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تملسز   الثاهُتاملحاطسة   ادازة اإلاىازد البشٍس

ت                            جخؼُؽ اإلاىازد البشٍس

ً العابدًً  د. داهُا ٍش
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ت                                                                                                             :وظُفت جخؼُؽ اإلاىازد البشٍس

 
ً
 )جخصصا

ً
( وهىعا

ً
 )عددا

ً
ت هما وهي وظُفت جخخص بخحدًد احخُاحاث اإلايشأة اإلاظخلبلُت مً اإلاىازد البشٍس

خم ذلً مً خالٌ:  ومهازة( ٍو

 أو عبء العمل. جحدًد الؼلب على العمالت في طىء حجم العمل 

 .
ً
ت اإلاخاحت حالُا  جحدًد العسض مً العمالت أو اإلاىازد البشٍس

 .ت اإلاؼلىبت واإلاعسوطت  اإلاىاءمت بين اإلاىازد البشٍس

يخج عً ذلً أحد البدائل آلاجُت:           ٍو  

 

 

 

 

ت وجحلُم اإلايزة الخىافظُت  العالكت بين ئطتراجُجُت اإلاىظمت و ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

 

          

    

 

ئن الؼلب على العمالت = العسض مً 

 العمالت وهي حالت الخىاشن 

 

مً ئن الؼلب على العمالت أهبر 

 اإلاعسوض مً العمالت.

 ًىحد عجص في العمالت ًجب جدبيره.

 

ئن الؼلب على العمالت أكل مً 

 اإلاعسوض مً العمالت.

ًىحد فائع في العمالت ًجب الخصسف 

 فُه.

 جحلُم اإلايزة الخىافظُت ئطتراجُجُت اإلاىظمت
اإلاىازد  ئطتراجُجُت

ت   البشٍس
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 العىامل اإلاإزسة في جخؼُؽ اإلاىازد

 

 

 

 

 اهداف اإلاىظمت 

ت وهىعُتها ومً  حُث حشيل اهداف اإلاىظمت اللاعدة ألاطاطُت التي جحدد حاحت اإلاىظمت مً اللىي البشٍس

ت ان جخؼؽ لىفظها بمعٌص عً فهم او ئدزان الاهداف العامت وكدزة  الصعب على ئدازة اإلاىازد البشٍس

 اإلاىظمت على جحلُلها.

 

 اييالىطع اإلا 

ت. والىطع اإلاايي ًإزس على  الىطع اإلاايي للمىظمت والري ًخمثل في كدزتها على جخؼُؽ وجحدًد اإلاىازد البشٍس

اوشؼت اخسي مثل اطخلؼاب الىفاءاث اإلاإهلت و ئبلاءها على زأض العمل و هرلً الخأزير على بسامج 

ب و الحىافص...الخ.   الخدٍز

 

المؤثرات 
 الداخلية

أهداف 
 المنظمة

الوضع 
 المالي

التغيرات 
 التنظيمية

 حجم العمل
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 الخغيراث الخىظُمُت 

حدار حغُير في الهُيل الخىظُمي مً اجىشَع العاملين على الىظائف أو  لخىظُمُت واعادةحعخبر الخغيراث ا

ب وجىمُت العاملين وهرلً في  ت. خاصت فُما ًخعلم بخدٍز اإلاإزساث الداخلُت في جحدًد ػلب اإلاىازد البشٍس

ت. ب وجؼىٍس اإلاىازد البشٍس  حالت ئعادة جىشَع ألافساد والري بدوزه كد ًخؼلب ئيى جدٍز

 

 حجم العمل 

ت اإلاؼلىبت ألداء عمل معين على حجم ذلً العمل و هىعُخه  ٌعخمد حجم اإلاىازد البشٍس

 

 

 

 

المؤثرات 
 الخارجية

عوامل 
 اقتصادية

سياسة 
العمالة في 

 الدولة

عوامل 
 تقنية

أوضاع 
سوق 
 العمل

عوامل 
 تنافسية

العوامل 
االجتماعية 

 السكانية
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 عىامل اكخصادًت 

جخأزس اإلاىظمت باألوطاع الاكخصادًت الخازحُت املحُؼت بها والخضخم الاكخصادي ومعدٌ البؼالت ومعدٌ 

في طىق العمل , مما ٌعني جىفس فسصت أهبر أطعاز الفائدة؛ فازجفاع معدٌ البؼالت ًإدي ئيى وحىد فائع 

ت اإلاؼلىبت.  لالخخُاز مً اإلاىازد البشٍس

 طُاطت العمالت في الدولت 

عاث اللاهىهُت التي جظعها الدولت مثل وطع طُاطاث عمالُت أو وطع حد أدوى مً  وجخظمً هره الدشَس

 ألاحىز...الخ.

