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  .لموارد البشريةالتخطيط اإلسرتاتيجي الفعال ل

 )دراسة نظرية(

 2التونسي، فائزة  1طيبي حسين

  Hassan03ha03@gmail.com،  1جامعة عمار ثليجي األغواط

  06/11/2018  :؛ تاريخ القبول 13/07/2018:تاريخ اإلرسال
  :ملخص 

جتذاب جلديدة اليت تعيشها املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليوم أصبح لزامًا عليها أن تسعى إليف ظل الظروف ا
نوعية متميزة من العمالة من سوق العمل، فالتكنولوجيا احلديثة مثًال تتطلب مهارات حمددة  ودقيقة، لذلك على 

عتماد عليها يف لرئيسية اليت ميكن اإلإدارة املوارد البشرية أن تقوم بعملية مسح لسوق العمل لتحديد املصادر ا
وكما نالحظ اليوم فإن تطبيق إسرتاجتية  ،تزويد املؤسسة بالعمالة املدربة القادرة على أداء املهام بكفاءة عالية

التقلص التنظيمي جراء تدهور سوق احملروقات أصبح واقعًا تنظيميًا يف معظم املؤسسات، وال شك أن عملية 
عتماد رية تعترب األساس يف تطبيق هذه اإلسرتاتيجية، فال بد من توفر أساس قانوين ميكن اإلختطيط املوارد البش

عليه يف احلاالت اليت ترغب فيها املؤسسة يف التخلص من العمالة الزائدة واإلبقاء على األشخاص الذين تتوفر 
  .لديهم القدرة على أدآء األعمال املوكلة إليهم بكفاءة وفعالية

  .ءاآلدا املوارد البشرية ، اإلسرتاتيجية، الفاعلية التنظيمية،إدارة التخطيط، : مفتاحيةالكلمات ال
 

Summary:  
In the shade of the new circumstances in small and medium 
institutions today, it is necessary for them to work hard to attract a 
unique quality of employment. Modern technology requires particular 
and precise skills, so the department of Human Resources should scan 
the market of employment to determine the main sources which can 
be relied on in providing the institution with trained and qualified 
employment. As we notice today, the application of the organisational 
shrinking strategy became an organisational reality in most institutions 
due to the aggravation of fuel market. It is no doubt that the human 
resources planning operation is considered as a basis in the application 
of this strategy. There must be a legal basis that is reliable in cases 
where the institution would like to get rid of extra employment and 
keep the people who are able to do their jobs efficiently.                       
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 :مقدمة

تعترب املوارد البشرية العنصراألساسي يف حتقيق إسرتاتيجية املؤسسة والوصول إىل األهداف اليت تسعى إليها،      
فهؤالء األشخاص  وينظر إىل املوارد البشرية على أا أحد أهم املوارد اليت جيب إدارا والتخطيط هلا بعناية،

يسوا جزء من التكاليف، من هنا تأيت أمهية التخطيط الفعال هلؤالء العاملني يف املؤسسة هم جزء من األصول ول
األشخاص بالشكل الذي جيعلهم يساعدون يف حتقيق أهداف املؤسسة، حيث تم عملية ختطيط املوارد البشرية 
باحلصول على األشخاص املناسبني وذلك بعد األخذ مبتطلبات كل وظيفة من خالل خمرجات حتليل وتصميم 

  .العمل
ماهي اإلجراءات املتخذة من طرف إدارة املوارد البشرية للتخطيط للمورد : ومن هذا املنطلق نطرح اإلشكالية التالية

  البشري؟
  :تحديد المفاهيم -والأ

  : مفهوم تخطيط الموارد- 1 

  )23، ص2006، باري كشواي( :نستطيع تعريف ختطيط املوارد البشرية كما يأيت 
سسة على األفراد الالزمني لسري العمليات اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية هو وسيلة لضمان حصول املؤ  •

