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 الثةالث المحاضرة 

 ماهية إدارة شؤون الموظفين ومهامها الرئيسية

 م.م. أسرار عبدالزهرة

 

 الموارد البشرية إدارةمفهوم أوالً: 

, لهنالؤ   النشاط المسؤول  عؤإ ادا ا العنصؤل اليشؤل  لؤي المن مؤ  التي اطلقت على المصطلحاتتعددت   

( Schuler, 1995: 332مؤإ سسؤتمدم مصؤطلد ادا ا االؤلاد اا ؤداك إؤال  ادا ا االؤلاد العؤاملمإ لؤي المن مؤ    

ل  ول  عإ ادا ا المو د اليشسمصطلد ادا ا الموا د اليشلس  لمقصد إه النشاط الم إعد ان تطو  المفهوم اطلق ل

ن على العمل للم تتهمأ لهؤم لؤلا العمؤل لؤي من مؤ  معمنؤ  لمإ هم ااد  مكان ضمإ اوا العمل للمن مات أأسواء 

 مإ االنشط  المهمؤ   تُعدادا ا الموا د اليشلس  لي المن م  ان إ حدسث (  لتجمع االتجاهات ال140: 1990 هاشم, 

ك   تنالسم  غمل ااإل  للتقلمد مإ ايل المنالسؤمإالنشاط الا  مإ الممكإ أن سكسب المن م  ممزا د إل لسع كونؤه نشؤاطا

ستعامل مؤع اننسؤان الؤا  ال سمكؤإ تقلمؤدح لؤي  اراتؤه ل غياتؤه لتواعاتؤه  لكانؤت اليؤداسات مؤع نشؤاط أسؤتمد ألكؤا ح 

لميادئؤه مؤإ  قؤو  السيؤ  كالع اؤؤات الصؤناعم  لااتصؤاد العمؤل لعلؤم الؤؤنفل الصؤناعي لعلؤم االرتمؤا  الصؤؤناعي 

 اذا ,  مؤؤ  لؤؤم االنثللإولجمؤؤا لعلؤؤم السؤؤلوم التن ممؤؤي لعلؤؤم الؤؤنفل االرتمؤؤاعي لالعلؤؤم السماسؤؤي لاندا ا العامؤؤ لع

أطلؤق علمؤه إؤردا ا العؤاملمإ دؤم ادا ا االؤلاد دؤم ادا ا المؤوا د اليشؤلس    كتفاعلت هاح الحقو  لمما إمنها مكون ك  قؤ 

ن ااخمل هو المسول  عإ تحقمق الموائم  إمإ المن م  لاليمئ  مإ لموا د اليشلس   لمكوالمضلاء لدا ا أنلأخملاك 

ك على مؤا سؤيق لؤرن المقومؤات 20-19: 2000خ   تحقمق الموائم  إمإ الفلد لالمن م  لاليمئ   الهمتي,  (  لتأسمسا

 اليشلس  هي أ د المورودات الثممن  لالضلل س  للمن م  لالتي ال سمكإ االستغناء عنها الاستيدالها 

لإؤدأت المن مؤؤات خؤ   السؤؤنوات ااخمؤلا تن ؤؤل لمما سؤؤات ادا ا المؤوا د اليشؤؤلس  إأنهؤا الوسؤؤمل  ااساسؤؤم  

من مؤ   مؤا(  لمؤإ الجؤدسل إالؤاكل  ؤعوإ  تممؤل أسNoe, et al, 1994: 3تحقمؤق  إحمؤ  المن مؤ    لؤي لالمياشلا

دلن لضؤع إؤلامو لنشؤاطات لعالؤ  ندا ا المؤوا د اليشؤلس  لاؤد مؤإ تستطمع أن تحقق الكفاءا لالفاعلم  لي عملهؤا 

اندا ا الفعالؤؤ  لالمسؤؤولل  عؤؤإ ااشؤؤماا "علؤؤى أنهؤؤا  (HRM)عللؤؤت ادا ا المؤؤوا د اليشؤؤلس  لالتؤؤي سلمؤؤز لهؤؤا 

كال  هي التي تتفحص ما سمكإ أل ما ستورب عمله لتجعل مإ ااشؤماا العؤاملمإ أكثؤل انتارمؤ  أل أكثؤل   "إالعمل

 عملمؤؤ "كؤؤال  عللؤؤت ادا ا المؤؤوا د اليشؤؤلس  علؤؤى أنهؤؤا  ( Ivancivich, 1998:8-3 إمتطليؤؤات العمؤؤل   اسفؤؤاءاك 
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لتد سب لتقممم لتعوسض الموظفمإ لاالهتمؤام إع اؤاتهم لؤي العمؤل ل ؤحتهم لسؤ متهم لاامؤو  المتعلقؤ   سابتاك