 

 عىامل جلىُت 

ت اإلاؼلىبت وهرلً ًلصد برلً هىع وحجم الخىىىلىحُا اإلاظخخد مت مما كد ًإزس على حجم اإلاىازد البشٍس

سهم. ب العاملين وجؼٍى  هىعُتها وازس ذلً على بسامج جدٍز

 اوطاع طىق العمل 

خمثل هرا في الخغيراث التي جؼسأ على طىق العمل مً حُث الفائع او العجص وما ًيخج عً ذلً مً  ٍو

ت.ئمياهُت جىفس الاحخُاحاث اإلاؼلىبت مً اإلاىازد ا  لبشٍس

 عىامل جىافظُت 

ت مدزبت  خمثل هرا في أهه ولما اشدادث اإلاىافظت بين الشسواث جصبح حاحت اإلاىظمت اهبر لىفاءاث بشٍس ٍو

 وماهسة.

 العىامل الاحخماعُت الظياهُت 

خمثل هرا في حسهت الظيان و اهخلالهم مً مىؼلت حغسافُت ئيى اخسي او الهجسة العائدة او الخازحت وأزس  ٍو

 طىق العمل مً حُث الفائع او العجص.  ذلً على
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ت                 خؼىاث جخؼُؽ اإلاىازد البشٍس

 دزاطت اطتراجُجُت اإلاىظمت ووشاػها 

 ..جحلُل البِئت الداخلُت والخازحُت 

 .ت  جحدًد الؼلب والعسض مً اإلاىازد البشٍس

 .اإلاؼابلت بين العسض و الؼلب 

 صُاغت الخؼت 

 

 اإلاىظمت و وشاػها و جظم:دزاطت اطتراجُجُت  .1

 

 مساحعت خؼؽ اإلاىظمت و أهدافها بعُدة اإلادي في الخىطع او الاهىماغ. (1

 الخعسف على مدي الاججاه هحى الخؼىٍس الخىىىلىجي. (2

 ئحساء مساحعت لسطالت اإلاىظمت و زلافتها و طُاطتها. (3

 

 جحلُل البِئت الداخلُت و الخازحُت : .2

 

 البِئت الداخلُت : - أ

  السؤٍت والاهداف و زلافتها الخىظُمُت وطُاطاتها.زطالت اإلاىظمت و 

 .الهُيل الخىظُمي و الظلؼت و اإلاظإولُت 

 .أطع حسهت الخىلالث الىظُفُت 

 

 البِئت الخازحُت : - ب

 .عاث الحىىمُت  الدشَس

 .العىامل الاكخصادًت و الظياهُت و الاحخماعُت 

 .الخؼىز الخىىىلىجي 

 .ًالىلاباث و اإلاىزدون و الصبائ 
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 swotأطلىب 

 ًخىىن هرا ألاطلىب مً حاهبين:

  الجاهب الاٌو : جحلُل الىطع الداخلي هلاغ اللىةSTRENGTH   و الظعفWEAKNESS  والري

 و حلُلت مً هلاغ كىة و طعف و ان ًبخعد الخحلُل عً 
ً
ًجب أن ًلخصس على ما هى فعال

 الخىكعاث و الاحخماالث.

  الجاهب الثاوي: جحلُل البِئت الخازحُت الفسصOPPORTUNITIES   و التهدًداث THREATS و

الري ًأخر بعين الاعخباز الىطع الفعلي و الحلُلي حُث التهدًداث اإلاىحىدة و الفسص غير 

 اإلاظخعملت مً هاحُت, هما ًحلل الخغُير املحخمل في ول منهما مً هاحُت أخسي.

 

 :  STRENGTHىة : هلاغ الل     

  حظاعد على اطخغالٌ الفسص اإلاخاحت و اإلامىىت و على 
ً
اًت ئمياهُاث داخلُت ذاجُت مىحىدة فعال

 ميافحت التهدًداث.

 ...حت  مثل مىظفين مإهلين او بِئت عمل مٍس

 : WEAKNESSالظعف   هلاغ

  حعُم مً اللدزة على اطخغالٌ الفس 
ً
ص .مثل خلل أًت ظسوف و عىامل هلص داخلُت مىحىدة فعال

 ئدازي و جىظُمي , أو هلص مىازد.... 

 

أسالٌب تحلٌل بٌئة 

 المنظمة 

أسلوب   swot 
 أسلوب السيناريو

SCENARIO 
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 :  OPPORTUNITIESلفسص ا  

 

  أًت ظسوف او اججاهاث خازحُت ذاث ازس ئًجابي جمىً أو مىىذ فسصت للخؼىز و الىمى. مثل

 الاهخعاغ الاكخصادي.....

 

 : THREATSالتهدًداث 

 بي و هي عامل مهدد أو كد حظبب أًت ظسوف او اججاهاث خازحُت كد جإزس طلبا أو أزسث بشيل طل

 خظازة و طسز. مثل اإلاشاول الاكخصادًت أو الظُاطُت..... 