 .املختلفة خالل فرتة زمنية مستقبلية من كفايات حمددة وبأعداد معينة
تقديرات وتنبؤات املؤسسة باحتياجاا من الكوادر البشرية املختلفة كمًا ونوعًا يف الوقت املناسب واملكان  •

 .حتقيق األهداف العامة للمؤسسة أو األهداف اخلاصة للقطاعات العاملة فيهااملناسب وذلك من أجل 
  :مفهوم إدارة الموارد البشرية -2

  :تعريف المورد البشري- أ

رؤساء ومرؤسني، والذين جرى  املؤسسةهي مجيع الناس الذين يعملون يف : "بأا يعرفهاعمر وصفي عقيلي 
   )11، ص2005، عمر وصفي عقيلي( ".مهاتوظيفهم فيها، آلداء كافة وظائفها ومها

 Humane Resource management:تعريف إدارة الموارد البشرية- ب

هي إحدى الوظائف أو اإلدارات األساسية والرئيسية يف كافة أنواع املؤسسات : "بأا يعرفهاعمر وصفي عقيلي
إىل ساعة أنتهائها من  املؤسسةعة تعيينها يف واملنظمات، حمور عملها مجيع املوارد البشرية اليت تعمل فيها، منذ سا

  )13، صعمر وصفي عقيلي ( ".املؤسسة

   :اإلستراتجية تعريف -3
السياسة  وسري األساسي النشاط حتقيق أجل من استعماهلا الواجب املوارد تلك اأ :"على اإلسرتاجتية تعرف
  ".عامة بصفة الدولة أو املؤسسة داخل العامة

  :التنظيمية تعريف الفاعلية -4

 يف املستخدمة واملعايري هذه القدرة وتعتمد أهدافها، حتقيق املؤسسة على قدرة : "بأا "اتزيوني "عرفهافقد 
 ملتغريات تابعا متغريا بوصفه املتغري هذا يستخدم ما وغالبا، املؤسسات دراسة يف املستخدم النموذج على قياسها
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، ولعلو اهللا فتح ( ".واإلنتاجية املعنوية والروح اإلشراف وأساليب تصالاال وأمناط لسلطة بناءا مثل أخرى، مستقلة
  )219، ص1998

  :تعريف اآلداء-5

 .وتعين تنفيذ مهمة أو تأدية عمل performerهو مصطلح مستمد من اللغة الفرنسية : لغة �
اه هو حتقيق أهداف املؤسسة مهما كانت طبيعتها، هذا التحقيق ميكن أن يفهم يف إجت:إصطالحا �

  ).عمل(أو باملفهوم الواسع للعملية اليت تؤدي أىل النتائج)النتائج(مباشر
  :العوامل المؤثرة في تخطيط الموارد البشرية- ثانيا

  )35، 2003، عادل حممد زايد ( :هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر على عملية ختطيط املوارد منها

دة أو تقليص حجم العمالة لديها أو زيادة كفاءة ونوعية الفلسفة العامة للمؤسسة وتوجه املؤسسة حنو زيا �
 .العمالة لديها أو إبقاء الوضع على ما هو عليه

مدى كون املؤسسة كثيفة العمل أو كثيفة رأس العمل وهذا يرتبط مبستوى التقانة املستخدم يف املؤسسة الذي  �
 .يؤثر بدوره على حجم ونوعية العمالة املطلوبة

ة للمؤسسة حيث تعد عملية ختطيط املوارد البشرية جزءًا من التخطيط االسرتاتيجي كما اخلطة اإلسرتاتيجي �
أا تساهم يف عملية التخطيط االسرتاتيجي حيث تساعد املؤسسة يف حتديد املوارد املطلوبة لتحديد 

 .األهداف وحتديد ما ميكن حتقيقه على أرض الواقع من خالل ما هو متاح من املوارد

  :ط الموارد البشريةأهمية تخطي )1

  )69، ص2006 عبد احملسن نعساين،( :ترجع أمهية ختطيط املوارد البشرية إىل جمموعة من األسباب
 .تزويد املؤسسة بالعمالة القادرة على األداء �
 .تزويد املؤسسة بالعمالة الراغبة باألداء �
  .تزويد املؤسسة بنظام عادل لالختيار والتعيني �

  :شريةأهداف تخطيط الموارد الب )2

  :ميكن حتديد أهداف ختطيط املوارد البشرية كما يأيت
التعرف على الوضع القائم للقوى العاملة بصورة تفصيليةُ ميّكن من حتديد املعامل األساسية لقوى العمل  �

 .املتاحة
يذ التعرف على مصادر املوارد البشرية ودراستها وتقييمها دف حتديد أسلوب االستفادة املثلى منها يف تنف �

 .خطة املوارد البشرية من حيث الكم والنوع
التعرف من خالل البيانات واملعلومات على املشاكل اليت حتد من االستخدام األمثل لقوة العمل احلالية  �

 .واملتاحة يف احلاضر واملستقبل
اصة حماولة وضع حلو ل موضوعية ملشاكل عدم  االستخدام األمثل لقوة العمل مع ضرورة الرتكيز بصفة خ �

 .على وضع حلول مشكليت البطالة املقنعة والعجز يف بعض فئات العاملني
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التنبؤ بأعداد ونوعيات املوارد البشرية الالزمة ملختلف األنشطة يف املؤسسة خالل فرتة زمنية مناسبة يف  �
فة خالل الفرتة املستقبل حبيث يغطي هذا التنبؤ املوارد البشرية الالزمة لإلحالل والتوسعات يف األنشطة املختل

 .احملددة
حتديد معامل سياسات وخطط التعيني والتدريب الالزمة لضمان الوصول إىل مستوى التشغيل االقتصادي  �

 . السليم واملستقر داخل املؤسسة

  :فوائد تخطيط الموارد البشرية )3

  )70، صعبد احملسن نعساين ( :من فوائد ختطيط املوارد البشرية أا تتيح الفرصة للمؤسسة
 :حتديد أهداف املؤسسة وخططها بدقة من خالل إمكانية توجيه هذه اخلطط إىل ما يأيت �

 ما هو العمل املطلوب؟ �
 وبواسطة من سيتم اجنازه؟ �
  وبأي املعايري سيتم اجنازه؟ �

 :مسؤولية تخطيط الموارد البشرية )4

يا ومدير املوارد البشرية وكافة تقع مسؤولية ختطيط املوارد البشرية يف املؤسسة على أكثر من شخص، فاإلدارة العل
املديرين يف املستويني األوسط واملباشر مسؤولون عن هذا التخطيط، مع العلم أن كل واحد من هؤالء يلعب دوراً 
خمتلفاً عن اآلخر يف هذه العملية التخطيطية، فأعضاء اإلدارة العليا مسؤولون عن تشجيع التخطيط وتقدمي الدعم 

ن اجل إجنازه، وبالتأكيد على أمهية استخدامه، ومن جهة ثانية يكون مدير املوارد البشرية واملساندة الالزمني م
مسؤوًال عن وضع اخلطة، فهو يقوم من إدارته جبمع املعلومات الضرورية وإجياد نظام معلومات باملوارد البشرية 

ني ختطيط املوارد البشرية وأنشطة داخل املؤسسة، وجعله متاحًا لالستخدام، كما يقوم بعمل أو إجراء التنسيق ب
  .إدارة املوارد البشرية األخرى

وفيما خيص باقي املشرفني، فهم مسؤولون عن توفري املعلومات الالزمة والضرورية اليت حيتاجها ختطيط املارد 
فري البشرية، ويعملون جنبًا إىل جنب مع مدير املوارد البشرية من اجل وضع خطة العمالة اليت تسعى إىل تو 

  .      احتياجات إدارم من املوارد البشرية يف الوقت املناسب

  :عالقة التخطيط مع باقي أنشطة إدارة الموارد البشرية )5
تعد معرفة عالقة نشاط ختطيط املوارد البشرية مع أنشطة إدارة املوارد البشرية األحرى شيئا ضروريا الستكمال 

