد ))CC(( أو  أو ))BB(( أو  أو ))AA(( ونظرا ألن عدد من يعودون إىل أي من الوظائف الثالث  ونظرا ألن عدد من يعودون إىل أي من الوظائف الثالث 
  ::تركهم اخلدمة يساوي صفر، فإنتركهم اخلدمة يساوي صفر، فإن

  00==خالل السنةخالل السنة))AA(( إىل  إىل ))DD(( احتمال االنتقال من  احتمال االنتقال من --
  00== خالل السنة  خالل السنة ))BB(( إىل  إىل ))DD(( احتمال االنتقال من  احتمال االنتقال من --
  00==ل السنة ل السنة  خال خال))CC(( إىل  إىل ))DD(( احتمال االنتقال من  احتمال االنتقال من --
        11== ممن انتقلوا إليها خالل السنة  ممن انتقلوا إليها خالل السنة ))DD(( وبالتايل احتمال البقاء يف  وبالتايل احتمال البقاء يف --
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  100 خالل السنة     )C(إىل)A(عدد املنقولني من

  ____________________________________=_______= 0.2   = P13 

  500يف بداية السنة               )A(العدد الكلي من 

 100      خالل السنة            )A(عدد تاركي اخلدمة من
P14  =_______________________________= _____  =0.2  

         500             يف بداية السنة        )A(العدد الكلي يف 

 150 خالل السنة        )A(لباقني يف  عدد ا
 P11= ___________________ =   ______= 0.3   

  500يف بداية السنة        )A(          العد د الكلي يف 

                   150       خالل السنة  )B(إىل)A(عدد املنقولني من
 P12     =                                                                         =                  = 0.3   

  500يف بداية السنة                  ) A(          العد د الكلي يف 
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  60 خالل السنة         )A( إىل)B(منعدد املنقولني
P21=________________________________________= ________  =0.2 

                         300                          يف بداية السنة)B(  العدد الكلي يف 

  30خالل السنة          ) D( إىل)B(عدد املنقولني من                 
P24=______________________________=_______=0.1  

  300يف بداية السنة                 ) B(العدد الكلي يف             

      25 خالل السنة        )A(إىل) C(عدد املنقولني من               
P31=______________________________= _______=0.1  

  250        يف بداية السنة          )C(العدد الكلي يف            

  50 خالل السنة            )B( إىل)C(عدد املنقولني من                
 P32 =______________________________=_______ =0.2  

  250 يف بداية السنة                   )C(العدد الكلي يف            

 150       خالل السنة)B(عدد الباقني يف            
P22     =___________________=_______ =0.5  

  300 يف بداية السنة       )B(العدد الكلي يف            

  60    خالل السنة       )C( إىل)B(عدد املنقولني من               
P23=____________________________________________=__________ =0.2  

  300               يف بداية السنة   )B(    العدد الكلي يف               
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  : :           وبعد ذلك يتم وضع هذه االحتماالت يف مصفوفة التنقل على النحو التايل          وبعد ذلك يتم وضع هذه االحتماالت يف مصفوفة التنقل على النحو التايل

  
  
  
  
  
  »»0044««جدول رقمجدول رقم

  ))20062006  --  20022002((خالل الفترة خالل الفترة   ))AA--BB--CC((  فة احتماالت التنقل من وإىل الوظائففة احتماالت التنقل من وإىل الوظائفمصفومصفو
  ))0303ثال توضيحي رقم ثال توضيحي رقم املامل  ((

  ))AA((الوظيفة الوظيفة   ))BB((الوظيفة الوظيفة   ))CC((الوظيفة الوظيفة   ))DD((ترك اخلدمة ترك اخلدمة 
إىل إىل 

  منمن              

  ))AA((الوظيفة الوظيفة   0.30.3  33..00  22..00  22..00

  ))BB((الوظيفة الوظيفة   0.20.2  55..00  22..00  11..00

  ))CC((الوظيفة الوظيفة   0.10.1  22..00  0.60.6  0.10.1

  ))DD((ة ة ترك اخلدمترك اخلدم  00  00  00  11

  ..من إعداد الباحث بناءا على املعطيات الواردة يف املثال أعالهمن إعداد الباحث بناءا على املعطيات الواردة يف املثال أعاله: : املصدراملصدر
 وبناءا على مصفوفة التنقل السابقة ميكن التنبؤ بالتوزيع االحتمايل حلاالت التحرك بني الوظائف أو  وبناءا على مصفوفة التنقل السابقة ميكن التنبؤ بالتوزيع االحتمايل حلاالت التحرك بني الوظائف أو 

  ::حتمايل بعد سنتني كاآليتحتمايل بعد سنتني كاآليت وبالتايل يكون التوزيع اال وبالتايل يكون التوزيع اال))22((  ترك اخلدمة بعد سنتني، وذلك برفع املصفوفة إىل قوةترك اخلدمة بعد سنتني، وذلك برفع املصفوفة إىل قوة
  

 501 خالل السنة                      )C(الباقني يفعدد                   
P33=______________________________= _______ =0.6  

   250 يف بداية السنة                    )C( العدد الكلي يف                 

  25 خالل السنة             )D( إىل)C(               عدد املنقولني من
P34=______________________________=  _______=0.1  

  250 يف بداية السنة                    )C(العدد الكلي يف                  
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  »»0055««جدول رقمجدول رقم
                                                          20082008خالل سنة خالل سنة   ))AA--BB--CC((    مصفوفة احتماالت التنقل من وإىل الوظائفمصفوفة احتماالت التنقل من وإىل الوظائف

                                ))0303ثال التوضيحي رقم ثال التوضيحي رقم املامل                                            ((

  ))AA((الوظيفة الوظيفة   ))BB((الوظيفة الوظيفة   ))CC((  الوظيفةالوظيفة  ))DD((ترك اخلدمة ترك اخلدمة 
  إىل إىل 

  منمن                

  ))AA((الوظيفة الوظيفة   0.170.17  2288..00  0.240.24  0.310.31

  ))BB((الوظيفة الوظيفة   0.180.18  0.350.35  0.260.26  0.210.21

  ))CC((الوظيفة الوظيفة   0.130.13  2255..00  4422..00  2200..00

  ))DD((ترك اخلدمة ترك اخلدمة   00  00  00  11

  ..من إعداد الباحث من إعداد الباحث : : املصدراملصدر
  ::          وهذا يعين أنه بعد سنتني فإن          وهذا يعين أنه بعد سنتني فإن

  ::يكون مصريهم بعد سنتني كاآليتيكون مصريهم بعد سنتني كاآليت س س))AA((          عدد العمال الذين يشغلون الوظيفة           عدد العمال الذين يشغلون الوظيفة 
  
  .. سيبقون يف نفس الوظيفة سيبقون يف نفس الوظيفة))AA((من الذين يشغلون الوظيفة من الذين يشغلون الوظيفة 1717%%  --
  ..))BB(( سيكونون يف الوظيفة  سيكونون يف الوظيفة ))AA(( من الذين يشغلون الوظيفة  من الذين يشغلون الوظيفة %%  2828  --
  ..))CC(( سيكونون يف الوظيفة  سيكونون يف الوظيفة ))AA(( من الذين يشغلون الوظيفة  من الذين يشغلون الوظيفة 2424%%  --
  .. سيتركون اخلدمة سيتركون اخلدمة))AA(( من الذين يشغلون الوظيفة  من الذين يشغلون الوظيفة %%  3131--
  ::سيكون مصريهم بعد سنتني كاآليتسيكون مصريهم بعد سنتني كاآليت) ) BB((        عدد العمال الذين يشغلون الوظيفة         عدد العمال الذين يشغلون الوظيفة     
  
  .. سيبقون يف نفس الوظيفة سيبقون يف نفس الوظيفة))BB((من الذين يشغلون الوظيفة من الذين يشغلون الوظيفة   3535%%  --
  ).).AA((سيكونون يف الوظيفة سيكونون يف الوظيفة ))BB(( من الذين يشغلون الوظيفة  من الذين يشغلون الوظيفة 1818%%  --
  ..))CC((سيكونون يف الوظيفة سيكونون يف الوظيفة ))BB(( من الذين يشغلون الوظيفة  من الذين يشغلون الوظيفة 2626%%  --
  .. سيتركون اخلدمة سيتركون اخلدمة))BB((الذين يشغلون الوظيفة الذين يشغلون الوظيفة  من  من %%  2121--

                
  :: فسيكون مصريهم بعد سنتني كاآليت فسيكون مصريهم بعد سنتني كاآليت))CC((          أما بالنسبة للذين يشغلون اآلن الوظيفة           أما بالنسبة للذين يشغلون اآلن الوظيفة 

  
  .. سيبقون يف نفس الوظيفة سيبقون يف نفس الوظيفة))CC(( من الذين يشغلون الوظيفة  من الذين يشغلون الوظيفة 4242%%  --
  ).).AA(( سيكونون يف الوظيفة  سيكونون يف الوظيفة ))CC((من الذين يشغلون الوظيفة من الذين يشغلون الوظيفة   1313%%  --
  ..))BB(( سيكونون يف الوظيفة  سيكونون يف الوظيفة ))CC(( الذين يشغلون الوظيفة  الذين يشغلون الوظيفة منمن2525%%  --
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  ..سيتركون اخلدمةسيتركون اخلدمة))CC(( من الذين يشغلون الوظيفة  من الذين يشغلون الوظيفة 2020%%  --
  

باإلضافة إىل الطرق السابقة املستخدمة يف عمليات التنبؤ بالعرض الداخلي من املوارد البشرية فإن باإلضافة إىل الطرق السابقة املستخدمة يف عمليات التنبؤ بالعرض الداخلي من املوارد البشرية فإن                 
اليت ميكن االستعانة هبا يف التنبؤ بعرض العمالة، اليت ميكن االستعانة هبا يف التنبؤ بعرض العمالة، أسلويب دلفي واجملموعات االمسية يعتربان أيضا من األساليب أسلويب دلفي واجملموعات االمسية يعتربان أيضا من األساليب 

ذلك أن االعتماد على البيانات التارخيية قد ال يكون كافيا للتوصل إىل نتائج دقيقة، وهو ما حيتاج إىل أن ذلك أن االعتماد على البيانات التارخيية قد ال يكون كافيا للتوصل إىل نتائج دقيقة، وهو ما حيتاج إىل أن 
                .   .   تستكمل بالوسائل الوصفية لسد نواحي الضعف اليت قد تصاحب استخدامهاتستكمل بالوسائل الوصفية لسد نواحي الضعف اليت قد تصاحب استخدامها

