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ــري بهــا  ــه لالستشــارات والتعليــم تحتــوي علــى عــدة مقــاالت متنوعــة نحــاول أن ُنث ــة تصــدر عــن بّك ــة مهني مجل

ــراء  ــه إلث ــادرات بّك ــي أجمــع. وهــي إحــدى مب ــم العرب ــة الســعودية والعال المجتمــع المهنــي فــي المملكــة العربي

المحتــوى العربــي المهنــي.

فــي كل شــهر ســنتحدث فــي مواضيــع مختلفــة لمجــال محــدد مثــل إدارة المشــاريع وإدارة المــوارد البشــرية 

وإدارة الجــودة وغيرهــا. ونهــدف فــي هــذه المجلــة إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة تلــك المجــاالت والفــرص الكثيــرة 

التــي ُيمكــن أن يحظــى بهــا األشــخاص ذوي الخبــرة والكفــاءة والشــهادات المعتمــدة فيهــا، كمــا تهــدف لجمــع 

المعلومــات فــي مــكان واحــد لتســهيل الوصــول إليهــا والرجــوع لهــا فــي أي وقــت.

المجلة 
الشهرية
من بكه!
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ُيعتبــر مفهــوم سالســل اإلمــداد مفهومــًا قديمــًا تطــور علــى مــدار الســنوات مــع اختــالف وتطــور البيئــة المحيطــة 

والتكنولوجيــا. أصبحــت إدارة سالســل اإلمــداد أمــرًا ال يمكــن االســتغناء عنــه بســبب االبتكار المســتمر فــي التكنولوجيا 

وتوقعــات العمــالء المتغيــرة بســرعة. وأصبــح نجــاح وتنافــس المنظمــات معتمــدًا علــى إدارة سلســلة اإلمــداد بشــكل 

ــا المتقلبــة باســتمرار. فمــا هــي إدارة سالســل اإلمــداد ومــا هــي أهميتهــا  ــال ومتوافــق مــع البيئــة والتكنولوجي فّع

للمنظمــات؟

لتعريــف إدارة سلســلة اإلمــداد علينــا أواًل التعــرف علــى معنــى سلســلة اإلمــداد )Supply Chain(، ُتعــّرف سلســلة اإلمداد 

علــى أنها:

شــبكة متصلــة مــن األفــراد والمنظمــات والمــوارد واألنشــطة والتقنيــات المشــاركة فــي تصنيــع ونشــر منتــج أو خدمــة. 

تبــدأ سلســلة التوريــد بتســليم المــواد الخــام مــن المــورد إلــى الشــركة المصنعــة وتنتهــي بتســليم المنتــج النهائــي أو 

الخدمــة إلــى المســتهلك النهائــي. أي أنهــا الخطــوات التــي تتخذهــا المنظمــات لتوصيــل المنتــج أو الخدمــة مــن حالتهــا 

ــي. ــل النهائ ــى العمي ــة وصــواًل إل األصلي

تقــوم المنظمــات بشــكل دوري بتطويــر سالســل اإلمــداد حتــى تتمكــن مــن تقليــل تكاليفهــا وتظــل قــادرة علــى المنافســة 

فــي مجــال األعمــال.

ما هي إدارة سالسل اإلمداد SCM؟

تعريف سلسلة اإلمداد
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عناصر إدارة سالسل اإلمداد

التخطيـــط

التوريــــد

اإلنتــاج

التسليم

01

02

03

04

تحتــاج المنظمــات إلــى اســتراتيجية إلدارة جميــع المــوارد التــي يتــم مــن خاللهــا تلبيــة طلــب العمــالء علــى منتجاتهــم أو 

خدماتهــم. جــزء كبيــر مــن تخطيــط SCM هــو تطويــر مجموعــة مــن المقاييــس لمراقبــة سلســلة التوريــد بحيــث تكــون فعالــة 

بتكاليــف أقــل وتوفــر جــودة وقيمــة عاليــة للعمــالء.

ــر الســلع والخدمــات التــي يحتاجونهــا لخلــق المنتجــات. لذلــك، يجــب  ــار المورديــن الالزميــن لتوفي تقــوم المنظمــات باختي

علــى مديــري سلســلة التوريــد تطويــر مجموعــة مــن عمليــات التســعير والتســليم والدفــع مــع المورديــن وإنشــاء مقاييــس 

لمراقبــة العالقــات وتحســينها. وبعــد ذلــك، يعمــل مديــرو SCM علــى تجميــع عمليــات إلدارة مخــزون ســلعهم وخدماتهــم، 

بمــا فــي ذلــك اســتالم الشــحنات والتحقــق منهــا، وتحويلهــا إلــى مرافــق التصنيــع واإلنتــاج.

يقــوم مديــرو سلســلة التوريــد بجدولــة األنشــطة الالزمــة لإلنتــاج واالختبــار والتعبئــة والتحضيــر للتســليم. هــذا هــو الجــزء 

األكثــر كثافــة مــن حيــث المقاييــس فــي سلســلة التوريــد، الجــزء الــذي تســتطيع فيــه الشــركات قيــاس مســتويات الجــودة 

فــي اإلنتــاج وإنتاجيــة العمــال.

هــذا هــو الجــزء الــذي يشــير إليــه العديــد مــن المطلعيــن فــي SCM علــى أنــه لوجســتيات، حيــث تقــوم الشــركات بتنســيق 

اســتالم الطلبــات مــن العمــالء، وتطويــر شــبكة مــن المســتودعات، واختيــار شــركات النقــل إليصــال المنتجــات إلــى العمــالء 

وإنشــاء نظــام فواتيــر الســتالم المدفوعــات.
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اإلرجـــاع 05

يمكــن أن يكــون هــذا جــزًءا إشــكالًيا مــن سلســلة التوريــد للعديــد مــن المنظمــات. يتعيــن علــى مخططــي سلســلة التوريــد 

إنشــاء شــبكة ســريعة االســتجابة ومرنــة الســتالم المنتجــات المعيبــة والزائــدة مــن عمالئهــم ودعــم العمــالء الذيــن لديهــم 

مشــاكل مــع المنتجــات المســتلمة.

مــن المعــروف أن إدارة سلســلة التوريــد هــي جــزء ال يتجــزأ مــن معظــم األعمــال وهــي ضروريــة لنجــاح المنظمــة ورضــا 

العمــالء. وتكمــن أهميتهــا فــي أنهــا:

ما هي أهمية إدارة سلسلة اإلمداد

ُتعزز خدمة العمالء في 
المنظمة.

ُتقلل تكاليف 
التشغيل.

ُتحسن الوضع المالي 
للمنظمة.

توزيع األدوار 
والمسؤوليات عبر هياكل 

تنظيمية ُمحّكمة

0102
0304
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ما هي المبادئ السبعة إلدارة سلسلة التوريد واإلمداد؟

01
المبدأ
األول

03
المبدأ
الثالث

02
المبدأ
الثاني

04
المبدأ
الرابع

05
المبدأ

الخامس

06
المبدأ

السادس

07
المبدأ
السابع

تقســيم العمــالء علــى أســاس احتياجــات الخدمــة لمجموعــات متميــزة وتكييــف سلســلة التوريــد لخدمــة 

هــذه القطاعــات بشــكل مربــح.

االســتماع إلــى إشــارات الســوق ومواءمــة تخطيــط الطلــب وفًقــا لذلــك عبــر سلســلة التوريــد، ممــا يضمــن 

تنبــؤات متســقة وتخصيــص مثالــي للمــوارد.

تخصيص الشبكة اللوجستية لمتطلبات الخدمة وربحية قطاعات العمالء.

تمييز المنتج بشكل أقرب إلى العميل وتسريع المحادثة عبر سلسلة التوريد.

إدارة مصادر التوريد بشكل استراتيجي لتقليل التكلفة اإلجمالية المتالك المواد والخدمات.