من أنشطة إدارة املوارد البشرية حيث يأيت فحص طبيعة هذه العالقة ليلقي عملية اإلملام مباهية هذا النشاط الفعال 
املزيد من الضوء على مدى أمهيته بالنسبة للمنظمة، وبوجه عام ميكن القول إن ختطيط املوارد البشرية له عالقة 

     )65، صعمر وصفي عقيلي( :مباشرة مع بعض أنشطة إدارة املوارد البشرية األخرى فمثال
ميكن النظر إىل نتائج ختطيط املوارد البشرية وما تظهره من حتديد حلاجة املنظمة  :قة مع االستقطابالعال �

من املوارد البشرية من حيث الكم والنوع، على أنه مدخالت رئيسية لعملية االستقطاب، فهي  تساعده يف 
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ة اليت يتوفر لديها حاجة املؤسسة وضع اخلطة اليت على أساسها سيقوم بتحديد مصادر املوارد البشرية املناسب
 . من العمالة والعمل على استقطاا

كذلك نتائج التخطيط مدخالت أيضا لنشاطي  االختيار والتعيني، فهي   :العالقة مع االختيار والتعيين �
حتدد هلما العدد املطلوب اختياره وتعيينه، والتخصصات املطلوب توافرها يف هذا العدد، ليقوما بعملية 

 . نتقاء ألفضل املتقدمني للعمل، والسعي لتعيينهم يف األعمال املناسبةاال
تساعد نتائج التخطيط نشاط التدريب يف أا توضح  له أعداد وختصصات األفراد  :العالقة مع التدريب �

واحتياجام التدريبية، كما أنه يساعد نشاط التدريب يف معرفة ماهو املطلوب منه مستقبال من أعمال 
 .بيةتدري

يقصد باملسارات الوظيفية أن املنظمة تعمل عادة على حتديد  :العالقة مع برامج المسار الوظيفي لألفراد �
 .حركة تنقالت العاملني لديها سواء ترقية أو نقل منذ بداية تعيينهم وحىت اية خدمتهم لديها

  مراحل تخطيط الموارد البشرية  )6

) الداخلية واخلارجية(حتليل بيئة العمل :مراحل أساسية هي كما يف الشكل متر عملية ختطيط املوارد البشرية ثالثة 
  . التنبؤ بالطلب على املوارد البشرية، حتليل املعروض من املوارد البشرية، وأخريا إعداد خطة العمل

  مرحلة تحليل بيئة العمل :المرحلة األولى 

 :خلارجية للتأثري على احتياجات املؤسسة من العمالة ففيتتفاعل يف هذه املرحلة كل من متغريات البيئة الداخلية وا
  )112-111، ص2004 سنان موسوي،(
  :المتغيرات الخارجية –أ 

 :ال ختص املؤسسة، ولكنها تتعلق بالبيئة اليت تعايشهااملؤسسة، وأهم هذه البيانات  هي
  :الظروف واالتجاهات االقتصادية العامة -1

والتضخم االقتصادي دورا مؤثرا يف ختطيط املوارد البشرية فمن الطبيعي أن يزيد تلعب فرتات الرواج واالنكماش 
الطلب على املنتج يف فرتات الرواج، وبالتايل تسعى املؤسسة إىل التوسع وزيادة إنتاجها، أي إىل توظيف أفراد 

 .جدد
على العكس تلجأ إىل  وعلى العكس من ذلك ففي فرتات االنكماش ترتدد املؤسسة يف أي توسع حمتمل، ال بل 

تقليص حجم العمالة دف خفض التكاليف، وىف فرتات التضخم تضطر املؤسسة إىل دفع رواتب وأجور 
  .إضافية، هذا يشكل عبئا عليها، مما يدفعها إىل تقليل تكلفة العمل باالستغناء عن جزء من األفراد العاملني لديها

  :ـ التطـور التقني 2

 :ري على حجم ونوعية العمالة املستخدمة يف املؤسسة، وهذا التأثري يظهر يف النقاط التاليةللتطور التقين تأثري كب
  )113، ص سنان موسوي(

