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 شزيتبدارة اإلاىارد الااملحاضزة ألاولى  مقزر 

  البشزيت اإلاىارد ادارة وطبيعت ماهيت

 داهيا سيً العابدًًد. 

 

 Management ؤلادارةمفهىم 

  ؤلاداسة عمليت جخؼيؽ وجىظيم وجىحيه وسقابت أوشؼت أعظاء اإلاىظمت , واظخخذام لكل اإلاىاسد

ت واإلااليت واإلاادًت واإلاعلىماجيت الخىظيميت )   جدقيق أهذاف اإلاىظمت بكفاءة وفاعليت. ( بغشضالبشٍش

 مىارد اإلاىظمت:

 __الى ألاهذافجيعيق مىاسد اإلاىظمت للىصىل   --ًىضح   الشكل

 

 

 



  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرق بٌن 
 الكفاءة والفعالٌة

مدى     Effectivenessالفعالٌة 
النجاح فً تحقٌق األهداف 

 .المنشودة

تتعلق بالحصول على  فالفعاالٌة
 النتائج المتوخاة

 Efficiencyالكفاءة 

 .حسن استغالل الموارد المتاحة

فالكفاءة تتعلق بالوسائل واألسالٌب 
 (الممارسات) المتبعة فً التنفٌذ  

 اإلدارة علم أم فن

 فن

ٌمٌل العدٌد من الكتاب إلى اعتبار ) 
اإلدارة فناً ٌعتمد بشكل أساسً على 

الموهبة الشخصٌة فً استعمال 
 (  الموارد المتاحة

 علم

أي هناك قواعد وأسس ونظرٌات ) 
علمٌة تحكم الممارسة اإلدارٌة 

وٌمكن تعلمها فً , وتسٌرها 
الكلٌات والجامعات وٌمكن تطبٌقها 

 (على المنظمات

مبدأ الكفاٌة 

 والفعالٌة

 الفعالٌة

Effecttvenes

s 

 الكفاءة

Efflciency 
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 الحاجت إلى ؤلادارة :

 :لالداسة ألهه هدخاج 

 كىن ؤلاداسة وظيلت مهمت لخىظيم الجهىد الجماعيت 

  اإلاىظمت وهىعهامهمت للفشد وللمىظمت على اخخالف حجم 

 .جؼبق ؤلاداسة على حميع أوحه اليشاغ ؤلاوعاوي 

 اظخغالل حميع عىاصش ؤلاهخاج 

 To put the right man in the right place 

 بؤقل ما ًمكً مً اإلاال والجهذ والىقذ ) الفعاليت والكفاءة (. قيق ألاهذافداجخار القشاساث لخ 
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 الىظائف ؤلاداريت:

Planning  الخخطيط 

ش  هى ت وألافعال اإلائدًت الى جدقيقها وجقٍش العمليت التي ًخم مً خاللها جدذًذ أهذاف اإلاىظمت واإلاىاسد الظشوٍس

 أفظل العبل إلهجاصها .

Organizing الخىظيم 

العالقاث بين وظائف اإلاىظمت وجدذًذ الىظائف الاششافيت  هى عمليت جخصيص اإلاهام واإلاىاسد وجشجيب

 والخىفيزًت.

Directing  الخىجيه 

 هى عمليت اسشاد اإلاشإوظين أثىاء جىفيزهم لألعمال بغيت جدقيق أهذاف اإلاىظمت .

Controlling الزقابت 

 وهي مقاسهت هخائج العمل بمعياس معين وهى معياس ألاداء بهذف جصحيذ الاهدشافاث عً رلك اإلاعياس

 اإلاىرد البشزي مفهىم            

ق بين   وهى معين source اإلاصدر ال بذ مً الخفٍش

Support بعذ وال كيفيت اظخغاللها إلاىفعخه  لثروة كامىت لم ٌعشف ؤلاوعان أهميتها

 وسبما ال ٌعلم بىحىدها .