  
    خامتة الفصل الثالث   خامتة الفصل الثالث 

  
فمن خالله يتم تقدير حاجة فمن خالله يتم تقدير حاجة . . يط املوارد البشرية دورا فعاال ضمن إستراتيجية املنظمة يط املوارد البشرية دورا فعاال ضمن إستراتيجية املنظمة  يلعب ختط يلعب ختط

  إستراتيجية املنظمة من املوارد البشرية يف ضوء حجم أو عبء العمل املطلوب إجنازه واحملدد فيها، وهذاإستراتيجية املنظمة من املوارد البشرية يف ضوء حجم أو عبء العمل املطلوب إجنازه واحملدد فيها، وهذا
لتقدير احتياجاا لتقدير احتياجاا يستدعي بالضرورة دراسة عبء أو حجم العمل املستقبلي يف كل إدارة وقسم داخل املنظمة، يستدعي بالضرورة دراسة عبء أو حجم العمل املستقبلي يف كل إدارة وقسم داخل املنظمة، 

كذلك يستدعي األمر دراسة قوة العمل املتاحة ملعرفة كمية العمل اليت كذلك يستدعي األمر دراسة قوة العمل املتاحة ملعرفة كمية العمل اليت . . من املوارد البشرية لتغطية هذا احلجممن املوارد البشرية لتغطية هذا احلجم
ومن مث املقارنة بني احلاجة من املوارد البشرية الالزمة إلجناز العمل ومن مث املقارنة بني احلاجة من املوارد البشرية الالزمة إلجناز العمل . . بإمكاا تغطيته من عبء عملها الكليبإمكاا تغطيته من عبء عملها الكلي

، لتحديد فيما إذا كان لدى كل منها فائض أو عجز، للعمل على ، لتحديد فيما إذا كان لدى كل منها فائض أو عجز، للعمل على ))لعمللعملقوة اقوة ا((املطلوب، مع ما هو متاح منهااملطلوب، مع ما هو متاح منها
معاجلته لتحقيق التوازن بني حجم أعماهلا وقوة العمل فيها، ومن مث اخلروج خبطة إستراتيجية حتدد احتياجات معاجلته لتحقيق التوازن بني حجم أعماهلا وقوة العمل فيها، ومن مث اخلروج خبطة إستراتيجية حتدد احتياجات 

املنظمة من املوارد البشرية من حيث أعدادها وختصصاا ونوعياا، وبشكل خيدم حتقيق أهداف املنظمة املنظمة من املوارد البشرية من حيث أعدادها وختصصاا ونوعياا، وبشكل خيدم حتقيق أهداف املنظمة 
  ..اإلستراتيجيةاإلستراتيجية

          فاهلدف من ختطيط املوارد البشرية هو توفري املوارد البشرية الالزمة إلجناز حجم العمل املطلوب يف           فاهلدف من ختطيط املوارد البشرية هو توفري املوارد البشرية الالزمة إلجناز حجم العمل املطلوب يف 
خطة املنظمة اإلستراتيجية، حبيث ال يكون هناك فائضا وال عجزا؛ وحىت تتسم عملية ختطيط املوارد البشرية خطة املنظمة اإلستراتيجية، حبيث ال يكون هناك فائضا وال عجزا؛ وحىت تتسم عملية ختطيط املوارد البشرية 

ب أن يكونوا على علم وفهم كاملني بكافة أبعاد اخلطة اإلستراتيجية ب أن يكونوا على علم وفهم كاملني بكافة أبعاد اخلطة اإلستراتيجية بالفعالية فإن املسئولني عن هذه العملية جيبالفعالية فإن املسئولني عن هذه العملية جي
، وهذا يتطلب بدوره وجود رؤية مستقبلية الستقراء األحداث املستقبلية ذات التأثري على العنصر ، وهذا يتطلب بدوره وجود رؤية مستقبلية الستقراء األحداث املستقبلية ذات التأثري على العنصر ةةللمنظمللمنظم

عملية عملية على أا عملية ديناميكية مستمرة وليست على أا عملية ديناميكية مستمرة وليست ) ) ختطيط املوارد البشريةختطيط املوارد البشرية((البشري، وأن ينظروا إىل هذه العملية البشري، وأن ينظروا إىل هذه العملية 
ساكنة؛ فالتخطيط الفعال للموارد البشرية يتيح للمنظمة الوقت الكايف للتعامل مع احتياجاا من املوارد ساكنة؛ فالتخطيط الفعال للموارد البشرية يتيح للمنظمة الوقت الكايف للتعامل مع احتياجاا من املوارد 

البشرية وبأكثر مرونة، ودلك ما يساعدها على مواجهة عنصر املفاجأة وعدم التأكد والقدرة على االستجابة البشرية وبأكثر مرونة، ودلك ما يساعدها على مواجهة عنصر املفاجأة وعدم التأكد والقدرة على االستجابة 
  .        .        لتحديات سوق العمللتحديات سوق العمل

ملوارد البشرية يف حتديد احتياجات املنظمة من املوارد البشرية اليت جتسد التحقيق ملوارد البشرية يف حتديد احتياجات املنظمة من املوارد البشرية اليت جتسد التحقيق           ورغم أمهية ختطيط ا          ورغم أمهية ختطيط ا
الفعال إلستراتيجياا؛ تبقى الكثري من املنظمات تصرف النظر عن انتهاج وتبين األساليب العلمية يف جمال الفعال إلستراتيجياا؛ تبقى الكثري من املنظمات تصرف النظر عن انتهاج وتبين األساليب العلمية يف جمال 
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 اعتبار هذه العملية  اعتبار هذه العملية ختطيط املوارد البشرية، ويرجع هذا أساسا إىل غياب املتخصصني يف هذا اجملال ، أو إىلختطيط املوارد البشرية، ويرجع هذا أساسا إىل غياب املتخصصني يف هذا اجملال ، أو إىل
  ..تكلفة غري  ذات عائد على املنظمة، أو إىل صعوبة جتسيد أساليب ختطيط املوارد البشرية على أرض الواقعتكلفة غري  ذات عائد على املنظمة، أو إىل صعوبة جتسيد أساليب ختطيط املوارد البشرية على أرض الواقع
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  اخلامتـة العامـة اخلامتـة العامـة 
  

مت تناول يف موضوع البحث الذي تتمحور إشكاليته حول دور عملية ختطيط املوارد البشرية ضمن مت تناول يف موضوع البحث الذي تتمحور إشكاليته حول دور عملية ختطيط املوارد البشرية ضمن 
عملية التخطيط االستراتيجي، والعمليات اليت من خالهلا متارس عملية ختطيط املوارد البشرية دورها ضمن عملية التخطيط االستراتيجي، والعمليات اليت من خالهلا متارس عملية ختطيط املوارد البشرية دورها ضمن 

خذا بعني االعتبار ختطيط املوارد البشرية على مستوى شركة مناجم خذا بعني االعتبار ختطيط املوارد البشرية على مستوى شركة مناجم عملية التخطيط االستراتيجي، أعملية التخطيط االستراتيجي، أ
وملعاجلة اإلشكالية مت اعتماد أربعة فصول انطالقا من الفرضيات السابقة الذكر يف املقدمة، وهلذا وملعاجلة اإلشكالية مت اعتماد أربعة فصول انطالقا من الفرضيات السابقة الذكر يف املقدمة، وهلذا . . الفوسفاتالفوسفات

 النتائج  النتائج سيتم التعرض يف هذه اخلامتة العامة إىل ملخص حيتوي حملتوى البحث، فنتائج اختيار الفرضيات، مث إىلسيتم التعرض يف هذه اخلامتة العامة إىل ملخص حيتوي حملتوى البحث، فنتائج اختيار الفرضيات، مث إىل
  ..العامة فالتوصيات واالقتراحات إضافة إىل آفاق موضوع البحثالعامة فالتوصيات واالقتراحات إضافة إىل آفاق موضوع البحث

  

   ملخـص ملخـص--11

  
             ال تعيش منظمات األعمال مبعزل عما يدور يف بيئتها احمللية أو اخلارجية، حيث تؤثر العديد من ال تعيش منظمات األعمال مبعزل عما يدور يف بيئتها احمللية أو اخلارجية، حيث تؤثر العديد من

اسب للتعامل مع هذه اسب للتعامل مع هذه املتغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية على مزيج املوارد البشرية املناملتغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية على مزيج املوارد البشرية املن
            فالعوملة وتصغري حجم املنشأة واالستخدام املتزايد للعمالة العارضة واالجتاه حنو ال مركزية مواقعفالعوملة وتصغري حجم املنشأة واالستخدام املتزايد للعمالة العارضة واالجتاه حنو ال مركزية مواقع. . املتغرياتاملتغريات

العمل وتطبيق فلسفات اجلودة الشاملة وإعادة هندسة العمليات والتطور التكنولوجي اهلائل يف جماالت اإلنتاج العمل وتطبيق فلسفات اجلودة الشاملة وإعادة هندسة العمليات والتطور التكنولوجي اهلائل يف جماالت اإلنتاج 
ات البيئية خلقت ملنظمات األعمال العديد من الفرص والتحديات ذات العالقة ات البيئية خلقت ملنظمات األعمال العديد من الفرص والتحديات ذات العالقة واالتصاالت وغريها من التطورواالتصاالت وغريها من التطور

بالعنصر البشري، األمر الذي أصبح يفرض عليها ضرورة إجياد األساليب واألدوات اليت متكنها من حتقيق بالعنصر البشري، األمر الذي أصبح يفرض عليها ضرورة إجياد األساليب واألدوات اليت متكنها من حتقيق 
        وحىت تستطيعوحىت تستطيع. . االستجابة مع هذه املتغريات والتكيف معها، من أجل حتقيق ميزة تنافسية يف سوق العملاالستجابة مع هذه املتغريات والتكيف معها، من أجل حتقيق ميزة تنافسية يف سوق العمل