 .ختفيض يف حجم العمالة املستخدمة بشكل عام، بسب قيام اآللة باألعمال اليت كان يقوم ا العامل �
  .اهرة، أي االجتاه ملهارات تتفق والتطور التقيناجتاه لتفضيل العمالة الفنية املاهرة، على حساب العمالة غري امل �
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على سبيل املثال التفضيل احلايل لعامل : اجتاه لتفضيل بعض التخصصات واالستغناء عن ختصصات أخرى �
   .الكمبيوتر على عامل اآللة الكاتبة

  :ـ السكان وخصائص القوى العاملة 3

الدات والوفيات، ونسبة الذكور واإلناث كلها عوامل مؤثرة يعترب النمو السكاين، وهيكل فئات العمل، ونسبــة الو 
 .يف عملية التخطيط

  :ـ أفضليات العمــــــــل 4

يف كل جمتمع تقاليد معينة يف تفضيالت العمل فالبعض يفضل العمل الفكري، واآلخر العمل اليدوي وآخرون 
ات تفضل مهن معينة على مهن أخرى، إن لكل ذلك تأثري يف ختطيط املوارد عمل الرجال على النساء، وجمتمع

  .البشرية
  :ـ القيم االجتماعية تجاه التقاعد 5

هناك ميل حديث للعمل فرتة أطول وعدم اإلحالة على التقاعد، إال أن يف سن متأخرة، على عكس ما كان 
  .البشرية سائدا يف فرتات سابقة، إن لذلك تأثري على ختطيط  املوارد

 :القوانين واألنظمة الحكومية  -6

مع التدخل احلكومي يف جمال األعمال، أصبحت املؤسسة جمربه على األخذ باالعتبار هذه القوانني واألنظمة عند 
   .وضع خططها

 :وضع الشركات المنافسة -7

   .يؤثرما جيرى يف الشركات املنافسة على الشركة املعنية بالتخطيط سواء سلبا أو إجيابا 
  :المتغيرات الداخلية  -ب 

خيص هذا النوع هذا النوع من البيانات ما يف داخل الشركة من متغريات، واليت تؤثر بشكل مباشرة يف ختطيط 
  :املوارد البشرية، ومن أهم هذه البيانات

  :المؤسسة أهداف وخطط )1(

ة يف حجم العمالة، وإذا كانت فإذا كانت أهداف العام القادم للمؤسسة تتجه حنو التوسع فإن ذلك يتطلب زياد
تتجه حنو االنكماش فإن ذلك يتطلب تقليص هذا احلجم، وإذا بقيت األهداف ذاا فإن احلجم سيبقى على 

   .حاله بافرتاض تثبيت املتغريات األخرى
  :التعديالت المنتظر إدخالها على الهيكل التنظيمي للمؤسسة )2(

  .  تغيري يف عدد ونوعية وظائفهاتؤدى إضافة األنشطة أو تقليص بعضها اآلخر إىل

  :كفاءة القوة العاملة الحالية والتغيرات المتوقع حدوثها )3(

   .ختضع إنتاجية العاملني لتبدالت مستمرة زيادة أو نقصانا، وبالتايل البد من أخذ ذلك باالعتبار  
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  :معدل دوران العمل )4(

فراد آخرين، ولكن ارتفاع نسبة الدخول تعاين معظم املؤسسات من مسألة دخول أفراد جدد إليها وخروج أ
  .ميثل مشكلة جيب أن تؤخذ باالعتبار عند ختطيط املوارد البشرية) ترك العمل(واخلروج 

  :الترقيات المتوقعة )5(
تعترب الرتقية خسارة موظف للمستوى اإلدارة الذي حدثت فيه الرتقية ورحبا للمستوى الذي متت إليه الرتقية، فتبدو 