لثروة اكدشف ؤلاوعان أهميتها وجمكً مً  فهى مصذس معشوف  Resourceاإلاىردو

 اظخغاللها إلاىفعخه.

 

 .الطبيعت وؤلاوسان هفسه ًمكً الخمييز بين هىعين مً اإلاصادر هماوبالخالي 
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  ( هي معين لثروة هائلت بما أي ظؼذ ألاسض ومفاإلاصادر الطبيعيت )ا عليه وما خىله وما في داخله

ه ج ل إلاىفعت ؤلاوعان فؤصبدذ دخٍى خ ػٍى جلك مً عىاصش مخىىعت  مكدشفت جم اظخغاللها خالل جاٍس

 لثروة كامىت ال جذخل العىاصش حعمى باإلاىاسد الؼبيعيت والتي لم 
ً
في ًخم اكدشافها بعذ جبقى مصذسا

 .اعذاد اإلاىاسد الؼبيعيت بل اإلاصادس

 فهى مصذس لثروة كامىت بما ًملكه مً قذساث بذهيت وعقليت كامىت وعىذما ًخم اكدشافها ؤلاوسان  أما

  واظخغاللها إلاصلحخه
ً
ا  بشٍش

ً
 .وهفعه ًصبذ بزلك مىسدا

 
 

 البشزيت والقىة العاملت .مً اإلافيد هىا جىضيح إلافهىمي اإلاىارد      

 لألمت هي حميع ظكانها الزًً هم في ظً العمل أو خاسحه , أي الزًً  فاإلاىارد البشزيت

 ٌعملىن والزًً ال ٌعملىن .

  ٌشير الى رلك الجضء مً اإلاىاسد  مصطلح القىة العاملت ) اإلاىارد البشزيت الاقخصادًت (أما

ت الزًً جتراوح أعماسهم بين الحذ ألا  ) الزي             دوى والحذ ألاعلى لعً العمل   البشٍش

والشغبت فيه , والبدث عىه , ًدذده قاهىن عمل كل بلذ على خذي ( , وجخىفش لذيهم القذسة 

 واإلاماسظت الفعليت له.

, وقؼاع العاػلين , أي كل مً ًقىم  وهىا وشير الى قؼاعين مً العكان هما: قؼاع اإلاشخغلين

 عىذما ًخىافش هزا العمل .بعمل فعلي , وكل مً ً
ً
 مكً أن ًماسط عمال

خم الخمييز بين الفشد العامل والعاػل بؤن ألاخير جخىفش لذًه  فيه  الاسخعداد والزغبتالقدرة و ٍو

 لكً ال ًجذه.
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 ىارد البشزيت حعزيف اإلا

  
ً
ت في اإلاىظمت حشمل ألافشاد العاملين حميعا سإظاء ومشإوظين وهي التي جقذم للمىظمت اإلاىاسد البشٍش

وخبراث ومهاساث وحهىد و... الخ, مً أحل جدقيق أهذافها  معاهماتها على شكل مئهالث علميت

ت وبعع الشعاًت والخذماث الصحيت . ظاث ماليت ومعىٍى  الخىظيميت , وجدصل مقابل لك على حعٍى

 اإلاىارد البشزيت ؟إدارة ما هى حعزيف 

الفعالياث وألاوشؼت والتي جخمثل في جخؼيؽ وجىظيم وجقييم  لبشزيت :إدارة اإلاىارد ا

ش وجدفيز العاملين للىصىل الى أعلى معخىي مً ؤلاهخاحيت بكفاءة وفاعليت,  وجؼٍى

 جحقيق أهداف كل منهم.واإلاعاهمت في      في الاججاه والعامل  الششكت بين والجمع

                       

 إلدارة اإلاىارد البشزيتالخطىر الخاريخي  

وشىء هظام الحشف الزي هذف الى جدعين ظشوف عمل العاملين مزحلت ما قبل الثىرة الصىاعيت :  .1

 في الحشف واإلاهً.