    املنظمات حتقيق الفعالية يف التعامل مع هذه املتغريات، وبالتايل حتويل التحديات إىل فرص تساهم يف تعزيز املنظمات حتقيق الفعالية يف التعامل مع هذه املتغريات، وبالتايل حتويل التحديات إىل فرص تساهم يف تعزيز   
أوال، أن تتوافر لدى املنظمة فكرة أوال، أن تتوافر لدى املنظمة فكرة : : قدرا التنافسية جيب عليها العمل على توفري ثالث متطلبات حاكمة وهيقدرا التنافسية جيب عليها العمل على توفري ثالث متطلبات حاكمة وهي  

 واضحة عن املوقف احلايل للموارد البشرية العاملة ا، وعلى وجه التحديد نقاط القوة والضعف يف هيكل ا، وعلى وجه التحديد نقاط القوة والضعف يف هيكل واضحة عن املوقف احلايل للموارد البشرية العاملة
      ثانيا، اإلملام بأهدافها املستقبلية واحلد الذي تتوافق فيه قدرات وإمكانيات قوة العمل ا معثانيا، اإلملام بأهدافها املستقبلية واحلد الذي تتوافق فيه قدرات وإمكانيات قوة العمل ا مع. . العمالة احلايل االعمالة احلايل ا

    واقع واقع  بني  بني ))إن وجدتإن وجدت((ثالثا، تصميم الربامج املناسبة لسد الفجوة ثالثا، تصميم الربامج املناسبة لسد الفجوة . . احتياجاا املستقبلية من املوارد البشريةاحتياجاا املستقبلية من املوارد البشرية
  ..املوارد البشرية احلالية وما سوف حتتاجه منها مستقبال سواء من حيث األعداد أو التخصصاتاملوارد البشرية احلالية وما سوف حتتاجه منها مستقبال سواء من حيث األعداد أو التخصصات  

        فمن فمن . .  ويعترب ختطيط املوارد البشرية الوسيلة املنهجية اليت متكن املنظمات من حتقيق هذه املتطلبات ويعترب ختطيط املوارد البشرية الوسيلة املنهجية اليت متكن املنظمات من حتقيق هذه املتطلبات
املني من حيث األعداد والتخصصات املني من حيث األعداد والتخصصات خالل ختطيط املوارد البشرية ميكن للمنظمات حتديد احتياجاا من العخالل ختطيط املوارد البشرية ميكن للمنظمات حتديد احتياجاا من الع  

  . . واملدى الزمين هلذه االحتياجات مبا ميكن املنظمات من توفري هذه االحتياجات يف الوقت املناسبواملدى الزمين هلذه االحتياجات مبا ميكن املنظمات من توفري هذه االحتياجات يف الوقت املناسب



  اخلامتة العامة 
 

 227 

   املنظمات استقطاب األفراد بشكل عشوائي أو كرد فعل للمشكالت أو األحداث  املنظمات استقطاب األفراد بشكل عشوائي أو كرد فعل للمشكالت أو األحداث ةة فلم يعد باستطاع فلم يعد باستطاع
      يد األهداف اإلستراتيجية وتصميم اإلستراتيجيات يد األهداف اإلستراتيجية وتصميم اإلستراتيجيات اليت تواجهها، وليس قبل أن تتم صياغة املهمة وحتداليت تواجهها، وليس قبل أن تتم صياغة املهمة وحتد

التنظيمية؛ بل جيب أن يكون هناك مربر قوي الحتياج أعداد ونوعيات معينة من العاملني والذين ميتلكون التنظيمية؛ بل جيب أن يكون هناك مربر قوي الحتياج أعداد ونوعيات معينة من العاملني والذين ميتلكون   
  ..معارف وقدرات ضرورية واليت ترتبط مباشرة باحتياجات وظائف معينة داخل التنظيممعارف وقدرات ضرورية واليت ترتبط مباشرة باحتياجات وظائف معينة داخل التنظيم

 غاياا وأهدافها اإلستراتيجية املتمخضة عن ممارستها لنشاط  غاياا وأهدافها اإلستراتيجية املتمخضة عن ممارستها لنشاط  وعلى وجه التحديد، عندما حتدد املنظمة وعلى وجه التحديد، عندما حتدد املنظمة
  التخطيط اإلستراتيجي، فإن مثل هذه الغايات واألهداف عادة ما ينتج عنها تغيريات هيكلية يف التنظيم، واليت التخطيط اإلستراتيجي، فإن مثل هذه الغايات واألهداف عادة ما ينتج عنها تغيريات هيكلية يف التنظيم، واليت 
  يترتب عنها بالضرورة تغيريات يف متطلبات الوظائف، عالقات االتصال، أسس جتميع األفراد، عالقات العمل،يترتب عنها بالضرورة تغيريات يف متطلبات الوظائف، عالقات االتصال، أسس جتميع األفراد، عالقات العمل،

مثل هذه التغيريات اجلديدة أو املعدلة جتلب معها احتياجات جديدة من املوارد البشرية على مستوى مثل هذه التغيريات اجلديدة أو املعدلة جتلب معها احتياجات جديدة من املوارد البشرية على مستوى . . وغريهاوغريها
الوظائف سواء من حيث األعداد أو التخصصات، واليت يتم حتديدها من خالل نشاط ختطيط املوارد البشرية الوظائف سواء من حيث األعداد أو التخصصات، واليت يتم حتديدها من خالل نشاط ختطيط املوارد البشرية 

      ويف سبيل ذلك يسعى نشاط ويف سبيل ذلك يسعى نشاط . . لشغلهالشغلهامن حيث األعداد والنوعيات املالئمة من الكفاءات البشرية الالزمة من حيث األعداد والنوعيات املالئمة من الكفاءات البشرية الالزمة 
          ختطيط املوارد البشرية إىل استقراء األحداث املستقبلية ذات التأثري على العنصر البشري وربطها بغاياتختطيط املوارد البشرية إىل استقراء األحداث املستقبلية ذات التأثري على العنصر البشري وربطها بغايات  

  .                  .                  وأهداف وإستراتيجيات املنظمةوأهداف وإستراتيجيات املنظمة
يجي للمنظمة، كون يجي للمنظمة، كون وعلى ذلك يعترب ختطيط املوارد البشرية جزءا فاعال من عملية التخطيط االستراتوعلى ذلك يعترب ختطيط املوارد البشرية جزءا فاعال من عملية التخطيط االسترات
فمن خالل عملية فمن خالل عملية . . عملية ختطيط املوارد البشرية تبىن يف ضوء متطلبات احتياجات تنفيذ اخلطة اإلستراتيجيةعملية ختطيط املوارد البشرية تبىن يف ضوء متطلبات احتياجات تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية

ختطيط املوارد البشرية يتم تقدير وحتديد احتياجات املنظمة من املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ أعماهلا املستقبلية، ختطيط املوارد البشرية يتم تقدير وحتديد احتياجات املنظمة من املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ أعماهلا املستقبلية، 
 وحتقيق األهداف املطلوبة، ويف مقابل ذلك تقوم عملية ختطيط املوارد  وحتقيق األهداف املطلوبة، ويف مقابل ذلك تقوم عملية ختطيط املوارد بشكل يضمن هلا استمرارية التشغيلبشكل يضمن هلا استمرارية التشغيل

  البشرية بدراسة وحتليل وتقدير قوة العمل وإمكانات املوارد البشرية اليت ستكون متاحة لديها يف املستقبل ومنالبشرية بدراسة وحتليل وتقدير قوة العمل وإمكانات املوارد البشرية اليت ستكون متاحة لديها يف املستقبل ومن
     التوازن بني التوازن بنيمث إجراء املقارنات بينهما لتحديد فيما إذا كان هناك فائض أو عجز، للعمل على معاجلته وحتقيقمث إجراء املقارنات بينهما لتحديد فيما إذا كان هناك فائض أو عجز، للعمل على معاجلته وحتقيق

حجم أعماهلا وقوة العمل فيها، ومن مث اخلروج خبطة إستراتيجية حتدد احتياجات املنظمة من املوارد البشرية حجم أعماهلا وقوة العمل فيها، ومن مث اخلروج خبطة إستراتيجية حتدد احتياجات املنظمة من املوارد البشرية 
  ..من حيث أعدادها وختصصاا ونوعياا، وبشكل خيدم حتقيق أهداف املنظمة اإلستراتيجيةمن حيث أعدادها وختصصاا ونوعياا، وبشكل خيدم حتقيق أهداف املنظمة اإلستراتيجية

  

   اختبار الفرضيات اختبار الفرضيات--22
  
ن ممارسات وأنشطة إدارة املوارد البشرية تبىن وفق متطلبات ن ممارسات وأنشطة إدارة املوارد البشرية تبىن وفق متطلبات الفرضية األوىل حول أالفرضية األوىل حول أ   تتمحور تتمحور--          أ          أ

      واحتياجات تنفيذ وإجناز إستراتيجية املنظمة احلالية واملستقبلية، وذلك ما مت تأكيده من خالل العرض، حيثواحتياجات تنفيذ وإجناز إستراتيجية املنظمة احلالية واملستقبلية، وذلك ما مت تأكيده من خالل العرض، حيث
  ستقبلية، ستقبلية، تبىن أنشطة إدارة املوارد البشرية وفق متطلبات واحتياجات تنفيذ وإجناز إستراتيجية املنظمة احلالية واملتبىن أنشطة إدارة املوارد البشرية وفق متطلبات واحتياجات تنفيذ وإجناز إستراتيجية املنظمة احلالية وامل

    لتسهم من خالهلا بتوفري قوة بشرية ذات مستوى عايل من اإلنتاجية والفاعلية التنظيمية، حبيث تكون قادرة لتسهم من خالهلا بتوفري قوة بشرية ذات مستوى عايل من اإلنتاجية والفاعلية التنظيمية، حبيث تكون قادرة 
  على حتقيق أهداف املنظمة بأعلى مستوى من األداء، من أجل ضمان جناحها وبقائها واستمرارها؛ بل وتتعدىعلى حتقيق أهداف املنظمة بأعلى مستوى من األداء، من أجل ضمان جناحها وبقائها واستمرارها؛ بل وتتعدى  
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    اإلستراتيجي، فإن اإلستراتيجي، فإن   رة املوارد البشرية وعملية التخطيطرة املوارد البشرية وعملية التخطيطذلك ففي ظل مدخل االرتباط املتكامل بني وظيفة إداذلك ففي ظل مدخل االرتباط املتكامل بني وظيفة إدا
إدارة املوارد البشرية تلعب دورا فعاال يف عملية إعداد اخلطة اإلستراتيجية من خالل املسامهة يف حتديد رسالة إدارة املوارد البشرية تلعب دورا فعاال يف عملية إعداد اخلطة اإلستراتيجية من خالل املسامهة يف حتديد رسالة   