تطويــر اســتراتيجية تقنيــة علــى مســتوى سلســلة التوريــد تدعــم مســتويات متعــددة مــن اتخــاذ القــرار 

وتعطــي رؤيــة واضحــة لتدفــق المنتجــات والخدمــات والمعلومــات.

اعتمــاد مقاييــس األداء الممتــدة للقنــوات لقيــاس النجــاح الجماعــي فــي الوصــول إلــى المســتخدم 

النهائــي بفعاليــة وكفــاءة

ُتركــز هــذه المبــادئ منــذ زمــن علــى ضــرورة اهتمــام مديــري سالســل اإلمــداد علــى العمــالء واحتياجاتهــم. وتؤكــد علــى أهميــة 

التنســيق بيــن أنشــطة سلســلة التوريــد )التخطيــط، توفيــر المصــادر، التصنيــع، التســليم، الُمرجعــات( داخــل المنظمــات وفيمــا بينهــا.
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وظائف إدارة سلسلة اإلمداد
)مجاالت العمل(

ما هو الفرق بين سلسة التوريد والخدمات اللوجستية؟

تشترك إدارة سلسلة اإلمداد وتتداخل مع العديد من قطاعات األعمال ومنها:

غالًبــا مــا يتــم اســتخدام مصطلحــات إدارة سلســلة التوريــد وإدارة لوجســتيات األعمــال )اللوجســتيات( علــى أنهمــا مصطلــح 

واحــد. لكنهمــا ليســا كذلــك، فــإدارة سلســلة اإلمــداد أعــم وتشــمل ضمنهــا إدارة اللوجســتيات.

تعتبــر اللوجســتيات حلقــة واحــدة فــي سلســلة التوريــد، فهــي تشــير إلــى الجــزء مــن السلســلة الــذي يتعامــل مــع التخطيــط 

والتحكــم فــي حركــة وتخزيــن الســلع والخدمــات مــن نقطــة منشــأها إلــى وجهتهــا النهائيــة. تبــدأ إدارة اللوجســتيات بالمــواد 

الخــام وتنتهــي بتســليم المنتــج النهائــي.

تضمــن اإلدارة اللوجســتية الناجحــة عــدم وجــود تأخيــر فــي التســليم فــي أي نقطــة فــي السلســلة وأن المنتجــات والخدمــات 

يتــم تســليمها فــي حالــة جيــدة. وهــذا بــدوره يســاعد فــي الحفــاظ علــى انخفــاض تكاليــف الشــركة.

قطاع إدارة 
المشاريع.

قطاع الرعاية 
الصحية.

قطاع صناعة 
السيارات.

قطاع التجارة 
اإللكترونية.

قطـــــاع
التجزئـــة.
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االختالفات الرئيسية بين إدارة سلسلة اإلمداد 
واللوجستيات:

شهادات ودورات إدارة سالسل اإلمداد المعتمدة دوليًا

01

02

03

04

05

يعــرف تدفــق وتخزيــن البضائــع داخــل وخــارج الشــركة باســم اللوجســتيات. تعــرف حركــة وتكامــل أنشــطة سلســلة 

التوريــد باســم إدارة سلســلة التوريــد.

تختلــف شــهادات إدارة سالســل اإلمــداد وتتعــدد باختــالف مجاالتهــا وباختــالف الجهــة المانحــة لهــا. يوجــد العديــد مــن 

ــر APICS أحــد هــذه  ــد وتعتب ــة فــي إدارة سلســلة التوري ــك الشــهادات الدولي ــي توفــر تل ــًا الت الجهــات المعتمــدة عالمي

الجهــات. ســنتعرف فيمــا يلــي علــى الشــهادات التــي يقدمهــا.

الهــدف الرئيســي مــن الخدمــات اللوجســتية هــو رضــا العمــالء الكامــل. علــى العكــس، فــإن الهــدف الرئيســي وراء 

إدارة سلســلة التوريــد هــو الحصــول علــى ميــزة تنافســية كبيــرة.

هناك دائرة واحدة فقط تشارك في اللوجستيات في حين تشارك بعض الدوائر في إدارة سلسلة التوريد.

إدارة سلسلة التوريد هو مفهوم جديد بالمقارنة مع الخدمات اللوجستية.

اللوجستيات هي فقط نشاط ضمن إدارة سلسلة التوريد.
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ُتمكنــك دورة معتمــد فــي إدارة اإلنتــاج والمخــزون )CPIM( مــن إتقــان العمليــات الداخليــة للمؤسســة وفهــم 

إدارة المــواد والجدولــة الرئيســية والتنبــؤ وتخطيــط اإلنتــاج وتطبيــق هــذه المفاهيــم علــى سلســلة التوريــد 

الموســعة.

تعــّرف أكثــر علــى الــدورة التدريبيــة دورة معتمــد فــي إدارة اإلنتــاج والمخــزون )CPIM( التــي نقدمهــا فــي بكــه 

مــن هنــا

ُتقدم دورة محترف في الخدمات اللوجســتية والنقل والتوزيع )CLTD( مجموعة شــاملة من المعرفة وأفضل 

الممارســات والمعاييــر فــي مجــال الخدمــات اللوجســتّية والنقــل والتوزيــع بمــا فــي ذلــك إدارة الطلبــات، وإدارة 

مخــزون التوزيــع وإدارة المســتودعات. تــزّود شــهادة CLTD المتــدّرب بالمعلومــات التــي يحتاجهــا لمواجهــة 

التحديــات اللوجســتّية لسلســلة التوريــد اليــوم.

تعــّرف أكثــر علــى الــدورة التدريبيــة دورة محتــرف فــي الخدمــات اللوجســتية والنقــل والتوزيــع )CLTD( التــي 

نقدمهــا فــي بكــه مــن هنــا

ــة  ــك التنظيمي ــى إظهــار معرفتــك ومهارات ــد )CSCP( عل ــرف معتمــد فــي سلســلة التوري ُتســاعدك دورة محت

للخــروج بعمليــات أكثــر بســاطة. توفــر هــذه الــدورة المعرفــة الالزمــة لفهــم إدارة التكامــل والتنســيق بيــن 

نشــاطات سلســلة التوريــد مــن البدايــة إلــى النهايــة.

تعــّرف أكثــر علــى الــدورة التدريبيــة محتــرف معتمــد فــي سلســلة التوريــد )CSCP( التــي نقدمهــا فــي بكــه مــن 

هنــا

https://bakkah.net.sa/sessions/cpim
https://bakkah.net.sa/sessions/cltd
https://bakkah.net.sa/sessions/cscp
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كيف تبني حياتك المهنية 
?في إدارة الموارد البشرية

قــد تكــون الحيــاة الوظيفيــة فــي قســم المــوارد البشــرية صعبــة 
ومجزيــة. بالنســبة للبعــض، يمكــن أن تكــون الفرصــة لكســب المرتبات 
ــن أن فرصــة العمــل عــن  ــرى اآلخري ــن ي ــا. فــي حي ــا قوًي الجيــدة دافًع
قــرب مــع األشــخاص فــي القــوى العاملــة هــو مــا يدفعهــم لبــدء 
العمــل فــي إدارة المــوارد البشــرية، لكــن كل وظيفــة فــي قســم 
المــوارد البشــرية لهــا نصيبهــا مــن الصعوبــات. حيــث يشــارك مديــر 
المــوارد البشــرية فــي اتخــاذ القــرارات الحاســمة التــي لهــا تأثيــر مباشــر 

علــى الحيــاة الشــخصية والمهنيــة لألشــخاص فــي الشــركة.

إدارة المــوارد البشــرية هــي المســؤولة عــن واحــدة مــن أكثــر األصــول 
قيمــة للمؤسســة وهــي القــوى العاملــة. حيــث إنهــا تشــمل جميــع 
الموظفيــن مــن اإلدارة الدنيــا إلــى المناصــب اإلداريــة العليــا. كمــا 

يلعــب الموظفــون مــن جميــع المســتويات دوًرا حيوًيــا فــي نجــاح 
المؤسســة وربحيتهــا واســتدامتها. وتهــدف إدارة المــوارد البشــرية 
إلــى تعظيــم مســاهمة كل موظــف مــن خــالل اإلدارة االســتراتيجية 

للمــوارد البشــرية.