ظهىس مفهىم جقعيم العمل  1764-1811(:  Industrial Revolutionمزحلت الثىرة الصىاعيت : )  .2

 العمل و الشفاهيت الصىاعيت., كما ظهش مفهىم سفاهيت وفكشة الخخصص في العمل 

 السكان

 االفراد فً سن العمل

لوى بشرٌة لادرة وراغبة 
 فً العمل

لوى بشرٌة غٌر لادرة 
 وغٌر راغبة فً العمل

 االفراد خارج سن العمل

 موظفون

 عاطلون
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ادة  وسكضث على العملمزحلت ؤلادارة العلميت : جيسب إلى فزيدريك جاًلىر ,  .3 وعلى الفاعليت أي ٍص

ت وؤلاطاءة دون ألاخز بعين  ؤلاهخاحيت مً خالل الذعىة الى جدعين ظشوف العمل اإلاادًت كالتهٍى

 الحاحاث الىفعيت وؤلاوعاهيت للعاملين . الاعخباس

  Employmentوشىء ما ٌعمى اداسة الاظخخذام   9191-9191فترة الحزب العاميت ألاولى :  .4

Department))( ثم جؼىسث الدعميت الى)اداسة العالقاث الصىاعيت  

وجدخل الدولت في الحياة ؤلاقخصادًت وجشاًد دور  9199-9191مزحلت حزكت العالقاث ؤلاوساهيت  .5

 هقاباث العمال .

عاإلايت الثاهيت وما بعدها أخذث أقسام إدارة الاسخخدام باسخقطاب العاملين مزحلت الحزب ال .6

 واخخيارهم وجدريبهم والعىاًت بهم.

جم التركيز على مذًشي مجمىعاث العمل الزًً  1981-1951مزحلت عالقاث العمل الجماعيت  .7

ى اداسة أصبدىا حضء مً مفهىم قيادة اإلاىظماث وظهش جخصص حذًذ في مجال اداسة ألاعمال وه

 له مبادئ وقىاعذ جذسط بالجامعاث. ( الزي أصبذPersonnel Managementألافشاد ) 

ت مً خالل سظم  ظهىس مفهىم ؤلاداسة ؤلاظتراجيجيتمزحلت وشىء إدارة اإلاىارد البشزيت   .8 للمىاسد البشٍش

م أدائهم ختى  ظياظاث العمل اإلاخعلقت باألفشاد العاملين مىز مشخلت اخخياسهم واملحافظت عليهم وجقٍى

 خشوحهم للخقاعذ ودفع الخعىٍظاث واإلاكافآث خعب ألاداء .
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 أهميت اإلاىارد البشزيت

 هل واجهت إحدي اإلاشكالث آلاجيت في مجال عملك ؟

  

 بين العاملين. مشاكل 

 وتهزب مً اإلاسؤولياث ضمً اإلاىظمت. جىاسع للسلطاث 

 بعض العاملين ) الخعيين بمىقع وظيفت أعلى(. في جزقيتمً قزاراث اإلاىظمت  عدم الزضا 

 العمل ومخطلباجه . بقىاهينالعاملين  عدم التزام 

  بسبب خطأ أحد العاملين أو سىء جصزفه. للمساءلت القاهىهيتحعزض اإلاىظمت 

 أهميت إدارة اإلاىارد البشزيت 

ت في الخىظيم مً أهم عىاصز العمليت ؤلاهخاجيت فيه وال بد مً جىافز الكفاءاث كىنها  جيبع أهميت اإلاىاسد البشٍش

 الجيدة القادرة على ألاداء والعطاء اإلاخميز.