  املنظمة واملساعدة حتديد الفرص والتهديدات اليت تفرزها بيئة املنظمة واليت تتعلق بالعنصر البشري وكذلكاملنظمة واملساعدة حتديد الفرص والتهديدات اليت تفرزها بيئة املنظمة واليت تتعلق بالعنصر البشري وكذلك
  .  .  حتديد نقاط القوة والضعف املتعلقة باألفراد العاملني يف املنظمةحتديد نقاط القوة والضعف املتعلقة باألفراد العاملني يف املنظمة

  
 تتمحور الفرضية الثانية حول قيام عملية ختطيط املوارد البشرية بتحديد احتياجات املنظمة  تتمحور الفرضية الثانية حول قيام عملية ختطيط املوارد البشرية بتحديد احتياجات املنظمة -- ب ب

          املستقبلية من املوارد البشرية من حيث األعداد واألنواع مبا يتوافق مع متطلبات حتقيق خطتها اإلستراتيجية،املستقبلية من املوارد البشرية من حيث األعداد واألنواع مبا يتوافق مع متطلبات حتقيق خطتها اإلستراتيجية،
    وذلك ما مت تأكيده من خالل العرض، حيث يتم من خالل عملية ختطيط املوارد البشرية حتديد احتياجات وذلك ما مت تأكيده من خالل العرض، حيث يتم من خالل عملية ختطيط املوارد البشرية حتديد احتياجات 

إستراتيجية املنظمة من املوارد البشرية بشكل يتوازن فيه حجم العمل املطلوب مع قوة العمل حبيث ال يكون إستراتيجية املنظمة من املوارد البشرية بشكل يتوازن فيه حجم العمل املطلوب مع قوة العمل حبيث ال يكون   
  ..معه لدى املنظمة نقص يف املوارد البشرية وال فائضمعه لدى املنظمة نقص يف املوارد البشرية وال فائض

  
ور الفرضية الثالثة حول دور ختطيط املوارد البشرية كحلقة وصل بني إستراتيجية املنظمة ور الفرضية الثالثة حول دور ختطيط املوارد البشرية كحلقة وصل بني إستراتيجية املنظمة  تتمح تتمح-- ج ج

وإستراتيجية إدارة املوارد البشرية، وهو ما مت تأكيد من خالل العرض، ففي ضوء نتائج عملية ختطيط املوارد وإستراتيجية إدارة املوارد البشرية، وهو ما مت تأكيد من خالل العرض، ففي ضوء نتائج عملية ختطيط املوارد 
اخل، اخل، ......ني، التدريب والتنميةني، التدريب والتنميةالبشرية ترسم إدارة املوارد البشرية مسار نشاطاا االستقطاب االختيار والتعيالبشرية ترسم إدارة املوارد البشرية مسار نشاطاا االستقطاب االختيار والتعي

  ..وحتدد نطاق ممارساا مبا خيدم إستراتيجية املنظمةوحتدد نطاق ممارساا مبا خيدم إستراتيجية املنظمة
  
 تدور الفرضية الرابعة حول ضرورة اعتماد املنظمات مدخل متوازن جيمع بني خمتلف النماذج  تدور الفرضية الرابعة حول ضرورة اعتماد املنظمات مدخل متوازن جيمع بني خمتلف النماذج -- د د

وارد وارد املستخدمة يف عملية ختطيط املوارد البشرية للوصول إىل تقديرات دقيقة فيما خيص احتياجاا من املاملستخدمة يف عملية ختطيط املوارد البشرية للوصول إىل تقديرات دقيقة فيما خيص احتياجاا من امل
  البشرية، وهو ما مت تأكيده من خالل العرض، حيث تتعدد وتتنوع األساليب املستخدمة يف عملية ختطيط البشرية، وهو ما مت تأكيده من خالل العرض، حيث تتعدد وتتنوع األساليب املستخدمة يف عملية ختطيط 

  املوارد البشرية، حيث ميكن استخدام األساليب الكمية أو األساليب اإلحصائية أو األساليب الوصفية أو املوارد البشرية، حيث ميكن استخدام األساليب الكمية أو األساليب اإلحصائية أو األساليب الوصفية أو   
ا وعيوب، فإن املنظمة وحىت تتحرى الدقة ا وعيوب، فإن املنظمة وحىت تتحرى الدقة  مزاي مزايللاالجتهادية، ونظرا ألن لكل طريقة أو مدخل من هذه املداخاالجتهادية، ونظرا ألن لكل طريقة أو مدخل من هذه املداخ  

  يف عملية ختطيط مواردها البشرية فإا جيب أن تعتمد مدخل متوازن جيمع بينها للوصول إىل تقديرات دقيقة يف عملية ختطيط مواردها البشرية فإا جيب أن تعتمد مدخل متوازن جيمع بينها للوصول إىل تقديرات دقيقة 
  .      .      فيما خيص احتياجاا املستقبلية من املوارد البشريةفيما خيص احتياجاا املستقبلية من املوارد البشرية  

  
 أية  أية ))حمل الدراسةحمل الدراسة(( الفوسفات  الفوسفات  أما الفرضية األخرية اليت تتمحور حول عدم إتباع شركة مناجم أما الفرضية األخرية اليت تتمحور حول عدم إتباع شركة مناجم-- ه ه

  أسلوب من األساليب العلمية يف ختطيط املوارد البشرية العاملة ا، وأن الشركة حتدد احتياجاا من املوارد أسلوب من األساليب العلمية يف ختطيط املوارد البشرية العاملة ا، وأن الشركة حتدد احتياجاا من املوارد 
البشرية بشكل سنوي، وذلك ما مت تأكيده من خالل العرض، فاحتياجات شركة مناجم الفوسفات من البشرية بشكل سنوي، وذلك ما مت تأكيده من خالل العرض، فاحتياجات شركة مناجم الفوسفات من   

 لرؤساء األقسام والوحدات مما جيعل تقديرات االحتياجات من  لرؤساء األقسام والوحدات مما جيعل تقديرات االحتياجات من العمالة تبىن على أساس التقديرات الشخصيةالعمالة تبىن على أساس التقديرات الشخصية
العمالة تتسم بعدم الدقة وهو ما يؤدي إىل عدم تالءم أعداد وأنواع العمالة مع حجم النشاط فيها؛ كما أن العمالة تتسم بعدم الدقة وهو ما يؤدي إىل عدم تالءم أعداد وأنواع العمالة مع حجم النشاط فيها؛ كما أن 
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وهو ما ال يتيح للشركة احلرية الكافية واملرونة للتعامل مع وهو ما ال يتيح للشركة احلرية الكافية واملرونة للتعامل مع . . تقدير احتياجات العمالة يتم بشكل سنويتقدير احتياجات العمالة يتم بشكل سنوي
  ..الفائض أو العجزالفائض أو العجزمشكالت مشكالت 
  

   نتائج البحث نتائج البحث--33
  

  :: من خالل استعراض عناصر الفصول األربعة املشكلة ملوضوع البحث، مت استخالص النتائج التالية من خالل استعراض عناصر الفصول األربعة املشكلة ملوضوع البحث، مت استخالص النتائج التالية
فمن خالله ميكن للمنظمة أن فمن خالله ميكن للمنظمة أن . .  يعترب التخطيط االستراتيجي حتمية كمنهج تفكري وأسلوب عمل يعترب التخطيط االستراتيجي حتمية كمنهج تفكري وأسلوب عمل-- أ أ

       املنافع من املوارد املتاحة واملمكنة يف ظل القيود املنافع من املوارد املتاحة واملمكنة يف ظل القيودتقوم بتحديد واستثمار الفرص املتاحة أمامها لتعظيمتقوم بتحديد واستثمار الفرص املتاحة أمامها لتعظيم
        إمكانياا الداخلية وما ا من نقاط قوة وأساليبإمكانياا الداخلية وما ا من نقاط قوة وأساليب  والتهديدات احلقيقية أو املفروضة، والتعرف على حقيقةوالتهديدات احلقيقية أو املفروضة، والتعرف على حقيقة

وأدوات االستفادة منها، وما عندها من أوجه ضعف وسبل ومتطلبات عالجها، وهذا من شأنه أن يقلل من وأدوات االستفادة منها، وما عندها من أوجه ضعف وسبل ومتطلبات عالجها، وهذا من شأنه أن يقلل من   
  ..لتأكد واملخاطرة املرتبطة باملتغريات اخلارجة عن سيطرة إدارة املنظمةلتأكد واملخاطرة املرتبطة باملتغريات اخلارجة عن سيطرة إدارة املنظمةدرجة عدم ادرجة عدم ا

  
      نتيجة للتغريات السريعة واملتالحقة يف بيئة املنظمة املعاصرة، فإن إدارة املوارد البشرية أصبحنتيجة للتغريات السريعة واملتالحقة يف بيئة املنظمة املعاصرة، فإن إدارة املوارد البشرية أصبح  -- ب ب

  بحت متثل أحد بحت متثل أحد ينظر إليها باعتبارها أحد املداخل اإلستراتيجية لزيادة الكفاءة والفعالية التنظيمية، وأا أصينظر إليها باعتبارها أحد املداخل اإلستراتيجية لزيادة الكفاءة والفعالية التنظيمية، وأا أص
  ..الركائز األساسية يف حتقيق التميز والريادة ملنظمة القرن احلادي والعشرينالركائز األساسية يف حتقيق التميز والريادة ملنظمة القرن احلادي والعشرين  

  
 تقوم عملية ختطيط املوارد البشرية بالتنبؤ مبطالب العمل املستقبلي من املوارد البشرية يف ظل  تقوم عملية ختطيط املوارد البشرية بالتنبؤ مبطالب العمل املستقبلي من املوارد البشرية يف ظل -- ج ج

دى قدرة املنظمة على دى قدرة املنظمة على والتنبؤ مبوالتنبؤ مب. . وضوء حجم العمل الذي حددته خطة املنظمة اإلستراتيجية وأدائها الكليوضوء حجم العمل الذي حددته خطة املنظمة اإلستراتيجية وأدائها الكلي
ومن مث املقارنة بني حجم العمل ومن مث املقارنة بني حجم العمل . . تزويد أو تلبية مطالب العمل املستقبلي من مواردها البشرية املتاحة لديهاتزويد أو تلبية مطالب العمل املستقبلي من مواردها البشرية املتاحة لديها