 ( Gary Dessler, 2003: 2   "إالعدال 

التمطؤم  المؤن م لالتنسؤمق للعملمؤات التن مممؤ  "   على أنهؤا لمما تقدم سمكإ تعلسف ادا ا الموا د اليشلس   

    "ااساسم  كتصممم العمل لالتوظمف لالتد سب لالتقوسم لالتحفمز لالحماس 

ك:  أهداف إدارة الموارد البشرية دانما

الكتاب مجموع  مإ ااهداف ندا ا الموا د  لضع ان لكل لظمف  داخل المن م  أهدالها  لعلى هاا ااساس

 (:Ivancevich, 1998: 9  لالتي سمكإ توضمحها إما سأتي: اليشلس 

 تساعد المن م  لي الو و  الى أهدالها   1

 ( إشكل رمد لكفوء work forceتوظمف مواهب لاد ات اوا العمل    2

 تجهز المن م  إموظفمإ مد إمإ لمحفزسإ إشكل رمد   3

 الموظفمإ الى  ٍد ما تحقق  ضى   4

ك تطو  لتحالظ على عمل العمل الا  سجعل مإ التوظمف لي المن م  شم  5  لمه  ا كملغوإ ئا

 نقل لتو مل سماسات ادا ا الموا د اليشلس  الى رممع الموظفمإ   6

ك   7  المساعدا لي دعم لادام  السماسات لالمما سات ااخ ام  لدعم السلوم المسول  ارتماعما

 الى تحقمق ممزا تنالسم  متيادل  لألللاد لالمجاممع لالموسس  لالجمهو  تحلم التغممل   8

 .أهمية إدارة الموارد البشريةثالثاً : 
 

التحلملمؤؤؤ   لمنهؤؤؤالؤؤؤي عؤؤؤدا مجؤؤؤاالت  ودسؤؤؤهت هؤؤؤل أهممؤؤؤ  ادا ا المؤؤؤوا د اليشؤؤؤلس  مؤؤؤإ خؤؤؤ   الؤؤؤدل  الؤؤؤا  ت

 اذ(  Wright, 1991: 92المؤوا د اليشؤلس    أنشؤط  ادا ا للالتشممصؤم  لانإداعمؤ  لؤي كؤل رانؤب مؤإ روانؤب 

 تتجسد تل  الجوانب المهم  إما سأتي:

المسؤوللمات التؤي ستمتؤع إهؤا االؤلاد لضؤ  كعؤإ تنفما االستلاتمجم  لتمصمص موا د المن م  لالعملمات اننتارمؤ   -1

 ( Rucce, et al, 1998: 82لالما   إأداء المن م  لدقالتها التي تجعل مإ االإتكا  مسأل   م  للعال   

مإ خ   لظمفتهؤا التؤي تنجزهؤا لؤي المن مؤات لالتؤي تحقؤق االسؤتمدام اامثؤل لااكثؤل لاعلمؤ   اهممتهاكال  ت هل -2

 ( Ivancevich, 1998: 8لألللاد  لهم الموظفون( مإ أرل انجاز ااهداف التن ممم  لالفلدس   

مؤؤإ خؤؤ   اؤؤد تها علؤؤى الميؤؤاد ا لاالضؤؤط   إالؤؤدل  اللسؤؤاد  لؤؤي التحلمؤؤل اليمئؤؤي لممؤؤا ستعلؤؤق  تهؤؤالتتيلؤؤو  أهمم -3

ك  ك لنوعؤؤا ك لطيمعؤؤ  االعمؤؤا  إمعلومؤؤات المؤؤوا د اليشؤؤلس  كمؤؤا لمتطلياتهؤؤا لإمؤؤا سضؤؤمإ اندا ا النارحؤؤ  لالفاعلؤؤ   للقؤؤا

 Decenzo & Robbins, 1999: 15 ) 

لؤؤي لضؤؤع لتطؤؤوسل خؤؤ   االدلا  االإداعمؤؤ  التؤؤي تقؤؤوم إهؤؤا لالمتمثلؤؤ  لت هؤؤل اهممؤؤ  ادا ا المؤؤوا د اليشؤؤلس  مؤؤإ   -4