بــدون زيادة أو نقصان، ولكـــن يف كثري من احلاالت ال ميكن سد النقص يف املستوى اإلدارة الذي العملية وكأا 
  .حدثت فيه الرتقية فتضطر املؤسسة إىل تعيني أفراد جدد

  :إحاالت التقاعد )6(

خلطة،  إن اإلحالة على التقاعد تتطلب من املؤسسة استبدال األفراد بأفراد آخرين وأخذ ذلك باالعتبار عند وضع ا
  .كذلك فهناك من يفضل التقاعد قبل بلوغ السن القانونية فينعكس ذلك باحلاجة إىل أفراد جدد يف اخلطة املقبلة

  التنبؤ بالطلب على الموارد البشرية: المرحلة الثانية 
ضوء  تتضمن عملية التنبؤ بالطلب على املوارد البشرية تقدير كم ونوع العمالة املطلوب استقطاا للمؤسسة يف

  .املتغريات البيئية اليت سبق حتديدها يف املرحلة السابقة
وسوف نتعرض بالشرح يف هذا اال إىل أربعة أساليب أساسية ميكن االعتماد عليها للتنبؤ باحتياجات املؤسسة 

  ,p118،2009.( Robert /John( :وهي  من العمالة

  :أسلوب تقدير الخبراء -1

تنبؤ تعقيدا وأكثرهم استخداما يف احلياة العملية، ويعتمد اخلرباء على خربم يعترب هذا األسلوب أقل أساليب ال
وتقديرهم الشخصي يف حتديد االحتياجات من العمالة خالل الفرتات القادمة، ومن املمكن أن تزداد فعالية هذا 

أسلوب :اليب التاليةاألسلوب يف التنبؤ باالحتياجات من العمالة إذا مت االعتماد على أسلوب أو أكثر من األس
  .العصف الذهين، أسلوب اجلماعات االمسية، أو أسلوب دلفاي

 :العصف الذهني �

العصف الذهين هو أسلوب مجاعي لتوليد األفكار عن طريق حماولة دفع اموعة إىل طرح أكرب عدد ممكن من 
ها، وبالتايل فالفكرة األساسية هنا البدائل ملعاجلة مشكلة ما بغض النظر عن إمكانية تطبيق تلك البدائل أو واقعيت

  .هي تشجيع اخلرباء على التوصل إىل ختيل احتياجات املؤسسة من العمالة خالل الفرتات القادمة
وغالبا ما يتوىل أحد أعضاء جمموعة اخلرباء مهمة تسجيل التوقعات اليت يطرحها بقية األعضاء دون التعليق عليها 

حتمال أن تكون التوقعات املتولدة غري واقعية وسخيفة أحيانا،إال أن انتقادها غري أو انتقادها أو تقييمها، وبرغم ا
مسموح،ويرجع السبب يف ذلك إىل أن الفكرة األساسية لعملية العصف الذهين تبىن على أساس الرغبة يف توليد 

عات إىل مراحل العديد من بدائل احللول االبتكارية، وبالتايل فانه ميكن تأجيل عملية تقييم تلك التوق
تالية،ويساعد هذا األسلوب بشكل عام على زيادة محاس أعضاء الفريق وإزكاء روح التنافس بني اخلباء لتوليد 
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التوقعات، وهو يف نفس الوقت أسلوب مينع توصل اخلرباء إىل حالة االستسالم واليأس بالنسبة إلمكانية احلصول 
  .على األفكار اجلديدة

 : أسلوب الجماعة االسمية �

يعترب هذا األسلوب حماولة أخرى إلتباع املدخل العلمي لتشجيع اخلرباء على توليد اكرب عدد ممكن من بدائل 
للداللة على استقالل أعضاء اجلماعة عن بعضهم " اجلماعات االمسية "التوقعات حبجم العمالة، ويستخدم لفظ 

هذا األسلوب عن أسلوب العصف الذهين من  البعض فيما يتعلق بعملية توليد األفكار واملقرتحات، وخيتلف
  .حيث السماح ألعضاء اجلماعة بتقييم األفكار عند توليدها