املطلوب يف اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وبني قوة العمل اليت متثل إمكانات املوارد البشرية املتاحة مستقبال، فإذا املطلوب يف اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وبني قوة العمل اليت متثل إمكانات املوارد البشرية املتاحة مستقبال، فإذا 
 جيب  جيب ))قوة العملقوة العمل((عمل املطلوب فهذا يعين وجود نقص متوقع يف املوارد البشرية عمل املطلوب فهذا يعين وجود نقص متوقع يف املوارد البشرية كان املتاح ال يكفي حجم الكان املتاح ال يكفي حجم ال

حتديده ومن مث توفريه؛ أما إذا كان املتاح من هذه املوارد أكرب من حجم العمل املطلوب، فهذا يعين أنه سيكون حتديده ومن مث توفريه؛ أما إذا كان املتاح من هذه املوارد أكرب من حجم العمل املطلوب، فهذا يعين أنه سيكون 
كلفة عمل تؤثر يف كلفة عمل تؤثر يف لدى املنظمة فائض يف مواردها البشرية مستقبال جيب العمل على التخلص منه، ألنه ميثل تلدى املنظمة فائض يف مواردها البشرية مستقبال جيب العمل على التخلص منه، ألنه ميثل ت

              وهذا كله من أجل حتقيق التوازن املستقبلي بني حجم عمل املنظمة الذي حددته وهذا كله من أجل حتقيق التوازن املستقبلي بني حجم عمل املنظمة الذي حددته . . أرباح املنظمة سلباأرباح املنظمة سلبا
إستراتيجيتها مع قوة العمل اليت متثل إمكانات مواردها البشرية، مبا ينعكس إجيابا على أهداف املنظمة إستراتيجيتها مع قوة العمل اليت متثل إمكانات مواردها البشرية، مبا ينعكس إجيابا على أهداف املنظمة   

  ..اإلنتاجية والتسويقية وغريها من األهدافاإلنتاجية والتسويقية وغريها من األهداف
  
 يعمل ختطيط املوارد البشرية يف ظل ظروف تتسم بسرعة التغري وعدم التأكد، وهذا سببه أن  يعمل ختطيط املوارد البشرية يف ظل ظروف تتسم بسرعة التغري وعدم التأكد، وهذا سببه أن -- د د

ومبا أن ختطيط املوارد البشرية يوضع ومبا أن ختطيط املوارد البشرية يوضع . . املتغريات البيئية اليت توضع وتنفذ يف ظلها إستراتيجية املنظمة غري مستقرةاملتغريات البيئية اليت توضع وتنفذ يف ظلها إستراتيجية املنظمة غري مستقرة
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رية يسودها درجة من عدم التأكد رية يسودها درجة من عدم التأكد حتت مظلة وخدمة هذه اإلستراتيجية، إذا هو اآلخر يعمل يف ظل ظروف متغحتت مظلة وخدمة هذه اإلستراتيجية، إذا هو اآلخر يعمل يف ظل ظروف متغ
  وهذا ما يستدعي إدراك وفهم مجيع املسائل املؤثرة يف إستراتيجية املنظمة وأدائها الكلي، وهذا ما يستدعي إدراك وفهم مجيع املسائل املؤثرة يف إستراتيجية املنظمة وأدائها الكلي،   وسرعة التغري فيها،وسرعة التغري فيها،

  ..وهو ما يتطلب وفرة من املعلومات املوضوعية والدقيقة عن املتغريات البيئية املؤثرةوهو ما يتطلب وفرة من املعلومات املوضوعية والدقيقة عن املتغريات البيئية املؤثرة  
  

ق التفاعل بني نشاطات وممارسات إدارة املوارد البشرية، ق التفاعل بني نشاطات وممارسات إدارة املوارد البشرية،  يساهم ختطيط املوارد البشرية يف حتقي يساهم ختطيط املوارد البشرية يف حتقي-- هـ هـ
  ففي ضوء معطيات ومتطلبات اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وما تريد إجنازه ففي ضوء معطيات ومتطلبات اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وما تريد إجنازه . . مبا خيدم إجناز إستراتيجية املنظمةمبا خيدم إجناز إستراتيجية املنظمة

من أعمال يف املدى املستقبلي الطويل، يقوم ختطيط املوارد البشرية بالتنبؤ ومن مث تقدير وحتديد احتياجات من أعمال يف املدى املستقبلي الطويل، يقوم ختطيط املوارد البشرية بالتنبؤ ومن مث تقدير وحتديد احتياجات 
إستراتيجية املنظمة من املوارد البشرية، وعلى أساس النتائج اليت توصل إليها ختطيط املوارد البشرية تباشر إدارة إستراتيجية املنظمة من املوارد البشرية، وعلى أساس النتائج اليت توصل إليها ختطيط املوارد البشرية تباشر إدارة 
املوارد البشرية برسم سياسات وبرامج نشاطاا وممارساا يف جماالت االستقطاب، االختيار والتعيني، التدريب املوارد البشرية برسم سياسات وبرامج نشاطاا وممارساا يف جماالت االستقطاب، االختيار والتعيني، التدريب 

  اخل، وحتديد نطاق ممارسة هذه السياسات والربامج داخل اخل، وحتديد نطاق ممارسة هذه السياسات والربامج داخل ......والتنمية، الصحة والسالمة املهنية يف مكان العملوالتنمية، الصحة والسالمة املهنية يف مكان العمل
  ..املنظمة، مبا يتكامل ويتوافق مع متطلبات تنفيذ إستراتيجية املنظمةاملنظمة، مبا يتكامل ويتوافق مع متطلبات تنفيذ إستراتيجية املنظمة

  
 تعترب عملية ختطيط املوارد البشرية عملية ديناميكية مستمرة وليست عملية ساكنة، وذات قابلية  تعترب عملية ختطيط املوارد البشرية عملية ديناميكية مستمرة وليست عملية ساكنة، وذات قابلية -- و و

  ..داخلية أو بيئتها اخلارجيةداخلية أو بيئتها اخلارجيةللتعديل مبا يتفق والتغري يف ظروف املنظمة الللتعديل مبا يتفق والتغري يف ظروف املنظمة ال
  
 يساعد ختطيط املوارد البشرية يف احلد من حاالت املخاطرة وعدم التأكد، من خالل التعرف على  يساعد ختطيط املوارد البشرية يف احلد من حاالت املخاطرة وعدم التأكد، من خالل التعرف على -- ز ز

احتياجات املنظمة املستقبلية من املوارد البشرية أي قبل ظهور هذه االحتياجات فعليا، وهذا ما جينب املنظمة احتياجات املنظمة املستقبلية من املوارد البشرية أي قبل ظهور هذه االحتياجات فعليا، وهذا ما جينب املنظمة 
ي أو وجود زيادة غري ضرورية، وذلك من خالل السعي لتوفري تلك ي أو وجود زيادة غري ضرورية، وذلك من خالل السعي لتوفري تلك التعرض حلاالت النقص العددي أو املهارالتعرض حلاالت النقص العددي أو املهار

  ..االحتياجات يف الوقت املناسباالحتياجات يف الوقت املناسب
    
 يساعد ختطيط املوارد البشرية يف مواجهة التغريات يف القوى التنافسية واألسواق التكنولوجيا  يساعد ختطيط املوارد البشرية يف مواجهة التغريات يف القوى التنافسية واألسواق التكنولوجيا -- ح ح

الت يف حمتويات الت يف حمتويات فمثل هذه التغريات تؤدي إىل حدوث تعديفمثل هذه التغريات تؤدي إىل حدوث تعدي. . اخل والتكيف معهااخل والتكيف معها......والتشريعات احلكوميةوالتشريعات احلكومية
الوظائف واملتطلبات املهارية وأعداد ونوعيات العاملني، وهو ما ميكن االستجابة له من خالل عمليات ختطيط الوظائف واملتطلبات املهارية وأعداد ونوعيات العاملني، وهو ما ميكن االستجابة له من خالل عمليات ختطيط 

  ..املوارد البشريةاملوارد البشرية
  
فاملنظمات احلديثة اآلن فاملنظمات احلديثة اآلن . .  يساعد ختطيط املوارد البشرية يف توفري العمالة ذات املهارة العالية يساعد ختطيط املوارد البشرية يف توفري العمالة ذات املهارة العالية-- ط ط

 عالية، أي إىل أفراد متخصصني فنيا وإداريا، ويساعد ختطيط املوارد  عالية، أي إىل أفراد متخصصني فنيا وإداريا، ويساعد ختطيط املوارد أصبحت حتتاج إىل عمالة ذات مهارةأصبحت حتتاج إىل عمالة ذات مهارة
  ..البشرية يف التعرف عليها وتوفريها يف الوقت املناسبالبشرية يف التعرف عليها وتوفريها يف الوقت املناسب
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      حيث يفيد حتديد األعدادحيث يفيد حتديد األعداد. .  يساعد ختطيط املوارد البشرية يف وضع موازنة الوظائف واألجور يساعد ختطيط املوارد البشرية يف وضع موازنة الوظائف واألجور-- ي ي
        ن التخطيط املايل بالنسبة لألجور، إذ ميكن وضع ن التخطيط املايل بالنسبة لألجور، إذ ميكن وضع والتخصصات املطلوبة يف فترة مقبلة من متكني املنظمة موالتخصصات املطلوبة يف فترة مقبلة من متكني املنظمة م  
موازنة الوظائف وبالتايل تقدير األجور على أساس سليم؛ كما ميكن للمنظمة حتديد التزاماا املالية األخرى موازنة الوظائف وبالتايل تقدير األجور على أساس سليم؛ كما ميكن للمنظمة حتديد التزاماا املالية األخرى   

  ..بالنسبة للعاملني كنصيبها يف املعاشات والتأمينات االجتماعيةبالنسبة للعاملني كنصيبها يف املعاشات والتأمينات االجتماعية
  
. .  اليت تقدمها املنظمة اليت تقدمها املنظمةتتليف إنتاج السلع أو اخلدماليف إنتاج السلع أو اخلدما يساعد ختطيط املوارد البشرية يف تقدير تكا يساعد ختطيط املوارد البشرية يف تقدير تكا-- ك ك