ك مؤإ ايؤل اندا ا (Emergent strategies)االستلاتمجمات الطا ئ      أ  االسؤتلاتمجمات غمؤل الممطؤ  لهؤا مسؤيقا
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مكانؤات لل للمن م  اناكال  دل ها لي تحقمق المزاسا التنالسم  مإ خ   تطوسل مصاد   أسمالها اليشل  الا  سو

 (29: 2003 عياس   لالقد ات المممزا لالمتوالق  مع متطليات اليمئ  المتغملا

تيؤؤلز أهممؤؤ  ادا ا المؤؤوا د اليشؤؤلس  مؤؤإ خؤؤ   دل  العؤؤاملمإ لؤؤي انجؤؤاز العملمؤؤات اننتارمؤؤ  لتنفمؤؤا االسؤؤتلاتمجم     -5

طؤؤوسل الما ؤؤ  إالمنتجؤؤات اليحؤؤ  لالترهؤؤود   لمسؤؤاهمتهم لؤؤي عملمؤؤات اليمؤؤع لخدمؤؤ  الزإؤؤون لدعؤؤم  الممطؤؤ  لهؤؤا

 ,Templeton, لإالتؤؤالي لهؤؤي تؤؤدعم التورهؤؤات المسؤؤتقيلم  لؤؤي تحقمؤؤق أهؤؤدالها إعمؤؤدا اارؤؤل   لعملمؤؤات المن مؤؤ 

2000: 132 ) 

هؤو الشؤلاك  المؤوم المؤوا د اليشؤلس   ادا اااكثؤل ادؤا ا للدهشؤ  لؤي دل  ل الكيمؤل لهنام مإ سوكؤد علؤى أن التغممؤل -6

 ( Gary Dessler, 2003: 5لتنفما االستلاتمجم  على مستوى الشلك   المتزاسدا لي تطوسل 

 لسمكؤؤؤؤؤؤؤؤإ القؤؤؤؤؤؤؤؤو  أن هنؤؤؤؤؤؤؤؤام نؤؤؤؤؤؤؤؤوعمإ مؤؤؤؤؤؤؤؤإ اادلا  تقتؤؤؤؤؤؤؤؤلن إؤؤؤؤؤؤؤؤردا ا المؤؤؤؤؤؤؤؤوا د اليشؤؤؤؤؤؤؤؤلس  لهؤؤؤؤؤؤؤؤي: 

 Gary Dessler, 2003: 3-4  & )Torrington & Hall, 1998: 15) 

 ( دل  تشغملي Operational focus التلكمز العملماتي    1

 ( دل  استلاتمجي Strategic focusلاتمجي  التلكمز االست  2

ك للموا د اليشؤلس  سنؤد ع علؤى أنهؤا لظمفؤ  استشؤا س   ممؤا رعؤل الؤيعض   للألسف أن المفهوم السائد تا سمما

أن ادا ا المؤوا د اليشؤلس  لؤي الؤى تطؤل   أ  مؤإ تلؤ  اء اء  اذسممل الى الن ل المها على أنها أال مما هلي علمه 

غملم  للغاس  لإأن نشاطات الموا د اليشلس  لمست استلاتمجم  على انط   لإالمقاإل لقد أكد  أ  الغالب لظمف  تش

ك ه    المؤوا د اليشؤلس  لهؤا دل  كيمؤل لؤي موائمؤ  لتكممؤف اسؤتلاتمجم  الشؤلك     أن ادا ا  وآخل لهو ااكثل توسعا

   ت ئم مؤع االسؤتلاتمجمات الكلمؤ  لالتنالسؤم لس هل هنا دل هؤا لؤي تكممؤف المما سؤات الفلدسؤ  للمؤوا د اليشؤلس  لتؤ

 ( Gary Dessler, 2003: 12  لل الموا د اليشلس  لاليلامو المطلوإ  لتنفما تل  االستلاتمجم  الكلم المإ دم تو

لإعد زسادا المؤودلات الما رمؤ  علؤى المن مؤات أ ؤيد مؤإ الضؤلل   علؤى المن مؤات اسؤتغ   امكانماتهؤا 

التؤؤأدملات لاعؤؤادا الن ؤؤل إكثمؤؤل مؤؤإ أنشؤؤطتها لالتفكمؤؤل إطلسقؤؤ  ممتلفؤؤ  ملكؤؤزا علؤؤى المؤؤداخل كالؤؤ  لمجاإهؤؤ  هؤؤاح 

االستلاتمجم  لي أغلب روانب لأنشط  العمل  لإلزت من مات نارحؤ  إشؤكل كيمؤل نتمجؤ ك لوضؤعها مجموعؤ  مؤإ 

