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 وظيفة إدارة الموارد البشرية الثاني:الدرس 

 الموارد البشريةبعض المفاهيم الخاصة ب .1

 مفهوم الموارد البشرية ا. 

"هو مجموع العامين في منظمة أو مؤسسة ما، ويكون مجال االهتمام هنا مجموع طاقاتهم واستعداداتهم 
   1يموغرافية".وقدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم، وقيمهم واتجاهاتهم، وخصائصهم الد

 مفهوم التنمية البشرية ب. 

هي عملية توسيع القدرات التعليمية والخبرات للشعوب والمستهدف بهذا هو أن يصل اإلنسان  لتنمية البشريةا
القدرات  تنميةبمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من اإلنتاج والدخل، وبحياة طويلة وصحية بجانب 

 2فرص مالئمة للتعليم وزيادة الخبرات. اإلنسانية من خالل توفير

في دول العالم، ويقيم المؤشر مجهودات التنمية  مؤشر التنمية البشريةتقريرا سمي ب  األمم المتحدةأصدرت 
 .بشريةالتنمية ال مانعدا :0جيد جدا و :1البشرية في كل دولة بين 

 

                                                           
بد الحميد ع-2محمد الصالح قريشي، محاضرات في مقياس إدارة الموارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة1 

 .5، ص. 2015-2014مهري، 

، تنمية بشريةويكيبيديا،  2 
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D8%A9 ( 2018-02-12، تاريخ التصفح.) 
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  مفهوم إدارة الموارد البشرية .ج

، وذلك للوصول ة وادارتها بفعاليةلبالقوة العامإدارة الموارد البشرية هي اإلدارة المسؤولة عن النشاط الخاص "
 .3"اإلنتاجيةبالمؤسسة إلى أعلى نسبة من 

 4"البشرية والمنظماتفعالية الموارد "هي مجموعة أنشطة في جميع المنظمات ترمي إلى التأثير على 

، وذلك تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة واجتذاب وتنمية وتفويض وتكامل وصيانة وفصل الموارد البشرية"هي 
 5"أهداف الفرد والتنظيم والمجتمعلتحقيق 

 من خالل هذه التعاريف يتضح لنا أن إدارة الموارد البشرية تسعى إلى زيادة اإلنتاجية والفعالية وتحقيق أهداف
 الفرد، المؤسسة والمجتمع من خالل العمل على الموارد البشرية.

 أهداف إدارة الموارد البشرية .2

 يمكن تلخيص هذه األهداف في:

 . األهداف على مستوى المنظمة 1. 2

وينبثق من هذا  تزويدها بموارد بشرية فعالةالهدف األساسي إلدارة الموارد البشرية في المؤسسة هو 
 الهدف: 

 : أي تكامل إدارة الموارد البشرية مع الخطط االستراتيجية للمنظمة،ية التكاملاستراتيج -

 : ويقصد به والء العاملين ألهداف المؤسسة واإلخالص لها،الوالء -

 وتهتم بعملية التكيف والقدرة على إدارة التغيير، :المرونة -

 ها الذهنية،ويقصد بها جودة العاملين والخدمات التي تقدمها المنظمة وصورت :الجودة -

                                                           
اهيم النظرية والتطبيقات العملية مع نماذج امتحانات مقترحة وحلولها، ديوان المطبوعات الجامعية، بولرباح عسالي، تسيير المؤسسات، بين المف3 

 .115، ص. 2017الجزائر، 

 .6ص.  مرجع سبق ذكره،محمد الصالح قريشي،  4 

 .6رجع، ص. نفس الم5 
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 وضع تنبؤات باحتياجات المنظمة من القوى العاملة، :التنبؤات -

 وضع خطط القوى العاملة واالشراف على تنفيذها. :الخطط -

 . األهداف على مستوى المجتمع )األهداف االجتماعية(2. 2

 تحقيق أهداف المجتمع عن طريق.تتمثل في 

 ا لكفاءاتهم،استخدام وتشغيل األفراد باألعمال المختلفة ووفق -

 تتيح الفرصة للمجتمع للتطور والنمو في جميع جوانبه، -

غالبا ما تستجيب لبعض المحددات االجتماعية في هذا المجال كالتشريعات والقوانين الخاصة بالعمل  -
 والعاملين،

وجود ظروف عمل جيدة تمكنهم من العمل الفعال الذي يزيد من انتاجهم، وبالتالي يزيد من مكاسبهم   -
 مادية،ال

 تحسين نوعية حياة العمل لألفراد العاملين وانعكاس ذلك على حياتهم االجتماعية، -

 تحسين مستويات المعيشة بسبب الرفاه الذي يتلقاه االفراد العاملين. -

 . أهداف على مستوى العاملين3. 2

 تتمثل في:

 جذب المرشحين واالحتفاظ بالجيدين منهم، -

 توفير ظروف وشروط عادلة للتوظيف، -

اقتراح السياسات واألنظمة واللوائح المتعلقة بالتوظيف، المكافآت، األجور، الحوافز، المنافع، صحة  -
 وسالمة العاملين،

 تطبيق أسس عادلة قائمة على نظام الجدارة في التوظيف، التنافس الحر وبعيدا عن التحيز والمحاباة، -

 أسس علمية، رفع كفاءة العاملين عن طريق التدريب والتوجيه بناًء على -

  تكييف وادماج االفراد العاملين وتقليل الفجوة بينهم وبين المؤسسة والمجتمع. -
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 6وظائف إدارة الموارد البشرية  .3

 . التخطيط 1. 3

يتم التخطيط ابتداء من التنبؤ باحتياجات المؤسسة، مع مراعاة البيئة المحيطة الداخلية منها والخارجية، 
. ثم اجراء خكالتوسع في النشاط، تقاعد بعض العاملين، اقتناء معدات حديثة، إلباالعتماد على المستجدات 

تقديرات للعروض المقدمة من العمالة كعدد خريجي المعاهد والجامعات، معدالت الهجرة، معدالت الغياب 
 ، وصوالinventory Skillsعلى سبيل المثال، ويتم ذلك باستخدام بنك معلومات خاص بمخزون المهارات 

 إلى التخطيط لتأمين هذه االحتياجات قصد سد الفجوة.

 . تصميم وتحليل الوظائف 2. 3

 ويكون ذلك بطرح عدة أسئلة: 

 ماهي الظروف التي تؤدى في ظلها الوظيفة؟ -

 ماهي المهام الفعلية التي تتضمنها الوظيفة؟ -

 ماهي المعدات واألدوات التي يتضمنها أداء الوظيفة؟ -

 ماهي مستويات اإلشراف؟ -

 . االستقطاب 3. 3

ويقصد باالستقطاب جذب أكبر عدد ممكن كما ونوعا من العمالة، وترغيب الموظفين وطالبي العمل 
في المؤسسة، وقد يكون مصدره داخليا كالترقية والنقل، أو خارجيا كاالستعانة بوكاالت ومكاتب العمل، أو 

 المؤسسات التعليمية والجامعات، أو بدراسة طلبات العمل. 

 . االختيار والتعيين 4. 3

بعد تقديم طلبات التوظيف لدى المؤسسة تنتقل إدارة الموارد البشرية إلى االختيار وذلك باعتماد أكثر  
من أسلوب أو اختيار ما يناسبها من أساليب االنتقاء كالمقابلة، االختبارات الكتابية والشفوية، الفحوصات 

 ة وعدد المتقدمين وظروف المؤسسة.الطبية، إلخ. بما يتالءم وطبيعة الوظيف

 . التدريب والتنمية 5. 3
                                                           

 .118-116يولرباح عسالي، مرجع سبق ذكره،  6 
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اختيار األساليب المالئمة لطبيعة الحاجة وإمكانيات المؤسسة واستعدادات االفراد، مع التركيز بوذلك  
  ل.على مفهوم التنمية المستمرة والتكوين المتواص

 . تقييم األداء 6. 3

 يعتبر تقييم األداء أحد أهم أساليب الرقابة، ولقياس األداء يستخدم مديرو الموارد البشرية عدة معايير أهمها:

: الذي قد يتضمن أسلوب ترتيب العاملين تصاعديا كان أو تنازليا، أو أسلوب المقارنة مدخل المقارنة -
على افتراض أن االفراد يتوزعون طبيعيا أسلوب التوزيع الطبيعي  المزدوجة إذا تعلق األمر بثنائيات، أو

 إلى جيد وسط وضعيف على شكل جرس وبالتالي يتم تحديد موقع كل فرد ضمن هذا الجرس. 

 أسلوب االختيار االجباري. والذي يتضمن عدة أساليب أهمها  :مدخل المعايير المطلقة -

وذلك بمقارنة ما تنفقه المؤسسة على فردين مثال مقارنة بما تجنيه من عوائد عن  :دمدخل التكلفة/العائ -
 طريقهما.

 ناهيك عن معايير أخرى لتقويم األداء، تختلف باختالف طبيعة العمل ونوعية تكوين االفراد.  

 . التعويضات والمزايا، الصحة والسالمة المهنية7. 3

كافة التعويضات المتعلقة باألفراد واستحقاقاتهم منها، المباشرة منها تتكفل إدارة الموارد البشرية بدراسة 
وغير المباشرة، سواء كانت مادية كاألجر والعالوات أو عينية كالخدمات االجتماعية، السكن، رحالت 

 إلخ.االستجمام، ...

صادر حوادث كما تعد ذات اإلدارة مسؤولة عن الصحة والسالمة المهنية للعاملين، فهي مكلفة بحصر م
 العمل الفيزيائية والظروف النفسية المؤثرة.    