حيث يترتب على وضع تقدير سليم لتكاليف العمالة من أجور وغريها إمكانية حتديد نصيب الوحدة املنتجة حيث يترتب على وضع تقدير سليم لتكاليف العمالة من أجور وغريها إمكانية حتديد نصيب الوحدة املنتجة 
من تكاليف العمالة، وبالتايل معرفة التكاليف النهائية للسلعة أو اخلدمة بعد تقدير عناصر التكاليف األخرى، مما من تكاليف العمالة، وبالتايل معرفة التكاليف النهائية للسلعة أو اخلدمة بعد تقدير عناصر التكاليف األخرى، مما 

  ..نظمة من االرتباط مقدما مع العمالء على أسعار تزويدهم بالسلع أو اخلدماتنظمة من االرتباط مقدما مع العمالء على أسعار تزويدهم بالسلع أو اخلدماتميكن املميكن امل
  
 توضع خطة العمالة على أساس حجم العمل يف كل قسم أو إدارة وبالتايل يوزع العاملون بني  توضع خطة العمالة على أساس حجم العمل يف كل قسم أو إدارة وبالتايل يوزع العاملون بني -- ل ل

    اإلدارات طبقا الحتياجاا الفعلية، أي أن ختطيط املوارد لبشرية يساعد يف التوزيع العادل للعاملني علىاإلدارات طبقا الحتياجاا الفعلية، أي أن ختطيط املوارد لبشرية يساعد يف التوزيع العادل للعاملني على
  ..اإلداراتاإلدارات
  
 إن التنبؤ بعرض املوارد البشرية أو الطلب عليها ميكن التوصل إليه إما بالطرق الكمية أو الطرق  إن التنبؤ بعرض املوارد البشرية أو الطلب عليها ميكن التوصل إليه إما بالطرق الكمية أو الطرق -- م م

            وتتميز الطرق اإلحصائية يف حالة توفر مقوماا بالقدرة علىوتتميز الطرق اإلحصائية يف حالة توفر مقوماا بالقدرة على. . اإلحصائية أو الطرق الوصفية أو االجتهاديةاإلحصائية أو الطرق الوصفية أو االجتهادية
ية، وخاصة إذا كانت هناك بيانات تارخيية؛ من ناحية أخرى ية، وخاصة إذا كانت هناك بيانات تارخيية؛ من ناحية أخرى إعطاء تقديرات دقيقة باملقارنة بالطرق االجتهادإعطاء تقديرات دقيقة باملقارنة بالطرق االجتهاد

توجد العديد من األحداث اهلامة اليت ميكن أن حتدث يف بيئة املنظمة لكن ال يوجد هلا حدوث سابق، وبالتايل توجد العديد من األحداث اهلامة اليت ميكن أن حتدث يف بيئة املنظمة لكن ال يوجد هلا حدوث سابق، وبالتايل 
فإن الطرق اإلحصائية اليت تستند إىل البيانات التارخيية تصبح بال جدوى أو حمدودة القيمة، ويف مثل هذه فإن الطرق اإلحصائية اليت تستند إىل البيانات التارخيية تصبح بال جدوى أو حمدودة القيمة، ويف مثل هذه 

            وف ال بد من االحتكام إىل الطرق الوصفية من خالل اللجوء إىل أراء اخلرباء للتوصل إىل تقديراتوف ال بد من االحتكام إىل الطرق الوصفية من خالل اللجوء إىل أراء اخلرباء للتوصل إىل تقديراتالظرالظر
ونظرا ألن لكل طريقة مزاياها ونظرا ألن لكل طريقة مزاياها . . مستقبلية بشأن موقف العرض أو الطلب على املوارد البشرية بنوعياا املختلفةمستقبلية بشأن موقف العرض أو الطلب على املوارد البشرية بنوعياا املختلفة

جيمع بينهما للوصول إىل تقديرات دقيقة جيمع بينهما للوصول إىل تقديرات دقيقة وعيوا، فإن املنظمات جيب أن تعتمد على استخدام مدخل متوازن وعيوا، فإن املنظمات جيب أن تعتمد على استخدام مدخل متوازن 
  .       .       يف عملية ختطيط املوارد البشريةيف عملية ختطيط املوارد البشرية

  
         من خالل الدراسة التطبيقية على مستوى شركة مناجم الفوسفات، يالحظ أن عملية إدارة من خالل الدراسة التطبيقية على مستوى شركة مناجم الفوسفات، يالحظ أن عملية إدارة-- ن ن

      املوارد البشرية على مستوى الشركة تبقى بعيدة كل البعد عن تضمني قضايا املورد البشري يف توجهاا املوارد البشرية على مستوى الشركة تبقى بعيدة كل البعد عن تضمني قضايا املورد البشري يف توجهاا 
حيث تقتصر ممارسات إدارة املوارد البشرية على األعمال الروتينية مثل تصميم سجالت حيث تقتصر ممارسات إدارة املوارد البشرية على األعمال الروتينية مثل تصميم سجالت . . اإلستراتيجيةاإلستراتيجية  

العاملني واالحتفاظ ا واليت تضم تاريخ االلتحاق بالعمل، نوعية الوظيفة، التدرج الوظيفي، احلالة الصحية، العاملني واالحتفاظ ا واليت تضم تاريخ االلتحاق بالعمل، نوعية الوظيفة، التدرج الوظيفي، احلالة الصحية، 
وية وغريها من األعمال الروتينية؛ ويف هذا وية وغريها من األعمال الروتينية؛ ويف هذا باإلضافة إىل تسجيل حضور العاملني، برجمة العمل السنباإلضافة إىل تسجيل حضور العاملني، برجمة العمل السن  العمر، العمر، 
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 تبقى إدارة املوارد البشرية يف شركة مناجم الفوسفات عنصرا مهمشا يف اخلطط اإلستراتيجية  تبقى إدارة املوارد البشرية يف شركة مناجم الفوسفات عنصرا مهمشا يف اخلطط اإلستراتيجية             اإلطاراإلطار
 خالل ذلك فإن ختطيط املوارد البشرية على مستوى شركة مناجم الفوسفات ال يستند إىل أية  خالل ذلك فإن ختطيط املوارد البشرية على مستوى شركة مناجم الفوسفات ال يستند إىل أية     للشركة؛ ومنللشركة؛ ومن

ختطيط املوارد البشرية، وهذا راجع أساسا إىل الغياب التام ملتخصصني يف جمال ختطيط املوارد البشرية، وهذا راجع أساسا إىل الغياب التام ملتخصصني يف جمال من أساليب من أساليب   أسلوب علمي أسلوب علمي 
إدارة املوارد البشرية عموما وختطيط املوارد البشرية خصوصا، ونظر أصحاب اإلدارة العليا لعملية ختطيط إدارة املوارد البشرية عموما وختطيط املوارد البشرية خصوصا، ونظر أصحاب اإلدارة العليا لعملية ختطيط 

ليب العلمية يف ليب العلمية يف املوارد البشرية على أا عملية ذات تكاليف عالية غري ذات عائد وأن عدم تبين الشركة لألسااملوارد البشرية على أا عملية ذات تكاليف عالية غري ذات عائد وأن عدم تبين الشركة لألسا
ختطيط مواردها البشرية ال ميكن أن يؤثر على براجمها اإلنتاجية املخططة، ومن منطلق قناعة أصحاب القرار يف ختطيط مواردها البشرية ال ميكن أن يؤثر على براجمها اإلنتاجية املخططة، ومن منطلق قناعة أصحاب القرار يف 
شركة مناجم الفوسفات بعدم فاعلية تبين األساليب العلمية واملنهجية يف ختطيط املوارد البشرية على مستوى شركة مناجم الفوسفات بعدم فاعلية تبين األساليب العلمية واملنهجية يف ختطيط املوارد البشرية على مستوى 

 ضمن توجهات الشركة  ضمن توجهات الشركة ))ختطيط املوارد البشريةختطيط املوارد البشرية((لعملية لعملية الشركة، وعلى حد قوهلم فإن عدم إدماج هذه االشركة، وعلى حد قوهلم فإن عدم إدماج هذه ا
اإلستراتيجية ال ميكن أن يؤثر على التنفيذ الفعال خلططها اإلستراتيجية، وأن حتديد احتياجات الشركة اإلستراتيجية ال ميكن أن يؤثر على التنفيذ الفعال خلططها اإلستراتيجية، وأن حتديد احتياجات الشركة 
املستقبلية من املوارد البشرية يعترب خماطرة كبرية الشركة يف غىن عنها؛ وترجع عدم قناعة أصحاب القرار على املستقبلية من املوارد البشرية يعترب خماطرة كبرية الشركة يف غىن عنها؛ وترجع عدم قناعة أصحاب القرار على 

ارة العليا لشركة مناجم الفوسفات بضرورة حتديد االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية إىل ارة العليا لشركة مناجم الفوسفات بضرورة حتديد االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية إىل مستوى اإلدمستوى اإلد
احتياجهم ومن قدرم على أداء املهام املوكلة إليهم، متناسني بذلك تلك الفترة احتياجهم ومن قدرم على أداء املهام املوكلة إليهم، متناسني بذلك تلك الفترة   تأكدهم من توافر األفراد عند تأكدهم من توافر األفراد عند 

ول على الفرد املؤهل لشغل هذه الوظيفة ول على الفرد املؤهل لشغل هذه الوظيفة الزمنية اليت تفصل بني إدراك احلاجة لشغل وظيفة معينة وضمان احلصالزمنية اليت تفصل بني إدراك احلاجة لشغل وظيفة معينة وضمان احلص
وبني اندماجه الفعلي كفرد مدرب منتج يف نشاط الشركة، حيث كلما اتسعت هذه الفترة كلما تأثرت وبني اندماجه الفعلي كفرد مدرب منتج يف نشاط الشركة، حيث كلما اتسعت هذه الفترة كلما تأثرت 
عملياا سلبا وهذا بسبب  تعاملها مع احتياجاا من املوارد البشرية من خالل رد الفعل، أي التعامل مع هذه عملياا سلبا وهذا بسبب  تعاملها مع احتياجاا من املوارد البشرية من خالل رد الفعل، أي التعامل مع هذه 