إن السمة األساسية هلذا األسلوب هو منح أعضاء اجلماعة فرصة االلتقاء وجها لوجه دون وضع أي قيود على 
األسلوب يهدف إىل توليد األفكار اعتمادا حرية القيود أو االلتزام مبعايري اجلماعة يف املناقشة، ومن مث فان هذا 

على اجلماعة بشرط أن يكون اهلدف من التفاعل بني أعضاء اجلماعة هو شرح وتوضيح األفكار املعروضة فقط، 
  .ويلي ذلك عملية ترتيب األفكار املقرتحة واختيار أنسبها حسب الرتتيب 

 :أسلوب دلفاي  �

اجلماعة االمسية بل ويعتمد عليه يف توليد وتقييم األفكار، غري أن يتشابه هذا األسلوب إىل حد كبري مع أسلوب 
الفرق اجلوهري هو عدم استخدام االتصال وجها لوجه بني جمموعة اخلرباء، بل أكثر من هذا فان كل خبري ال 

ية اليت يتم يعلم من هم بقية اخلرباء يف هذا العمل، ويكون البديل لالتصال بني اخلرباء هو جمموعة اإلجراءات الرمس
  .إتباعها للحصول على إمجاع اخلرباء عن طريق استخدام قوائم االستقصاء

ويتميز أسلوب دلفاي بأنه مينع تأثري بعض أعضاء اجلماعة على البعض اآلخر، ولكنه يسمح بتبادل اآلراء فيما 
ة ألسلوب دلفاي هو بينهم من خالل قوائم االستقصاء، وبعكس أسلوب اجلماعة االمسية فان احملصلة النهائي

  ".اإلمجاع"
  : أسلوب احتياجات اإلدارة  -2

يتوىل كل مدير يف إدارته حتليل االحتياجات بناء على دراسة األهداف املتوقعة ومستوى أداء العاملني، ومن 
، أو الطبيعي أن يأخذ املدير يف االعتبار حاالت اخلروج املتوقعة من العمالة، ألسباب طبيعية مثل املرض أو الوفاة

  .ترك العمل االختياري أو االستقالة
وتتوىل اإلدارة العليا يف هذه احلالة مهمة مراجعة تنقية احتياجات اإلدارات املختلفة، وذلك أخذا يف  االعتبار 

  .ميزانيات املؤسسة وخمصصاا يف جمال التوظيف
 :أسلوب االتجاه العام  -3

د على املعلومات التارخيية املتاحة عن العمالة والعوامل املؤثرة يتم حتديد االجتاهات املستقبلية من خالل االعتما
عليها، ويعتمد هذا األسلوب بصفة أساسية على تقدير االحتياجات من العمالة يف ضوء متغري واحد فقط هو 

عداد يف أ) أو النقصان(بيانات العمالة يف السنوات السابقة، والغرض األساسي يف هذه احلالة هو أن منط الزيادة 
  .العمالة الذي تكون يف السنوات املاضية، ميكن أن يتكرر يف املستقبل
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 : النماذج الرياضية  -4

إن النماذج الرياضية تأخذ يف احلسبان أكثر من متغري مستقل عند تقدير االحتياجات املتوقعة من العمالة يف 
س فقط اعتمادا على رقم املبيعات، بل املستقبل، ففي مثل هذه احلالة ميكن التنبؤ باالحتياجات من العمالة لي

أيضا من خالل حتديد اثر زيادة القوة الشرائية للمستهلك أو الرواج االقتصادي أو تدهور مبيعات املنافسني، أو 
  .أية متغريات أخرى،ومن أشهر النماذج الرياضية املستخدمة يف هذا اال هي مناذج االحندار البسيط واملتعدد

  )37، صعادل حممد زايد( :تحليل المعروض من العمالة :المرحلة الثالثة

ماهو حجم ونوع العمالة املتوفرة حاليا داخل وخارج املؤسسة "دف هذه املرحلة إىل اإلجابة عن السؤال التايل 
  :، ومن األساليب اليت ميكن إتباعها لإلجابة على هذا السؤال مايلي"للوفاء باالحتياجات املستقبلية؟