فــي  البشــرية  المــوارد  األساســية إلدارة  الوظائــف  إحــدى  تتمثــل 
توظيــف أفضــل المواهــب من خالل جذب واختيار أفضل المرشــحين. 
ــري المــوارد البشــرية العمــل ليــس  ــك يجــب علــى مدي ولتحقيــق ذل
فقــط داخــل إدارتهــم ولكــن أيًضــا التنســيق مــع اإلدارات المختلفــة 
فــي المنظمــة. يتــم ذلــك لضمــان أن مديــر المــوارد البشــرية ال يقــوم 
فقــط بتوظيــف المرشــح الــذي يتمتــع بأفضــل المؤهــالت بــل أيًضــا 

الشــخص األنســب لهــذا المنصــب.

تتضمــن بعــض الســمات المرتبطــة بمديــر مــوارد بشــرية 

اآلخريــن  مــع  التعامــل  ومهــارات  والمرونــة  الصبــر  ناجــح 

تميزهــم  الصفــات  التفــاوض. هــذه  والتواصــل ومهــارات 

عــن غيرهــم مــن موظفــي المــوارد البشــرية، حيــث إنهــا 

تجعلهــم محترفيــن فــي مجــال المــوارد البشــرية ويتمتعون 

بفعاليــة عاليــة ومجهــزون بالمهــارات الالزمــة للتعامــل مــع 

عمليــات المــوارد البشــرية اليوميــة.

يجب أن يكون لديك مؤهالت مدير الموارد البشرية
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يعــد امتــالك خلفيــة تعليميــة قويــة فــي المــوارد البشــرية أمــر ال بــد منــه ألي مديــر المــوارد البشــرية. ويشــمل األســاس 

ــة  ــوس أو الماجســتير فــي المــوارد البشــرية مطلوب ــن لمختلــف وظائــف المــوارد البشــرية. حيــث أن درجــة البكالوري المتي

وضروريــة لمديــري المــوارد البشــرية.

كمــا أن الطريــق الوحيــد الــذي يمكــن مديــر المــوارد البشــرية مــن تنفيــذ اســتراتيجية فعالــة لتخطيــط المــوارد البشــرية 

تتوافــق مــع التحديــات الصعبــة فــي العمليــات اليوميــة هــو امتالكــه معرفــة متخصصــة فــي المــوارد البشــرية بجانــب 

الخبــرة والتعلــم المســتمر ومتابعــة تطــورات المــوارد البشــرية.

مديــر المــوارد البشــرية هــو نقطــة محوريــة لجميــع اســتراتيجيات وإجــراءات المــوارد البشــرية. فالمديــر يجــب أن يمتلــك 

مهــارات القيــادة القويــة. كمــا يعتبــر قائــًدا، ولكــن ليــس هنــاك أي دليــل إرشــادي للمــدراء لكــي يصبحــوا قــادة. حيــث أن 

المعيــار الوحيــد الــذي يقــاس بــه القائــد هــو أداء الفريــق. القائــد هــو أيًضــا شــخص مجــازف، حيــث يمكنــه أداء المهــام 

ــه. ــه تحمــل مســؤولية أفعال ــد هــو الشــخص الــذي يمكن ــًرا، فــإن القائ ــه مــن قــدرات. وأخي بأفضــل مــا لدي

قســم المــوارد البشــرية مكلــف بالتعامــل مــع القــوى العاملــة والتــي تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى المئــات وأكثــر. يجــب 

ــى توظيــف  ــاء اإلشــراف عل ــى التعامــل مــع عشــرات الشــكاوى الشــخصية أثن ــر المــوارد البشــرية قــادرًا عل أن يكــون مدي

موظفيــن جــدد. حيــث تتنــوع أدوار مديــر المــوارد البشــرية إلــى درجــة أنهــا تتضمــن تطويــر برنامــج اســتحقاقات الموظفيــن 

الــذي يــوازن بيــن مصلحــة الشــركة وموظفيهــا. كمــا أن القــدرة علــى التعامــل مــع العديــد مــن المهــام فــي وقــت واحــد 

ــا ولكــن مطلًبــا ألي مديــر مــوارد البشــرية. ليســت شــيًئا اختيارًي

التواصــل مهــارة مهمــة ألي مديــر مــوارد بشــرية. حيــث يتــم تطبيقهــا باســتمرار مــن خــالل تعامالتــه اليوميــة. كمــا يجــب أن 

يكــون مديــر المــوارد البشــرية مميــًزا جــًدا فــي كل مــن االتصــاالت الشــفوية والمكتوبــة. يجــب أن يكــون قــادر علــى التواصــل 

بإيجــاز وفعاليــة مــع جميــع األفــراد بغــض النظــر عــن وضعهــم فــي المنظمــة.

مهــارة االتصــال الفعــال أمــر بالــغ األهميــة أثنــاء المفاوضــات. حيــث تتطلــب حــاالت ســوء الفهــم بيــن الموظفيــن أو اإلدارة 

وجــود مديــر للمــوارد البشــرية يســتطيع إيجــاد حــل وســط مقبــول بيــن األطــراف المختلفــة.

تتمثــل االســتراتيجية الجيــدة لمســاعدة فريقــك فــي إدارة المــوارد البشــرية فــي المشــاركة فــي تحفيزهــم باســتمرار. كمــا 

ــر المــوارد البشــرية الناجــح الحوافــز  ــر المــوارد البشــرية مــا يحفــز الفريــق ومــا ال يحفــزه. ال يقــدم مدي يجــب أن يحــدد مدي

فحســب، بــل األهــم مــن ذلــك أنــه يمنحهــم فهًمــا أفضــل لعملهــم وكيــف يترجــم ذلــك إلــى نجــاح المنظمــة.
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يجــب أال تقتصــر قــدرة مديــر المــوارد البشــرية علــى الناحيــة الفكريــة فحســب، بــل يجــب أن يــوازن هــذا أيًضــا مــع االلتــزام 

باألخالقيــات. فهــذا أمــر بالــغ األهميــة ألن إدارة المــوارد البشــرية لهــا تأثيــر مباشــر علــى حيــاة اآلخريــن. كمــا يجــب أن 

يتصرفــوا كمروجيــن لــكل مــن مصلحــة المنظمــة واألشــخاص الذيــن يعملــون فيهــا. فعنــد التعامــل مــع شــؤون الموظــف 

يجــب أن يكــون ذلــك بشــفافية وبشــكل يحافــظ علــى الســرية والخصوصيــة. ليتــم تســميتها بالثقــة، يجــب أن يكتســب مديــر 

المــوارد البشــرية ثقــة الموظفيــن واإلدارة.

نجــاح أي تفــاوض هــو القــدرة علــى إيجــاد حــل يعتمــد علــى الخبــرة أو مــن خــالل تحليــل الموقــف. يعــد التفكيــر الناقــد ضرورًيا 

خاصــة فــي بيئــة العمــل ســريعة التغيــرات. يجــب أن يكــون مديــرو المــوارد البشــرية قادريــن علــى تقديــم حلولهــم للمشــاكل 

الفريــدة التــي تتطلــب مهــارات التفكيــر النقدي.

دائًمــا مــا تكــون النزاعــات مســتمرة، ال ســيما فــي مــكان العمــل حيــث يتفاعــل األفــراد عــن قــرب مــع بعضهــم البعــض. عــادة 

مــا تحــل النزاعــات فــي مــكان العمــل مــن تلقــاء نفســها أو تصبــح خطيــرة بعــد وقــت. يجــب أن يكــون مديــر المــوارد البشــرية 

قــادًرا علــى تحديــد ســبب الصــراع الرئيســي وإيجــاد حــل مناســب. حيــث أنــه يمكــن أن يســاعد فــي تقديــم حــل وســط بيــن 

طرفيــن متعارضيــن أو تقديــم اإلجــراءات التأديبيــة الالزمــة.