(   Bratton & Gold, 2003: 49االستلاتمجمات الجمدا ندا ا الموا د اليشلس , لتأكمؤدها علؤى التمطؤم  الجمؤد  

ك  للمن مؤ  ادا ا المؤوا د اليشؤلس  إااهؤداف االسؤتلاتمجم  مما سؤات  إؤ  "لتعني ادا ا الموا د اليشلس  استلاتمجما

نمؤوذري تصؤو  ألإشؤكل  " مإ أرل تحسمإ أداء ااعما  لتطوسل الثقالات التن ممم  التي تدعم االإتكا  لالمللنؤ 

العلما استلاتمجم  أعما  الشلك   لتعؤد اسؤتلاتمجم  ادا ا المؤوا د اليشؤلس  المنطلؤق  ادا ا الموا د اليشلس  لاندا ا

لتحدسؤؤؤؤد المسؤؤؤؤا ات لانرؤؤؤؤلاءات التؤؤؤؤي تسؤؤؤؤتمدمها المؤؤؤؤوا د اليشؤؤؤؤلس  لمسؤؤؤؤاعدا الشؤؤؤؤلك  لؤؤؤؤي تحقمؤؤؤؤق أهؤؤؤؤدالها 

 ( Gary Dessler, 2003: 5االستلاتمجم  

  إدارة الموارد البشرية.رابعاً : وظائف 
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لاؤؤد تطؤؤو ت هؤؤاح النشؤؤاطات مؤؤإ نشؤؤاطات     نشؤؤاطات عدسؤؤدا اضؤؤطلعت إهؤؤا ادا ا المؤؤوا د اليشؤؤلس هنالؤؤ  

,  سواء مإ  م  المحتؤوى أل مؤإ  مؤ  التطيمقؤات التقلمدسؤ   إسمط  تما سها هاح اندا ا الى نشاطات أكثل تعقمداك 

لهؤاا مؤا  ؤدا إاليا ؤ  الؤى ذكؤل اهؤم     ادا ا المؤوا د اليشؤلس الاد سعود سيب هاا التعقمد الى التحدسات التي تواره

            تي           الموا داليشلس  ل سب تصنمفات الكتاب لاليا ثمإ إالجدل  االادا ا انشط  

  

   ا الموا د اليشلس  ل سب ا اء إعض الكتاب لاليا ثمإااد لظائفتصنمفات جدول 

 تصنمف االنشط  اسم الكاتب ال المولف ت

1 (Noe et al, 1994: 57) 

  التد سب لالتطوسل3 االختما  2 تحلمل لتصممم العمل   1

 همكل اارو  لالحوالز لالمزاسا   5ادا ا ااداء  4

 ع اات العمل لالعاملمإ  6

2 

(Gomez-majia,etal, 

1998: 20-22) 

 

 

  4تقممم ااداء   3 تحلمل العمل لتصمممه2 تمطم  الموا د اليشلس   1

 التحفمز   5لالتطوسل المهني التد سب 

   االختما  لالتعممإ  6

3 (Ivancevich, 1998: 5) 

 انذعان لالمطالع  لفلا التوظمف المتسالس     1

 ع اات العمل  4لالتد سب لالتطوس  3 تحلمل العمل   2

 ا  لتشجمع الموظف ماخت 6تمطم  الموا د اليشلس   5

 الس م  لالصح   8تقممم لتعوسض اننجاز  7

4 (Dessler,2003: 2) 

  تمطم  ا تمارات العمل 2تن مم تحلم ت الوظمف    1

   إناء التزام الموظف   4 اختيا  الملشحمإ للوظمف    3

   تقممم االداء  6 تورمه لتد سب الموظفمإ الجدد   5

 الحوالز لالفوائد  7

   تد سب لتطوسل المد اء  9ت   االتصاال 8

 (48: 2003عياس,   5

 التحفمز   3التد سب لالتطوسل   2الموا د اليشلس  تمطم    1

   7ع اات العمل  6 مان  الموا د اليشلس    5اارو  لالللاتب   4

 االختما  

  نفها على أنها أنشط  مدعم  لأخلى لظمفم  (23: 2005اليلادعي,   6
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 اانشط  المدعم  -أ

 تحلمل اد ات االلاد لالوظائف   1

 تقممم ااداء لألللاد   2

 تمطم  الموا د اليشلس   3

 اانشط  الوظمفم  -ب

 االختما  للوظائف لالتعممنات   1

 التد سب لالتطوسل   2

 التعوسضات   اارو  لالحوالز لالمزاسا(  3

 