 :ن المهارات أسلوب مخزو  .1

هو عملية حصر أمساء وخصائص ومهارات العاملني يف املؤسسة، وتساعد هذه العملية إدارة القوى البشرية على 
تكوين نظام للمعلومات عن املوارد البشرية يف املؤسسة الستخدامها يف اختاذ القرارات، كذلك تعتمد إدارة القوى 

ا يف جماالت ختطيط املسار الوظيفي والرتقيات والتدريب، ومن الطبيعي البشرية على خمزون املهارات يف أداء أعماهل
  .أن خيتلف حجم وطبيعة خمزون املهارات باختالف حجم وطبيعة نشاط املنظمة

  :حيث يتكون نظام خمزون املهارات يف املنظمات من ثالث جمموعات من املعلومات هي
 :معلومات عن تاريخ املوظف  �
 ).ذهنية  –جسدية (احتاجها املوظف ألداء وظيفته  املهارات األساسية اليت -
 ).دراسات عليا  -جامعية -ثانوية(الشهادات العلمية  -

 :معلومات عن املهارات احلالية للموظف  �
 .املهارات الوظيفية اليت يتملكها املوظف -
 .يدرك املدير متيز املوظف يف األداء الوظيفي ومدى حاجته لتطوير األداء -

 :تقبلمعلومات عن املس  �
 .رأي املدير يف الوظائف اليت ميكن أن يشغلها الفرد خال الفرتات القادمة -
 . نوعية برامج التدريب اليت حيتاجها املوظف خالل الفرتات القادمة -
كوظائف اإلدارة (تستخدم هذه اخلرائط يف حالة الوظائف اإلدارية واملهنية املتخصصة :خرائط اإلحالل  .2

لتحديد املوظفني املتوقع إحالهلم فيها عند انتهاء فرتة القائمني عليها حاليا، ،حيث تستخدم ) العليا مثال
وهذه اخلرائط توضح اسم شاغل الوظيفة احلايل وأمساء املرشحني لإلحالل حمله ودرجة استعداد كل منهم 

  .ومستوى أدائه وعمره وقدراته ومهاراته

 : تخطيط الوالية  .3

يادات اإلدارية اليت ميكن أن حتل حمل قيادات املؤسسة يف حال الرحيل يقصد بتخطيط الوالية إعداد تصور للق
املفاجئ أو نتيجة تغري الظروف التنظيمية، وكما هو معروف يف علم إدارة األعمال فان التغيري يف قيادات املؤسسة 
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من املؤسسات تم  ميكن أن يكون له اثر مباشر على املركز املايل للشركة وقدرا التنافسية، ولذلك فان العديد
  .بإعداد وجتهيز القيادات اإلدارية القادرة على شغل الوظائف القيادية لضمان استقرار ومنو املؤسسة

 حتقيق أرادت إذا مؤسسة أي أن نستنتج ،لموارد البشريةللتخطيط اإلسرتاتيجي الفعال ل تناولنا خالل من:خاتمة
 عن إال يتحقق ال وهذا عالية وقدرات كفاءة ذات عاملة قوى ديهال تتوفر أن جيب غاياا وبلوغ املسطرة أهدافها

 حتتاجها اليت واملهارات بالكفاءات البشرية املوارد إدارة ومتوين يداجل إدارة املوارد البشرية سياسة التخطيط تبين طريق
 تبىن اليت خلطوةاو  العمليات كل تسبق اليت العملية فهو التوظيف عملية يف مهمة دج خطوة تخطيطفال املؤسسة

 واملهارات بالكفاءات العمل طاليب من عدد أكرب جذب يفتخطيط ال عملية جنحت فإذا األخرى، اخلطوات عليها
 لشغل األشخاص أفضل إختيار فرصة للمؤسسة يتيح املطلوبة واملواصفات الكايف والعدد املطلوبة واملؤهالت
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