 بذلك أسلوب رد الفعل عن أسلوب املبادرة والذي يتيح للشركة الوقت  بذلك أسلوب رد الفعل عن أسلوب املبادرة والذي يتيح للشركة الوقت االحتياجات فور حدوثها، مفضلنياالحتياجات فور حدوثها، مفضلني
الكايف للتعامل مع احتياجاا من املوارد البشرية قبل حدوثها وهذا من خالل التخطيط الفعال ملواردها الكايف للتعامل مع احتياجاا من املوارد البشرية قبل حدوثها وهذا من خالل التخطيط الفعال ملواردها 

لتبقى عملية ختطيط املوارد البشرية على مستوى شركة مناجم الفوسفات تستند إىل التقديرات لتبقى عملية ختطيط املوارد البشرية على مستوى شركة مناجم الفوسفات تستند إىل التقديرات . . البشريةالبشرية
 بالرغم من صعوبة التنبؤ باألفراد، ومن التأكد  بالرغم من صعوبة التنبؤ باألفراد، ومن التأكد   صية لرؤساء األقسام والوحدات وبشكل سنوي، وهذاصية لرؤساء األقسام والوحدات وبشكل سنوي، وهذاالشخالشخ

  ..من توافرهم تقريبا يف أي مكان ومن قدرم على أداء املهام املطلوبة، وتكيفهم للظروف املتغريةمن توافرهم تقريبا يف أي مكان ومن قدرم على أداء املهام املطلوبة، وتكيفهم للظروف املتغرية
                

الالزمة اليت حتتاجها عملية ختطيط الالزمة اليت حتتاجها عملية ختطيط ال تتوافر لدى شركة مناجم الفوسفات البيانات واملعلومات ال تتوافر لدى شركة مناجم الفوسفات البيانات واملعلومات   --          س          س
  حيث أن حيث أن . . املوارد البشرية سواء على مستوى املركب املنجمي أو املنشآت املينائية، ومنها البيانات التارخييةاملوارد البشرية سواء على مستوى املركب املنجمي أو املنشآت املينائية، ومنها البيانات التارخيية

البيانات التارخيية اليت تتوافر لدى الشركة عن املوارد البشرية العاملة ا على مستوى كل من املركب املنجمي البيانات التارخيية اليت تتوافر لدى الشركة عن املوارد البشرية العاملة ا على مستوى كل من املركب املنجمي   
شآت املينائية لعنابة تعترب غري كافية، ذلك أا تغطي فترة زمنية قصرية نسبيا وبالتايل ال تكفي شآت املينائية لعنابة تعترب غري كافية، ذلك أا تغطي فترة زمنية قصرية نسبيا وبالتايل ال تكفي جلبل العنق واملنجلبل العنق واملن

  . . لبناء منوذج إحصائي للتنبؤ باحتياجاا املستقبلية من املوارد البشرية على املدى البعيدلبناء منوذج إحصائي للتنبؤ باحتياجاا املستقبلية من املوارد البشرية على املدى البعيد
                

املركب املركب ((لة ا على مستوى وحدتيها لة ا على مستوى وحدتيها  إن املعلومات املتوفرة لدى الشركة عن املوارد البشرية العام إن املعلومات املتوفرة لدى الشركة عن املوارد البشرية العام--         ع         ع
   تتمثل أساسا يف جمموعة إحصائيات عن أعداد العمالة ا،  تتمثل أساسا يف جمموعة إحصائيات عن أعداد العمالة ا، )) املينائية لعنابة املينائية لعنابةتتاملنجمي جلبل العنق واملنشآاملنجمي جلبل العنق واملنشآ
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وهي ال تعدو إال أن تكون جمموعة أرقام وهي ال تعدو إال أن تكون جمموعة أرقام . . أمسائهم، أعمارهم، سنوات األقدمية يف الشركة، مستويات األجورأمسائهم، أعمارهم، سنوات األقدمية يف الشركة، مستويات األجور
حيث أن اجلانب النوعي الذي خيص العمالة حيث أن اجلانب النوعي الذي خيص العمالة . .  املهارات املتوافر لدى الشركة املهارات املتوافر لدى الشركةصماء ال تعرب عن واقع خمزونصماء ال تعرب عن واقع خمزون

      املتوافرة ا من حيث املهارات والقدرات اليت يتوافر عليها كل فرد سواء املرتبطة بوظيفته احلالية أو بوظائفاملتوافرة ا من حيث املهارات والقدرات اليت يتوافر عليها كل فرد سواء املرتبطة بوظيفته احلالية أو بوظائف
ه شيئا ذا قيمة ه شيئا ذا قيمة أخرى، وكذلك طاقاته، وتفضيالته ال العمل الذي يرغب فيه أو يستطيع أن خيلق من خاللأخرى، وكذلك طاقاته، وتفضيالته ال العمل الذي يرغب فيه أو يستطيع أن خيلق من خالل

سواء يف قرارات الترقية سواء يف قرارات الترقية ) ) اجلانب النوعياجلانب النوعي((للشركة، أو املوقع اجلغرايف الذي يرغب يف العمل فيه، والذي يفيد للشركة، أو املوقع اجلغرايف الذي يرغب يف العمل فيه، والذي يفيد 
أو اإلملام بنواحي القوة أو الضعف املتعلقة باملوارد البشرية العاملة ا من أجل أخذها يف االعتبار يف توجهاا أو اإلملام بنواحي القوة أو الضعف املتعلقة باملوارد البشرية العاملة ا من أجل أخذها يف االعتبار يف توجهاا 

  بعيد، وهذا راجع أساسا إىل غياب التقييم املوضوعي املبين على أسس بعيد، وهذا راجع أساسا إىل غياب التقييم املوضوعي املبين على أسس اإلستراتيجية؛ يبقى مهمال إىل حد اإلستراتيجية؛ يبقى مهمال إىل حد 
  . . علميةعلمية
              

 ال تتوافر لدى الشركة أية خارطة إحالل يف حالة شغور أي منصب من املناصب نتيجة وقوع   ال تتوافر لدى الشركة أية خارطة إحالل يف حالة شغور أي منصب من املناصب نتيجة وقوع  --          ف          ف
 ما قد يؤدي إىل  ما قد يؤدي إىل حاالت تقاعد أو نقل أو استقالة أو مرض أو وفاة، ودلك يف مجيع مستوياا التأهيلية، وهوحاالت تقاعد أو نقل أو استقالة أو مرض أو وفاة، ودلك يف مجيع مستوياا التأهيلية، وهو

ارتباك الشركة وتأثر عملياا سلبا نتيجة لبطء عملية اإلحالل أو عدم سالمتها لعدم توفر الوقت الكايف ارتباك الشركة وتأثر عملياا سلبا نتيجة لبطء عملية اإلحالل أو عدم سالمتها لعدم توفر الوقت الكايف 
  ..الكتشاف نواحي النقص املهارية اليت قد تكون موجودةالكتشاف نواحي النقص املهارية اليت قد تكون موجودة

  
لة املتوقع لة املتوقع  تفتقر الشركة إىل املعلومات والبيانات الالزمة اليت تفيد يف بناء تقديرات عن العما تفتقر الشركة إىل املعلومات والبيانات الالزمة اليت تفيد يف بناء تقديرات عن العما--          ص          ص

  ..ترقيتها يف املستقبلترقيتها يف املستقبل
  

   خالل اخلمس سنوات املاضية  خالل اخلمس سنوات املاضية ةة لقد ظهر من خالل حتليل البيانات اخلاصة بالفاقد من العمال لقد ظهر من خالل حتليل البيانات اخلاصة بالفاقد من العمال--          ق          ق
مستوى كل من املركب املنجمي جلبل العنق واملنشآت املينائية لعناية، أن نسبة مستوى كل من املركب املنجمي جلبل العنق واملنشآت املينائية لعناية، أن نسبة    على على))20052005  --20012001((

خاصة حاالت االستقالة خاصة حاالت االستقالة ((لى مستوى املركب املنجمي تعترب كبرية لى مستوى املركب املنجمي تعترب كبرية الفاقد يف العمالة ألسباب غري طبيعية عالفاقد يف العمالة ألسباب غري طبيعية ع
، وهذا يدل على عدم توفر شروط االستقرار؛ عكس ذلك فإنه وخالل نفس ، وهذا يدل على عدم توفر شروط االستقرار؛ عكس ذلك فإنه وخالل نفس ))والوفاة بسبب إصابات العملوالوفاة بسبب إصابات العمل

 مل حتدث أية حالة من حاالت اخلروج من العمل ألسباب غري طبيعية على مستوى  مل حتدث أية حالة من حاالت اخلروج من العمل ألسباب غري طبيعية على مستوى ))20052005  --20012001((الفترة الفترة 
وهذا يدل على أن شروط االستقرار يف العمل على مستوى هذه األخرية أحسن من املركب وهذا يدل على أن شروط االستقرار يف العمل على مستوى هذه األخرية أحسن من املركب املنشآت املينائية، املنشآت املينائية، 

وميكن أن يرجع سبب ذلك إىل ظروف العمل اجلد قاسية على مستوى املركب املنجمي نتيجة طبيعة وميكن أن يرجع سبب ذلك إىل ظروف العمل اجلد قاسية على مستوى املركب املنجمي نتيجة طبيعة ، ، املنجمياملنجمي
  ..العمل مقارنة بظروف العمل على مستوى املنشآت املينائيةالعمل مقارنة بظروف العمل على مستوى املنشآت املينائية

  

   التوصيـات التوصيـات--44
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ملختلف أجزاء البحث، تبني بوضوح أمهية وفائدة عملية ختطيط املوارد البشرية ملختلف أجزاء البحث، تبني بوضوح أمهية وفائدة عملية ختطيط املوارد البشرية  من خالل التعرض  من خالل التعرض 
ويف ظل عدم اعتماد الشركة كليا يف حتديد احتياجاا من العمالة على األساليب ويف ظل عدم اعتماد الشركة كليا يف حتديد احتياجاا من العمالة على األساليب . . ضمن إستراتيجية املنظمةضمن إستراتيجية املنظمة

ارد البشرية ارد البشرية العلمية يف ختطيط املوارد البشرية، ويف ظل ميش أنشطة املوارد البشرية عموما وختطيط املوالعلمية يف ختطيط املوارد البشرية، ويف ظل ميش أنشطة املوارد البشرية عموما وختطيط املو
  ::خصوصا يف توجهات الشركة اإلستراتيجية، فإنه  ميكن إدراج بعض االقتراحات املتواضعة ومنهاخصوصا يف توجهات الشركة اإلستراتيجية، فإنه  ميكن إدراج بعض االقتراحات املتواضعة ومنها