         

 

 

ت 3  .جحدًد الؼلب و العسض مً اإلاىازد البشٍس

 الخيبإ باحخُاحاث اإلاىظمت           

ت .. ولىً:  كد وعسف ما جحخاحه حالُا مً مىازد بشٍس

  ت )أعداد و هفاءاث...؟!( .هل حعسف ماهحخاحه بعد عام أو أهثر  مً مىازد بشٍس

 هل جىحد طسوزة إلاعسفت ذلً؟ 

 ..هل معسفت ذلً مىطىع بظُؽ؟ 

 ماهي ألادواث و الخلىُاث التي هحخاحها لرلً؟ 
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الخيبإ باحخُاحاث اإلاىظمت   

 

 

 
 

 تحلٌل عبء العمل

تحلٌل مخزون .1
 الموارد البشرٌة

 تحلٌل لوة العمل

 1.خرائط اإلحالل

 أسواق العمالة

 و ترجمتها إلى عدد الساعات الفعلٌة  األهدافتحدٌد

 المطلوبة.

 الذي ٌستطٌع الفرد الواحد المٌام حجم العمل تحدٌد

 به خالل فترة زمنٌة محدودة.

 عدد العاملينتحدٌد. 

ما ٌتوفر لدى المنظمة من موارد بشرٌة 

ٌستفاد  النوعية. الكمية ومن الناحٌتٌن 

 منه فً :

.تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة 

عن مناطك الخطر فً  الكشف

المنظمة )دوران العمل, 

 الشواغر مستمبال,...( 

 هً خطط احتمالٌة تعد مسبما

لمواجهة ظروف خلو المناصب 

 الهامة فً الشركة

 للوظائف التً من المرشحون

فً شاغرة المحتمل ان تكون 

 المستمبل )خبرات هؤالء األفراد(.

ا و معلومات عن الوظٌفة و شاغله

تارٌخ الترلٌة المتولعة باإلضافة 

الشخص البديل إلى معلومات عن 

 و إمكانياته.

 تحلٌل عبء العمل

تحلٌل مخزون .1
 الموارد البشرٌة

 1.خرائط اإلحالل تحلٌل لوة العمل

 أسواق العمالة

من الموارد البشرية مقارنة مع  العدد الموجود

 حاليا و في المستقبل . العدد المطلوب

.معدل دوران العمل ,حركة العمالة 

 هو " معدل تغير العمل في  دوران العملمعدل

ل او المنظمة خالل فترة زمنية محددة إما بالدخو

الخروج بأشكاله المختلفة .و هو يقيس مدى 

 استقرار العاملين و رضاهم الوظيفي."
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 .اإلاؼابلت بين العسض و الؼلب4       

 

  ت مع اإلاؼلىب جىفُر الخؼت اإلاظخلبلُت ,و هىاحه هلىم بملازهت اإلاخىفس فعال مً اإلاىاز د البشٍس

 ئحدي الاحخماالث :

 العسض < الؼلب 

  العسض >  الؼلب 

 العسض = الؼلب 

 .صُاغت الخؼت5

A.  ت  اطتراجُجُاث معالجت الىلص مً اإلاىازد البشٍس

B.  ت  اطتراجُجُاث معالجت الفائع مً اإلاىازد البشٍس

C. اطتراجُجُاث الاطخلساز 

 

ت:اطتر  -اوال  اجُجُاث معالجت الىلص مً اإلاىازد البشٍس
 الاعخماد الداخلي: - أ

i.  ت  : Increase efficiencyزفع هفاءة اإلاىازد البشٍس

ii.  العمل ؤلاطافيovertime work  : 

iii.  ئػالت طً الخلاعدlate retirement : 

iv.  ئعادة حشىُل كىة العمل الداخلُتinternal movement : 

 الاعخماد الخازجي: - ب

i. ت مإكخت حعُين مىازد بش  : Temporaryٍس

ii. ت دائمت  : outsourcingحعُين مىازد بشٍس

iii.  الخعاكد مع حهت خازحُت ألداء بعع اإلاهامoutsourcing: 

iv.  اطخخدام جىىىلىحُا حدًثتmodern technology : 
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ً
ت-زاهُا  اطتراجُجُاث معالجت الفائع مً اإلاىازد البشٍس

 ح الدائم  الدظٍس

  ح اإلاإكذ  الدظٍس

 ي للخلاعدُع الظً اللاهىوفجخ 

  ججمُد الخىظُف 

 ظاث اإلاالُت و اإلاصاًا الىظُفُت  جخفُع الخعٍى

 
ً
 اطتراجُجُت الاطخلساز -زالثا

ت للمىظمت و عدم حظسبها للخازج. (1  جؼىٍس هظام الحىافص للمحافظت على اإلاىازد البشٍس

ت للمحافظت على مظخىي ئهخاحُتها و  (2 ب اإلاظخمس لخىمُت اإلاىازد البشٍس الخدٍز

 جحظِىه.

 ر فسص جسكُت للجمُع كدز ؤلاميان.جىفي (3
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