يجــب أن يكــون مديــر المــوارد البشــرية قــادرًا علــى جمــع معلومــات مفصلــة وتحديــد المشــكلة وصياغــة الحلــول المقبولــة 

لــكال الطرفيــن. إن النزاعــات وبالرغــم مــن أنهــا غيــر مرغوبــة فإنهــا تحــدث بيــن الحيــن واآلخــر. ومــع ذلــك، يجــب أن يتمتــع 

مديــر المــوارد البشــرية الناجــح بمهــارات التواصــل المطلوبــة لحــل هــذه المشــكلة لضمــان ســير عمــل المؤسســة بسالســة.

06

07

08

دافــع األخــالق

مهارات التفكير الناقد

إدارة الصــراع
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مجاالت التركيز األساسية إلدارة الموارد البشرية

ظهــور التكنولوجيــا الجديــدة وتغيــر بيئــة العمــل هــي إحــدى العوامــل الرئيســية للتغييــر فــي قســم المــوارد البشــرية اليــوم. يجــب أن يكــون مديــرو المــوارد 

البشــرية قادريــن علــى تحديــد هــذه االحتياجــات الفريــدة وإنشــاء خطــة اســتراتيجية إلدارة المــوارد البشــرية للتعامــل مــع ذلــك.

تتضمــن مجــاالت التركيــز األساســية إلدارة المــوارد البشــرية إيجــاد حلــول تعــزز مشــاركة الموظفيــن بشــكل أفضــل واســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة فــي 

عمليــات التوظيــف. االحتفــاظ الموظــف أيضــا ال يــزال يشــكل مصــدر قلــق كبيــر. فالموظفيــن يبحثــون عــن الشــركات التــي تعــزز التــوازن بيــن العمــل والحيــاة 

الشــخصية وتلــك التــي تقــدم امتيــازات أكثــر وبيئــة عمــل أفضــل وهــو مــا يمثــل تحدًيــا يواجــه مديــري المــوارد البشــرية اليــوم.

وفًقــا لدراســة أجرتهــا مؤسســة Gallup  فــي عــام 2017 ، فــإن ٪85 مــن الموظفيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم ال يشــاركون فــي العمــل. 

هــذا الرقــم يمثــل نســبة كبيــرة مــن القــوى العاملــة. حيــث إنهــم غيــر متحمســين ألداء أفضــل مــا لديهــم فــي العمــل. يمكــن أن يترجــم ذلــك 

بالفــرص الضائعــة وضعــف اإلنتاجيــة والتــي يمكــن أن تكــون مؤثــرة بشــكل ســلبي علــى العمــل.

أظهــرت دراســات أخــرى أن 32 %مــن الموظفيــن تركــوا وظائفهــم خــالل 90 يوًمــا بســبب ثقافــة الشــركة الســيئة. قــد يكــون األمــر مزعًجــا 

ــًرا لمــوارد الشــركة. كمــا أعــرب ثلــث الموظفيــن عــن رغبتهــم فــي تــرك عملهــم ألنهــم  ألن تدريــب الموظفيــن الجــدد يمثــل اســتنزاًفا كبي

يشــعرون بالملــل.

يمكــن تعريــف مشــاركة الموظــف علــى أنهــا مســتوى مشــاركة الموظــف والتزامــه واتصالــه بالشــركة. الموظفــون الذيــن يشــاركون بنشــاط 

ويجــدون غرًضــا فــي عملهــم يكونــون أكثــر تحمًســا ألداء أفضــل، وبالتالــي تحســين مســتوى إنتاجيتهــم. كمــا تســاعد مشــاركة الموظــف أيًضــا 

علــى زيــادة احتماليــة االحتفــاظ بالموظفيــن وزيــادة ألداء واإلنتاجيــة.

قســم المــوارد البشــرية هــو المســؤول عــن اإلشــراف علــى برامــج إشــراك الموظفيــن وتقديمهــا والتــي تبــدأ بعمليــة التوظيــف مــن خــالل 

العمــل خــارج المنظمــة. كمــا تهــدف اســتراتيجيات تخطيــط المــوارد البشــرية إلــى تحســين المشــاركة واالحتفــاظ بالموظفيــن. تشــتمل 

الحلــول علــى مراجعــة التغذيــة الراجعــة مــن الموظفيــن، واالعتــراف بإنجــازات الموظفيــن، وخلــق ثقافــة أفضــل فــي مــكان العمــل. فتوفيــر 

التعليــم والتدريــب المســتمر، والمســار المهنــي، وتضميــن امتيــازات صحيــة ليســت ســوى بعــض األشــياء التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تنفيــذ 

اســتراتيجية إشــراك الموظفيــن.

01زيادة مشاركة الموظف
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يتــم اتخــاذ معظــم قــرارات عمليــات التوظيــف بنــاًء علــى التواصــل وجهــًا لوجــه مــع المرشــحين ومــدى تفاعلهــم. ولكــن يمكــن أن يؤثــر هــذا 

بشــكل ســلبي علــى موضوعيــة عمليــة التوظيــف. وفــي الوقــت الــذي تقــوم المزيــد والمزيــد مــن المنظمــات بالتركيــز علــى زيــادة التنــوع فــي 

مــكان العمــل، يجــب أن تكــون اســتراتيجيات التوظيــف موجهــة أيًضــا نحــو التنويــع بالجنــس والثقافــة والعــرق والعمــر.

أظهــرت األبحــاث أن لــدى مديــري التوظيــف ميــول شــخصية نحــو مجموعــة محــددة مــن األفــراد. وقــد تظهــر هــذه الميــول أثنــاء مراجعــة 

الســيرة الذاتيــة ويكــون تحيــز المــدراء هنــا علــى أســاس العــرق أو الجنــس. وبالرغــم  مــن أن هــذا قــد ال ينطبــق علــى الكثيــر مــن متخصصــي 

المــوارد البشــرية، إال أن الدراســة تمثــل احتمــااًل مزعًجــا بحــدوث ذلــك أثنــاء عمليــة التوظيــف.

يمكــن أن يــؤدي التنــوع الكبيــر فــي مــكان العمــل إلــى تحســين تبــادل األفــكار وتحســين اإلنتاجيــة. ولكــن قــد يكــون الوصــول إلــى بيئــة عمــل 

متنوعــة صعبــًا عندمــا تميــل إدارة المــوارد البشــرية بشــكل مســبق نحــو اختيــار مرشــحين محدديــن. تتمثــل الخطــوة األولــى فــي التغلــب علــى 

هــذا التحيــز فــي تحديــد وجــوده واالعتــراف بــه، يليهــا اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتقليــل هــذا التحيــز أو التخلــص منــه خــالل عمليــة التوظيــف.

مــن المتوقــع أن تضاعــف المنظمــات جهودهــا فــي ســبيل تحســين التنــوع فــي مــكان العمــل. لــذا يجــب أن يكــون مديــرو المــوارد البشــرية 

قادريــن علــى تلبيــة هــذه االحتياجــات وتنفيــذ برامــج التوظيــف التــي تعــزز التنــوع، وإنشــاء تخطيــط للمــوارد البشــرية يحقــق التنــوع النوعــي 

والعرقــي والعمــري والثقافــي. كمــا ويمكــن إلدارات المــوارد البشــرية توظيــف مجموعــة متنوعــة مــن االســتراتيجيات للتخلــص مــن التحيــز 

ــار والتقييــم والمقابــالت التــي ال تتطلــب  ــرات فــي أدوات التوظيــف واالختي ــا، والتــي يمكــن أن تتضمــن تغيي فــي عمليــة التوظيــف تماًم

تفاعــل الشــخص نفســه. كمــا ويمكــن لمديــري المــوارد البشــرية اســتخدام برامــج وأدوات المــوارد البشــرية لتنويــع المواهــب.