ادة عذد العاملين  وجقىيت عاليت مً آلاالث لزلك ًمكً القىل أن جىظع ؤلاهخاج ال ًكىن بالخىظع ألافقي فقؽ ) ٍص

عً  واإلاعذاث ( بل أن الخىظع الشأس ي لإلهخاج هى مكمل للخىظع ألافقي ورلك بشفع معخىي الكفاءة ؤلاهخاحيت

ب ت اإلاخدفضة والقابلت لعملياث الدشكيل والخؤهيل والخذٍس ق جىفير اإلاىاسد البشٍش  .ػٍش

 

 عىامل اخزي أبزسث أهميت ودور إدارة اإلاىارد البشزيت:

   

 اكتشاف أهمٌة العنصر البشري

 كبر حجم المنظمة ونموه وكبر عدد العاملٌن

 ظهور النمابات العمالٌة وتأثٌر ذلن على وضع العامل وأنظمة العمل 
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 أهداف إدارة اإلاىارد البشزيت

 

 مىقع إدارة اإلاىارد البشزيت

 

 

 

 

 

 

. 
 لدى العاملٌن فٌها الوالءالمساهمة فً تحقٌق أهداف الشركة وزٌادة •

 والمتحفزة التدرٌبتوظٌف المهارات والكفاءات عالٌة •

. 

عند العاملٌن إلى أعلى تحمٌك الذات والرضا الوظٌفً بٌن العاملٌن وزٌادة  العدالةتحقٌق •
 قدر ممكن

 الموارد البشرٌة إلى جمٌع العاملٌن فً المنظمة سٌاسات  إٌصال•

. 

 .العملالسلوكٌة وأخاللٌات المساهمة فً المحافظة على السٌاسات •

 .لتعود بالنفع على كل من المنظمة والعامل" التغٌٌر" إدارة وضبط عملٌة •

 ( . التحفٌز) والرغبة ( التدرٌب)السعً إلى تحقٌق معادلة مستوى األداء الجٌد وهً المقدرة •

 المدٌر العام

مدٌر الموارد 
 البشرٌة

رئٌس قسم 
 الشؤون اإلدارٌة

رئٌس قسم 
 التدرٌب

رئٌس قسم 
 التخطٌط

 مدٌر اإلنتاج مدٌر التسوٌق المدٌر المالً
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 البشزيت اإلاىارد دارةالهيكل الخىظيمي اإلاقترح إل 

 

 البشزيت اإلاىارد إلدارة الىظائف الزئيسيت

 وأخزث مكاهت مشمىقت في الهيكل الخىظيمي , خيث ًقع على عاجقها 
ً
 اظتراجيجيا

ً
ت دوسا جلعب اداسة اإلاىاسد البشٍش

ت ) على أن جكىن معخمذة ومخماشيت Strategyوطع اظتراجيجيت  مع الاظتراجيجيت العامت  إلداسة اإلاىاسد البشٍش

ًديث ًخظمً عمل  اإلاىظمت( Objectivesوأهذاف  Mission وسظالتVisionللمىظمت ومخماشيت مع سإٍا 

ت والتي حشخمل على القيام بالىظائف واإلاهام الخاليت. ش أهظمت اداسة اإلاىاسد البشٍش  وجؼٍى

       ت   Human Resources Planning جخؼيؽ اإلاىاسد البشٍش

 الخدليل الىظيفي  Job Analysis 

 الىصف الىظيفي  Job Description 

  هظام الاخخياس والخعيين  Recruitment and Selection 

 هظام جقييم ألاداء  Performance Appraisal 

 ع واإلاكافؤة   Compensation and Benefits System هظام الخعٍى

 ت ش اإلاىاسد البشٍش   Human Resources Development جؼٍى

 هظام جدفيز العاملين  Motivation and Incentives 

 واإلاعئولياث الصالخياث وطع  Authorities and Responsibilities 

 وطع وجدذًث الهياكل الخىظيميت  Organization Structure 

 وطع أهظمت العالمت  Health and Safety 

 دساظت مشاكل العاملين ومعالجتها  Employee Problem Solving 

 

رئٌس مجلس 
 إدارة

 مدٌر الموارد البشرٌة

 إدارة الخدمات
إدارة عاللات 

شؤون ) الموظفٌن 
 (األفراد

إدارة تنمٌة 
 الموارد البشرٌة

إدارة الرواتب 
 واألجور

إدارة تخطٌط 
 الموارد البشرٌة

مدٌر الشؤون 
 المالٌة

 مدٌر اإلنتاج مدٌر التسوٌك