 ضرورة اقتناع أصحاب القرار على مستوى شركة مناجم الفوسفات بأمهية اعتماد األساليب  ضرورة اقتناع أصحاب القرار على مستوى شركة مناجم الفوسفات بأمهية اعتماد األساليب -- أ أ
 الشركة لألساليب العلمية يف  الشركة لألساليب العلمية يف العلمية واملنهجية يف ختطيط احتياجات الشركة من املوارد البشرية، وأن عدم تبينالعلمية واملنهجية يف ختطيط احتياجات الشركة من املوارد البشرية، وأن عدم تبين

ختطيط املوارد البشرية سوف يترتب عليه يف النهاية فقدان الرؤية املستقبلية وضعف االستجابة لتحديات سوق ختطيط املوارد البشرية سوف يترتب عليه يف النهاية فقدان الرؤية املستقبلية وضعف االستجابة لتحديات سوق 
  العمل، والدخول يف دائرة مغلقة، حيث تقود مشكالت اليوم إىل حدوث مشكالت أعقد يف املستقبل، العمل، والدخول يف دائرة مغلقة، حيث تقود مشكالت اليوم إىل حدوث مشكالت أعقد يف املستقبل، 

  
خمتصني يف إدارة املوارد البشرية عموما ويف ختطيط املوارد خمتصني يف إدارة املوارد البشرية عموما ويف ختطيط املوارد ضرورة أن تتوافر الشركة على ضرورة أن تتوافر الشركة على   --          ب          ب

  البشرية خصوصا،البشرية خصوصا،
  
 ضرورة أن تنظر الشركة إىل إدارة املوارد البشرية باعتبارها أحد املداخل اإلستراتيجية لزيادة  ضرورة أن تنظر الشركة إىل إدارة املوارد البشرية باعتبارها أحد املداخل اإلستراتيجية لزيادة --جج                    

  الكفاءة والفعالية التنظيمية،الكفاءة والفعالية التنظيمية،
  
 يف تعاملها مع مواردها البشرية وإدماج قضايا املوارد  يف تعاملها مع مواردها البشرية وإدماج قضايا املوارد ضرورة أن تتبىن الشركة الفكر االستراتيجيضرورة أن تتبىن الشركة الفكر االستراتيجي  --          د          د

  البشرية ضمن توجهاا اإلستراتيجية، خاصة وأن تعامالت الشركة تتركز على السوق العاملية،البشرية ضمن توجهاا اإلستراتيجية، خاصة وأن تعامالت الشركة تتركز على السوق العاملية،
                  

ضرورة أن يكون مسئولو املوارد البشرية على مستوى شركة مناجم الفوسفات على علم وفهم ضرورة أن يكون مسئولو املوارد البشرية على مستوى شركة مناجم الفوسفات على علم وفهم   --          ه          ه
           بنوعية  بنوعية ؤؤة الشركة ودالالا بالنسبة للموارد البشرية، وذلك من أجل القدرة على التنبة الشركة ودالالا بالنسبة للموارد البشرية، وذلك من أجل القدرة على التنبكاملني إلستراتيجيكاملني إلستراتيجي

  التحديات ذات العالقة بالعنصر البشري على مستوى الشركة،    التحديات ذات العالقة بالعنصر البشري على مستوى الشركة،      
  
           خلق نظام للمعلومات بغرض جتميع وتنقية وحتليل وتقييم وتوزيع معلومات دقيقة وسريعة خلق نظام للمعلومات بغرض جتميع وتنقية وحتليل وتقييم وتوزيع معلومات دقيقة وسريعة--          و          و

    ة واختاذ القرارات يف كافة ااالت املتعلقة بإدارة العنصر البشري، وعلى وجه التحديد نقاط ة واختاذ القرارات يف كافة ااالت املتعلقة بإدارة العنصر البشري، وعلى وجه التحديد نقاط ألغراض املتابعألغراض املتابع
القوة والضعف املتعلقة ذه املوارد على مستوى وحديت الشركة، لتستند إليها يف تصميم إستراتيجياا القوة والضعف املتعلقة ذه املوارد على مستوى وحديت الشركة، لتستند إليها يف تصميم إستراتيجياا   

  وتدعيم مكانتها يف جمال نشاطها،وتدعيم مكانتها يف جمال نشاطها،  التنافسيةالتنافسية
                    
أن تعمل شركة مناجم الفوسفات على إدراك احلد الذي تتوافق فيه قدرات وإمكانيات أن تعمل شركة مناجم الفوسفات على إدراك احلد الذي تتوافق فيه قدرات وإمكانيات ضرورة ضرورة   --زز                    

  املوارد البشرية العاملة ا مع احتياجات التنفيذ الفعال ألهدافها املستقبلية من هذه املوارد،املوارد البشرية العاملة ا مع احتياجات التنفيذ الفعال ألهدافها املستقبلية من هذه املوارد،
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ا يساعد ا يساعد العمل على وضع برنامج طويل األجل لتخطيط وتطوير املسارات الوظيفية للعاملني، مبالعمل على وضع برنامج طويل األجل لتخطيط وتطوير املسارات الوظيفية للعاملني، مب  --حح                    

يف حتديد التغيريات املستمرة ملتطلبات قوة العمل يف األجلني املتوسط والطويل، ومن مث ضمان توفري الكفاءات يف حتديد التغيريات املستمرة ملتطلبات قوة العمل يف األجلني املتوسط والطويل، ومن مث ضمان توفري الكفاءات 
        املميزة مستقبال،   املميزة مستقبال،   

    
ضرورة أن تعمل الشركة على وضع خرائط إحالل للتعامل مع حاالت شغور أي منصب من   ضرورة أن تعمل الشركة على وضع خرائط إحالل للتعامل مع حاالت شغور أي منصب من     --          ط          ط

        اعد سواء كان نظاميا أو مسبقا، أو ألسباب غري طبيعية كاملرض أواعد سواء كان نظاميا أو مسبقا، أو ألسباب غري طبيعية كاملرض أواملناصب سواء ألسباب طبيعية كالتقاملناصب سواء ألسباب طبيعية كالتق
        االستقالة أو الوفاة، خاصة على مستوى فئيت اإلطارات والتقنيني وأعوان التحكم، وعلى مستوى كل مناالستقالة أو الوفاة، خاصة على مستوى فئيت اإلطارات والتقنيني وأعوان التحكم، وعلى مستوى كل من

  احياحيوذلك مبا يتيح للشركة الوقت الكايف الكتشاف نووذلك مبا يتيح للشركة الوقت الكايف الكتشاف نو. . املنشآت املينائية لعنابةاملنشآت املينائية لعنابة و واملركب املنجمي جلبل العنقاملركب املنجمي جلبل العنق
  النقص املهارية اليت قد تكون موجودة والتعامل معها،النقص املهارية اليت قد تكون موجودة والتعامل معها،  

  
 ضرورة النظر إىل عملية ختطيط املوارد البشرية من منظور إستراتيجي وذلك للتعامل الفعال مع  ضرورة النظر إىل عملية ختطيط املوارد البشرية من منظور إستراتيجي وذلك للتعامل الفعال مع --          ي          ي

  احتياجات إستراتيجية الشركة من املوارد البشرية،احتياجات إستراتيجية الشركة من املوارد البشرية،
  

 املرونة يف مستويات استخدام العاملني ا، وهذا  املرونة يف مستويات استخدام العاملني ا، وهذا جيب أن تعمل الشركة على توفري قدر كبري منجيب أن تعمل الشركة على توفري قدر كبري من  --          ك          ك
يتطلب منها أن تكون على استعداد الستخدام العمالة أو االستغناء عنها يف الوقت املناسب، أي القدرة على يتطلب منها أن تكون على استعداد الستخدام العمالة أو االستغناء عنها يف الوقت املناسب، أي القدرة على 
توفري عرض جاهز من العمالة املاهرة عندما تنشأ احلاجة إىل ذلك، يف نفس الوقت الذي تتجنب فيه توافر مزيد توفري عرض جاهز من العمالة املاهرة عندما تنشأ احلاجة إىل ذلك، يف نفس الوقت الذي تتجنب فيه توافر مزيد 

اليت ال توجد حاجة حقيقية هلا؛ وذلك عن طريق التوجه حنو استخدام العمالة العارضة مبختلف اليت ال توجد حاجة حقيقية هلا؛ وذلك عن طريق التوجه حنو استخدام العمالة العارضة مبختلف من العمالة من العمالة 
  .  .  فئاا التعاقدية واملؤقتة والعمالة لبعض الوقتفئاا التعاقدية واملؤقتة والعمالة لبعض الوقت

  

   آفاق البحـث آفاق البحـث--55
  

ال شك أنه رغم اجلهد املبذول يف إمتام هذا البحث، فإن هذا األخري ال خيلوا من النقائص بسبب عدم ال شك أنه رغم اجلهد املبذول يف إمتام هذا البحث، فإن هذا األخري ال خيلوا من النقائص بسبب عدم 
اول كل شيء بالتفصيل، إال أنه ميكن أن يكون جسرا يربط بني حبوث سبقت فأضاف إليها اول كل شيء بالتفصيل، إال أنه ميكن أن يكون جسرا يربط بني حبوث سبقت فأضاف إليها القدرة على تنالقدرة على تن

بعض املستجدات، إلثرائها وبعثها من جديد، وحبوث مقبلة كتمهيد ملواضيع ميكنها أن تكون إشكاليات بعض املستجدات، إلثرائها وبعثها من جديد، وحبوث مقبلة كتمهيد ملواضيع ميكنها أن تكون إشكاليات 
  ::ألحباث أخرى نذكر منهاألحباث أخرى نذكر منها

   االستراتيجي، االستراتيجي،دور ختطيط املوارد البشرية كنظام معلومات مرتد لعملية التخطيطدور ختطيط املوارد البشرية كنظام معلومات مرتد لعملية التخطيط  -- أ  أ 
  
  دور ختطيط املوارد البشرية يف بناء إستراتيجيات املوارد البشرية،دور ختطيط املوارد البشرية يف بناء إستراتيجيات املوارد البشرية،  --بب



  اخلامتة العامة 
 

 236 

  
  .. التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية  --جج

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