أحــد حلــول التوظيــف التــي يمكــن االســتعانة بهــا هــي »مرشــحات التنــوع« التــي تقضــي علــى التحيــز بالوعــي أثنــاء عمليــة التوظيــف. يمكــن 

أن يســاعد اســتخدام النهــج اآللــي دون تدخــل بشــري والتحليــالت مديــري المــوارد البشــرية علــى فهــم احتياجاتهــم مــن التوظيــف بشــكل 

أفضــل. كمــا ويمكــن أن يســاعد غــض النظــر عــن المعلومــات الشــخصية مثــل الجنــس والعمــر والعــرق أثنــاء عمليــة التقديــم األوليــة مديــري 

التوظيــف علــى التركيــز علــى المهــارات والخبــرات الوظيفيــة.

يســاعد اســتخدام مديــري المــوارد البشــرية لتكنولوجيــا وبرامــج التوظيــف العميــاء فــي التخلــص مــن التحيــز الالواعــي أثنــاء عمليــة التوظيــف. 

ويمكــن لهــذه الحلــول أن تســاعد فــي تنويــع مجموعــة المرشــحين وتحســين مــكان العمــل مــن خــالل توفيــر قــوة عاملــة أكثــر تنوًعــا.

02تحسين التنوع في مكان العمل
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ال ُيعتبــر قســم المــوارد البشــرية مجــرد قســم للتوظيــف فحســب، بــل يتجــاوز ذلــك بكثيــر ألن مــن وظائــف هــذا القســم المهمــة هــي العمــل 

علــى تحســين ظــروف القــوى العاملــة. فحســب التقريــر، أّن مــا يقــارب مــن »ثلــث« المواطنيــن األمريكييــن شــعروا بعــدم الرضــا عــن عائداتهــم 

الماليــة، كمــا تغيــب حوالــي %35 مــن الموظفيــن مــن 3 إلــى 5 أيــام عمــل شــهرًيا مــن اإلجهــاد وســوء ظــروف العمــل.

ــة، ويظهــر ذلــك فــي االهتمــام بســالمة  ــرة كامــل اهتمامهــا علــى عنصــر القــوى العامل ــر كفــاءة وخب تصــب المنظمــات والشــركات األكث

الموظــف العامــة لتحســين اندماجــه وبالتالــي خلــق بيئــة عمــل صحيــة. ويشــارك قســم المــوارد البشــرية بشــكل مكثــف فــي شــتى وســائل 

برامــج العمــل والموظفيــن والتــي تركــز علــى تحســين الصحــة العقليــة باإلضافــة إلــى البدنيــة، كمــا ويقــوم بالعمــل علــى تحســين وســائل 

الرفاهيــة للموظفيــن لزيــادة اندمــاج الموظفيــن وبالتالــي رفــع إنتاجيــة العمــل.

ال يقتصــر اإلجهــاد والتوتــر علــى ســاعات العمــل الطويلــة أو ظــروف العمــل الســيئة، بــل يعّبــر الموظفــون أيضــا عــن قلقهــم الشــديد 

بخصــوص وضعهــم المالــي، ولمعالجــة هــذا التوتــر المتزايــد للموظفيــن تقــوم إدارة المــوارد البشــرية بإنشــاء برنامــج مالــي واســتحقاقات 

للموظفيــن، حيــث تتكــون هــذه االســتحقاقات مــن الديــون واالدخــار والرهــون والمدخــرات واالســتثمارات. حيــث يتــم بشــكل مســتمر  تقديــم 

التعليــم والمســاعدة والحلــول الماليــة لمســاعدة الموظفيــن فــي معالجــة مخاوفهــم الماليــة.

مــن األمــور التــي يمكــن أن يوفرهــا قســم المــوارد البشــرية هــي بعــض الحلــول الشــاملة للموظفيــن داخــل إطــار العمــل والشــركة، كأن تكــون 

التحســينات موجــودة فــي مــكان العمــل نفســه مثــل غــرف معالجــة اإلجهــاد وصالــة رياضيــة، وســيعتبرها الموظفيــن إضافــة رائعــة. وهــذه 

التحســينات مــن شــأنها أن تســتثمر فــي بنــاء الموظــف بشــكل ممتــاز تحــت إطــار تعزيــز ثقافــة الشــركة اإليجابيــة والتفاعليــة.

أدى تطــور تكنولوجيــا الحاســوب إلــى جعــل أشــياء كثيــرة ممكنــة. فقــد أصبــح مــن الممكــن العمــل فــي بيئــة خاليــة مــن الــورق وتخزيــن كل 

شــيء والوصــول إليــه تخزيًنــا ســحابًيا. لــذا تســتثمر المؤسســات بشــكل متزايــد فــي التكنولوجيــا لتحســين كفــاءة مختلــف إداراتهــا. ويمكــن 

لقســم المــوارد البشــرية أيًضــا تحســين الكفــاءة مــن خــالل أتمتــة بعــض وظائفــه.

يمكــن أن تســاعد عمليــات المــوارد البشــرية المدعومــة بالتكنولوجيــا فــي تحســين اإلنتاجيــة مــن خــالل الســماح لموظفــي المــوارد البشــرية 

بالتركيــز علــى القــوى العاملــة فقــط. كمــا ويمكــن لتقنيــات المــوارد البشــرية أن تســاعد مديــري المــوارد البشــرية فــي إنشــاء تخطيــط للمــوارد 

البشــرية منــذ التوظيــف حتــى مغــادرة المؤسســة. وتســاعد التكنولوجيــا فــي تبســيط العديــد مــن وظائــف المــوارد البشــرية لتحســين تجربــة 

الموظفيــن، وزيــادة االندمــاج الوظيفــي، وتعزيــز ثقافــة الشــركة.

يمكــن أن يكــون بنــاء مســتقبل مهنــي فــي قســم المــوارد البشــرية أو كمديــر للمــوارد البشــرية تجربــة مجزيــة ألي مهنــي. لذلــك يعتبــر العمــل 

فــي أهــم مصــدر فــي المنظمــة، قواهــا العاملــة، أحــد أكثــر أدوار العمــل أهميــة.

تحسين ظروف القوى العاملة

تبسيط عمليات الموارد البشرية

03

04
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سلم توكمان
إلدارة الفريق وأثره على نجاح المشاريع

يعتبــر بنــاء فريــق العمــل مــن المســائل األكثــر أهميــة لمديــر الفريــق وذلــك لضمــان نجــاح مشــروعه. لذلــك يجــب علــى مديــر المشــروع توفيــر بيئــة عمــل 

مالئمــة وحيويــة بحيــث يســتطيع األفــراد العمــل فيهــا بــروح الفريــق وبشــكل إيجابــي ويكــون ثمــرة ذلــك نجــاح المشــروع.

التحدي في إدارة الفريق وأثره على نجاح المشاريع

بنــاء أو تطويــر الفريــق ليــس بالمهمــة الســهلة، ويحتــاج إلــى جهــد كبيــر. ألن مديــر المشــروع عنــد تشــكيل فريــق العمــل يكــون لديــه أعضــاء قادميــن مــن 

ثقافــات مختلفــة ومــن تخصصــات متنوعــة، وفــي تلــك الحالــة ســوف يعمــل كل موظــف بمــا يرتئيــه ويكــون هنــاك الكثيــر مــن االختــالف فــي وجهــات 

النظــر وعــدم التقبــل لآلخــر ممــا يــؤدي إلــى بعــض التصادمــات. فــي بيئــة عمــل كهــذه يســتحيل علــى مديــر المشــروع أن يجعــل مشــروعه ينجــح.

قــام عالــم المــوارد البشــرية »بــروس توكمــان« عــام 1965 بتطويــر نمــوذج تغلــب فيــه علــى العقبــات التــي تواجــه بنــاء فريــق العمــل والتــي ذكرنــا بعضــًا 

منهــا أعــاله. نمــوذج توكمــان والــذي اشــتهر فيمــا بعــد بـــ »ســلم توكمــان« كان مبنــي فــي البدايــة علــى 4 مراحل/خطــوات متتابعــة. وفــي العــام 1977 

قــام توكمــان باالشــتراك مــع باحــث آخــر بإضافــة مرحلــة خامســة إلــى نموذجــه، وهــي: اإلنهــاء أو اإلغــالق adjourning وفيهــا يتــم إكمــال جميــع المهــام 

وانفصــال الفريــق.

الهــدف مــن هــذه المراحــل الخمســة هــو تشــكيل الفريــق ومواجهــة التحديــات التــي تواجــه عملــه ومعالجــة المشــاكل وإيجــاد الحلــول والتخطيــط للعمــل 

وتســليم النتائــج.

التشكيل/ التكوين
Forming

األداء 
Performing

االقتحام/ التصارع 
Storming

التوافـــــــق
Norming

اإلنهاء/اإلغالق 
Adjourning

مراحل/خطوات "سلم توكمان" لبناء الفريق

01

04 02

0305
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خصائص "سلم توكمان" يسمى نموذج توكمان بالسلم ألن:

يتكــــون مــــــن 
خطــــوات 

كل خطوة مبنية 
على الخطوة التي 

تسبقها.

كل خطوة تحضر 
لخطوة األداء 
Performing

تخطي أي خطوة 
يؤثر سلبا على األداء.

مع كل تحدي جديد 
تتكرر الخطوات.

01

02

03

04

05

ماهي خطوات "سلم توكمان" ؟

Forming التشكيل/ التكوين

Storming التصارع

01

02

وهــي أول خطــوة مــن مراحــل بنــاء الفريــق، وتعتبــر خطــوة هامــة جــدًا حيــث يقــوم مديــر الفريــق بمحاولــة التقريــب بيــن األعضــاء 

وبــذل جهــد ليتعــارف أعضــاء الفريــق علــى بعضهــم البعــض، ويتبادلــون بعــض المعلومــات الشــخصية ويكونــّوا صداقــات. وهــي 

أيضــًا فرصــة جيــدة لمعرفــة كيــف يعمــل كل عضــو مــن الفريــق كفــرد وكيــف يســتجيب للضغوطــات. ويفضــل أن يقــوم مديــر 

الفريــق بتعريــف كل عضــو فــي الفريــق بأهميتــه والســبب باختيــاره هــو بالــذات.

تدخــل فــرق العمــل فــي مرحلــة التصــارع Storming، حيــث تكــون هنــاك أفــكار مختلفــة تتنافــس فيمــا بينهــا وكل صحــاب 

فكــرة يعتقــد أنــه علــى صــواب. وممكــن أن ينتــج عــن اختــالف األفــكار تنــازع بيــن أعضــاء الفريــق، وهنــا يأتــي دور مديــر الفريــق 

بمحاولــة التوفيــق بيــن اآلراء ويبيــن لــكل عضــو منهــم أن رأيــه مهــم وفيــه مــن الصواب.فــي مرحلــة التصــارع Storming يقــوم 

الفريــق بتحديــد بعــض األمــور مثــل: ماهــي المشــاكل التــي مــن المفتــرض أن يقومــوا بحلهــا، وكيــف ســوف يقومــوا بمهامهــم 

منفرديــن أو جماعيــًا ومــا هــو نمــوذج القيــادة الــذي ســيقبلون بــه. أعضــاء الفريــق فــي مرحلــة التصــارع Storming يصبحــوا 

منفتحيــن علــى بعضهــم البعــض ويعــرف كل فــرد منهــم فكــرة اآلخــر ووجهــة نظــره.

ــًا مــن هــذه  الخــروج مــن مرحلــة التصــارع Storming ممكــن أن يتــم بســرعة، ولكــن فــي حــاالت أخــرى الفريــق ال يخــرج نهائي

المرحلــة. نضــج بعــض أعضــاء فريــق العمــل عــادة مــا يحــدد مــا إذا كان الفريــق ســوف ينتقــل مــن هــذه المرحلــة أم ال. فــي بعــض 

الحــاالت وفــي هــذه المرحلــة يقــوم بعــض أعضــاء الفريــق بالتركيــز علــى التفاصيــل للتهــرب مــن القضايــا الجوهرية.هــذه المرحلــة 

ممكــن أن تكــون مدمــرة للفريــق وتقلــل دافعيتهــم إذا خرجــت عــن الســيطرة.
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Norming التوافق

Performing األداء

Adjourning اإلنهاء/اإلغالق

03

04

05

يكــون فريــق العمــل فــي مرحلــة التوافــق Norming أكثــر انســجامًا ومتفقيــن علــى إدارة العمــل ســويًا للوصــول إلــى تحقيــق 

الهــدف. وقــد يقــوم بعــض أعضــاء الفريــق بطــرح أفكارهــم الخاصــة علــى بقيــة األعضــاء ويتــم التوافــق عليهــا لتمكيــن الفريــق 

مــن العمــل.

فــي مرحلــة التوافــق Norming يتحمــل جميــع أعضــاء فريــق العمــل المســئولية ويكــون لديهــم الطمــوح مــن أجــل إنجــاح 

أهــداف الفريــق، ويكــون دور مديــر الفريــق اشــرافيًا ويتيــح لألعضــاء صالحيــة اتخــاذ القــرار.

تصــل الفــرق العمــل إلــى مرحلــة األداء بعــد أن تكــون قــد مــرت بجميــع المراحــل الســابقة بنجــاح. وتتميــز الفــرق التــي يكــون 

أدائهــا مرتفــع بأنهــا تعمــل كوحــدة واحــدة كمــا أنهــم يبتكــروا طــرق لتنفيــذ مهامهــم بفعاليــة وسالســة دون تعــارض ودون 

الحاجــة إلــى إشــراف مــن خــارج الفريــق.

أعضــاء الفريــق فــي المرحلــة األداء Performing يكونــوا مؤهليــن ويتمتعــون باســتقاللية وقادريــن علــى التعامــل مــع عمليــة 

اتخــاذ القــرار بــدون إشــراف، و اإلختــالف بينهــم وارد ومتوقــع ومرحــب بــه طالمــا أنــه فــي إطــار المقبــول للفريــق. أعضــاء 

الفريــق فــي هــذه المرحلــة غالبــًا مــا يكونــوا علــى توافــق و يتخــذ الفريــق أغلــب القــرارات الضروريــة.

الفــرق المتميــزة فــي أدائهــا فــي بعــض الحــاالت تعــود لتمــر بجميــع المراحــل مــن جديــد )التشــكيل Forming(. فــرق العمــل 

التــي تعمــل منــذ فتــرات زمنيــة طويلــة تمــر عــدة مــرات فــي هــذه المراحــل للتكيــف مــع التغيــرات فــي الظــروف المحيطــة. 

ــر فــي القيــادة ســوف يقــود الفريــق للعــودة إلــى مرحلــة التصــارع Storming ألن هنــاك أفــراد  فعلــى ســبيل المثــال، التغيي

جــدد ســوف يتحــدون المعاييــر الموجــودة.

تنطــوي جميــع المراحــل األربــع الســابقة بمرحلــة بحــل الفريــق اإلنهاء/اإلغــالق Adjourning، حيــث يتــم إكمــال المهــام وإنهــاء 

أدوار الفريــق وتقليــل اإلعتمــاد اآلخريــن.

قــد تكــون هــذه العمليــة مجهــدة خاصــة إذا كانــت عمليــة حــل الفريــق غيــر مخطــط لهــا. البعــض يطلــق علــى هــذه المرحلــة 

ــه الموظفــون مــن خســارة  ــى معرفتهــم بمــا يشــعر ب ــة الحــداد والحــزن “Deforming and Mourning” فــي إشــارة إل مرحل

للعمــل والفريــق.
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التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

تعريف التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

تعتمــد المنظمــات باختــالف طبيعــة عملهــا وقطاعاتهــا الوظيفيــة 

المختلفــة علــى وجــود مجموعــة مــن الموظفيــن والعامليــن فيهــا، 

فــي  واالســتمرار  العمــل  انســيابية  علــى  المحافظــة  يضمــن  ممــا 

تحقيــق األهــداف. يطلــق علــى جميــع هــؤالء الموظفيــن والعامليــن 

جميــع  ُتخصــص   .)Human Resource( البشــرية  المــوارد  اســم 

المنظمــات قســم خــاص مســؤول عــن إدارة المــوارد البشــرية فيهــا 

ومتابعــة القضايــا والنشــاطات الخاصــة بهــم مثــل التدريــب، واالختيــار 

والتوظيــف، والتعويضــات، وتقييــم األداء وغيرهــا.

يحتــاج قســم المــوارد البشــرية كغيــره مــن األقســام إلــى التخطيــط 

والمتابعــة ومواءمــة أهدافــه مــع أهــداف المنظمــة. ويتــم ذلــك عــن 

طريــق التخطيــط االســتراتيجي للمــوارد البشــرية، فمــا هــو ومــا هــي 

أهميتــه وكيــف يمكــن تطبيقــه فــي المنظمــات؟ ســتجد اإلجابــة 

علــى جميــع هــذه األســئلة فــي هــذا المقــال.

ُيعــّرف التخطيــط االســتراتيجي )Strategic Planning( حســب SHRM علــى أنــه “عمليــة تحديــد األهــداف والغايــات طويلــة المــدى 

للمنظمــة ومــن ثــم تحديــد أفضــل الطــرق لتحقيقها”.أمــا التخطيــط االســتراتيجي للمــوارد البشــرية )HR Strategic Planning( هــو عمليــة 

التنبــؤ باحتياجــات المــوارد البشــرية المســتقبلية للمنظمــة بعــد تحليــل المــوارد البشــرية الحاليــة للمنظمــة وســوق العمــل الخارجــي وبيئــة 

المــوارد البشــرية المســتقبلية التــي ســتعمل بهــا المنظمــة.

ما هو الهدف من التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

الغرض العام من التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية هو:

ضمــان وجــود المــوارد البشــرية الكافيــة لتلبيــة األهــداف 

االســتراتيجية والخطــط التشــغيلية للمنظمــة.

مواكبــة االتجاهات االجتماعية واالقتصادية والتشــريعية 

والتكنولوجيــة التــي تؤثــر على الموارد البشــرية.

المهــارات  لديهــم  الذيــن  المناســبون  األشــخاص  توفيــر 

المناســب. الوقــت  فــي  المناســبة 

مــن  المنظمــة  تتمكــن  المرونــة حتــى  المحافظــة علــى 

إدارة التغييــر إذا كان المســتقبل مختلًفــا عمــا هــو متوقــع.
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األسئلة األساسية التي يجب اإلجابة عليها عند 
التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية هي:

مراحل التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

إلى أين نحن ذاهبون؟

كيف سنطور استراتيجيات الموارد البشرية للوصول بنجاح إلى هناك في ظل الظروف الحالية؟

ما هي مجموعة المهارات التي نحتاجها؟

عملية التخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية تمر بعدة مراحل، وهي على النحو التالي:

تقييم القدرة الحالية للموارد البشرية

التنبؤ بمتطلبات الموارد البشرية

01

02

بنــاًء علــى الخطــة االســتراتيجية للمنظمــة، تتمثــل الخطــوة األولــى فــي عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للمــوارد البشــرية فــي تقييــم قــدرة المــوارد البشــرية 

الحاليــة. يجــب تحديــد مهــارات وقــدرات الموظفيــن الحالييــن مــن خــالل وضــع قائمــة لــكل موظــف تجمــع فيهــا المهــارات التــي يمتلكهــا. وتشــمل هــذه القائمــة 

كل شــيء مثــل األنشــطة الترفيهيــة والتطوعيــة للموظــف والشــهادات فــي مختلــف مســتوياتها.

يمكــن مراجعــة وتقييــم هــذه القائمــة لــكل موظــف مــن أجــل تحديــد إذا كان الموظــف جاهــًزا وراغًبــا فــي تحمــل المزيــد مــن المســؤولية والنظــر فــي خطــط 

التطويــر الحاليــة للموظــف.

الخطــوة التاليــة تتمثــل بالتنبــؤ باحتياجــات المــوارد البشــرية للمســتقبل بنــاًء علــى األهــداف االســتراتيجية للمنظمــة. يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار التحديــات 

الخارجيــة التــي ســتواجهها فــي تلبيــة احتياجاتــك مــن الموظفيــن والتــي يمكــن أن تؤثــر علــى منظمتــك.

ما الوظائف التي يجب شغلها؟ما هي مجموعة المهارات التي سيحتاجها الموظفون؟

هل يؤثر االقتصاد على قدرتنا في اجتذاب موظفين جدد؟كم عدد الموظفين المطلوب لتحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة؟

بعض األسئلة التي يجب اإلجابة عليها في هذه المرحلة هي:
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تحليـــل الفجــــوة

تطوير استراتيجيات الموارد البشرية لدعم االستراتيجيات التنظيمية

03

04

يتــم فــي هــذه الخطــوة تحديــد المــكان الــذي ترغــب المنظمــة أن تكــون فيــه فــي المســتقبل وأيــن هــي اآلن وتحديــد الفجــوة بينهمــا. يتضمــن تحليــل الفجــوة 

تحديــد عــدد الموظفيــن والمهــارات والقــدرات المطلوبــة لتحقيــق هــدف المنظمــة المســتقبلي.

يجــب أيًضــا فــي هــذه المرحلــة االطــالع ومراجعــة جميــع ممارســات إدارة المــوارد البشــرية فــي المنظمــة لتحديــد النقــاط التــي يمكــن تحســينها أو الممارســات 

الجديــدة الالزمــة لدعــم قــدرة المنظمــة علــى المضــي قدًمــا.

استراتيجيات 
التدريب والتطوير.

استراتيجيات 
التوظيف.

استراتيجيات االستعانة 
بمصادر خارجية.

استراتيجيات 
التعـــــاون.

استراتيجيات إعادة 
الهيكلة.

هناك خمس استراتيجيات للموارد البشرية يمكن اتباعها لتلبية احتياجات المنظمة المستقبلية:

األسئلة التي يجب اإلجابة عليها في هذه المرحلة تشمل:

ما هي المهارات الجديدة المطلوبة؟ما الوظائف الجديدة التي سنحتاجها؟

هل يمتلك الموظفون الحاليون المهارات المطلوبة؟

هل ممارسات إدارة الموارد البشرية الحالية مناسبة لتحقيق أهدافنا المستقبلية؟

هل الموظفون حالًيا في مناصب تتوافق مع نقاط قوتهم؟

هل لدينا عدد كاف من المديرين / المشرفين؟
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استراتيجيات الموارد البشرية

استراتيجيات التدريب والتطوير
)Training and Development Strategies(

استراتيجيات التوظيف
)Recruitment Strategies(

استراتيجيات االستعانة بمصادر خارجية 
)Outsourcing Strategies(

تشمل هذه االستراتيجيات على:

يتم في هذه االستراتيجيات:

في هذه االستراتيجيات تقوم المنظمة ب:

تدريب الموظفين على تولي أدوار جديدة.

تعيين موظفين جدد بالمهارات والقدرات التي ستحتاجها المنظمة في المستقبل

االستعانة بأفراد أو منظمات خارجيين إلتمام بعض المهام.

تزويد الموظفين الحاليين بفرص التطوير إلعدادهم لوظائف مستقبلية في المنظمة.

النظر في جميع الخيارات المتاحة للترويج االستراتيجي للوظائف الشاغرة وتشجيع المرشحين المناسبين للتقدم.

يمكــن تلبيــة احتياجــات التدريــب والتطويــر بعــدة طــرق، قــد يشــمل ذلــك إرســال الموظــف ألخــذ دورات أو شــهادات، أو قــد يتــم إنجــازه مــن خــالل التدريــب أثنــاء 

العمــل. يمكــن تلبيــة العديــد مــن احتياجــات التدريــب والتطويــر مــن خــالل تقنيــات فعالــة مــن حيــث التكلفــة.

فــي كل مــرة تقــوم فيهــا بالتوظيــف، يجــب أن تنظــر إلــى المتطلبــات مــن منظــور اســتراتيجي. علــى ســبيل المثــال، إذا كان لــدى المنظمــة العديــد مــن 

المشــرفين الذيــن اقتربــوا مــن ســن التقاعــد، فيجــب أن تتضمــن اســتراتيجية التوظيــف الخاصــة بــك تعييــن موظفيــن لديهــم القــدرة علــى تولــي دور إشــرافي 

ــب. فــي المســتقبل القري

تبحــث العديــد مــن المنظمــات خــارج مجموعــة موظفيهــا وتتعاقــد للحصــول علــى مهــارات معينــة. هــذا مفيــد بشــكل خــاص إلنجــاز مهــام محــددة ومتخصصــة 

ال تتطلــب عمــاًل مســتمًرا بــدوام كامــل.

تقــوم بعــض المنظمــات باالســتعانة بمصــادر خارجيــة ألنشــطة المــوارد البشــرية أو أعمــال المشــاريع. علــى ســبيل المثــال، قــد يتــم إجــراء كشــوف المرتبــات 

مــن قبــل منظمــة خارجيــة بــداًل مــن موظــف، أو يمكــن تنفيــذ مشــروع قصيــر األجــل باالســتعانة بخبيــر استشــاري، أو يمكــن شــراء خبــرة محــددة مثــل المشــورة 

القانونيــة مــن مصــدر خارجــي.
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استراتيجيات التعاون
)Collaboration Strategies(

استراتيجيات إعادة الهيكلة 
)Restructuring Strategies(

العمل مع المنظمات األخرى إلعداد قادة المستقبل من خالل المشاركة في تنمية األفراد الواعدين.

تقليل عدد الموظفين.

تقاسم تكاليف التدريب لمجموعات الموظفين.

إعادة تجميع المهام لخلق وظائف مصممة جيدًا.

السماح للموظفين بزيارة المنظمات األخرى الكتساب المهارات.

إعادة تنظيم مجموعات العمل لتكون أكثر كفاءة.

قــد تــؤدي عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للمــوارد البشــرية إلــى تطبيــق اســتراتيجيات غيــر مباشــرة تتجــاوز منظمتــك مــن خــالل التعــاون مــع منظمــات أخــرى 

للتعامــل مــع النقــص فــي مهــارات معينــة.

تتضمن أمثلة التعاون ما يلي:

إذا كان تقييمك يشير إلى وجود فائض في المهارات، فهناك مجموعة متنوعة من الخيارات المفتوحة للمساعدة في التحسين.

تشمل هذه االستراتيجيات:
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خفــض التكاليــف المرتبطــة بالمــوارد البشــرية 
الكميــة  للحاجــات  الدقيــق  التنبــؤ  عــن طريــق 
مــن  وظيفــة  لــكل  المســتقبلية  والنوعيــة 

المنظمــة. وظائــف 

وعمليــات  نشــاطات  بيانــات  للمنظمــة  يوفــر 
المــوارد البشــرية ممــا يــؤدي الــى نجــاح برامــج 
ــر المســار المهنــي للعامليــن. التخطيــط وتطوي

يــؤدي الــى توفيــر الكفــاءات بشــكل منســجم 
مــع حاجــات ومتطلبــات المنظمــة.

يســاهم التخطيــط للمــوارد البشــرية فــي 
خطــط  لنجــاح  االساســية  القاعــدة  بنــاء 
األخــرى  البشــرية  المــوارد  وسياســات 

والتحفيــز. والتدريــب  كاالختيــار 

علــى  البشــرية  المــوارد  تخطيــط  يســاعد 
تخطيــط المســتقبل الوظيفــي للعامليــن 
أنشــطة  تحديــد  ذلــك  يتضمــن  حيــث 

والترقيــة. والنقــل  التدريــب 

علــى  البشــرية  المــوارد  تخطيــط  يســاعد 
ومعرفــة  المتاحــة  العمــل  قــوة  تحليــل 
أســباب تركهــم للخدمــة أو بقائهــم فيهــا 

العمــل. عــن  رضاهــم  ومــدى 

إدارة  ونشــاطات  وظائــف  بيــن  الموازنــة 
المــوارد البشــرية وأهــداف المنظمــة بحيــث 
والتنظيمــي. الفــردي  األداء  كفــاءة  تحقــق 

أهمية تخطيط الموارد البشرية

حّمل اآلن المسار المهني لشهادات إدارة الموارد البشرية مجانًا من هنا

https://bakkah.net.sa/public/upload/full/Hr-Roadmap-v2.0-1.pdf
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ما هي أدوات الجودة 
?الرئيسيـــة؟

التحديــات العالميــة المعاصــرة تجعــل المنظمــات تنتهــج أســلوب علمــي منظــم لمواجهــة التحديــات واســتثمار الطاقــات البشــرية الفاعلــة لتحقيــق األهــداف المرجوة 

بأكثــر كفــاءة وفاعليــة، و التطــور الهائــل فــي عصرنــا، جعــل المنظمــات تســتخدم كثيــر مــن األدوات اإلداريــة واإلحصائيــة وغيرهــا لنجــاح عملهــا ومــن هــذه األدوات 

أدوات الجــودة حيــث يســاعدها فــي مراقبــة وضمــان الجــودة وتحســين وتطويــر األداء ويكــون الحكــم هنــا هــو العميــل مــن خــالل منظــوره للجــودة وتحقيــق توقعاتــه 

ومــدى رضــاه علــى المنتــج أو الخدمــة.

ولتحقيــق الجــودة الشــاملة فــي العمــل هنــاك ســبع أدوات للجــودة مســتخدمة فــي المنظمــات حيــث توفــر لنــا الكثيــر مــن المعلومــات لحــل مشــاكل المنظمــات 

واســتخالص الحلــول المرجــوة.

نســبة للعالــم اليابانــي "كارو إيشــيكاوا" الــذي قــام بتطويــر هــذه التقنيــة فــي عــام 1943م، أومــا يســمى بمخطــط الســبب واألثــر، أو شــكل عظمــة الســمكة )ألن 

شــكل المخطــط يشــبه عظمــة الســمكة( وهــذا المخطــط يربــط بيــن األســباب الفاعلــة واآلثــار الناتجــة علــى شــكل عظمــة الســمكة حيــث يمثــل الهيــكل العظمــى كل 

األســباب المحتملــة التأثيــر وتمثــل الــرأس النتيجــة أو األثــر أي العالقــة بيــن نتائــج عمليــة مــا واألســباب المؤثــرة فــي هــذه العمليــة، ويالحــظ أن كل عمليــة تتأثــر بعــدد 

ال حصــر لــه مــن العناصــر لــذا يجــب التركيــز علــى العناصــر المؤثــرة، بحيــث تســتخدم لتحديــد األســباب المحتملــة للمشــكلة أو األهــداف المرجــو تحقيقهــا، ومــن ثــم 

التركيــز علــى هــذه األســباب لتطويــر الحلــول المناســبة وطــرح مقترحــات التحســين فــي العمليــة اإلنتاجيــة أو الخدماتيــة، ويمكــن اســتخدامه لتنظيــم جلســة العصــف 

الذهنــي ومباشــرًة يفــرز األفــكار إلــى فئــات مفيــدة، وهــو شــكل منظــم وســهل للقــراءة ويزيــد مــن المعرفــة العمليــة ويحــدد مجــاالت جمــع البيانــات.

هــو وســيلة إبداعيــة للنظــر فــي أســباب المشــكالت؛ و يســاعد علــى تحفيــز التفكيــر وتنظيــم األفــكار. لكنــه يصبــح مقيــًدا فــي حالــة اســتبعاد المشــاكل التــي مــن 

الممكــن أن تكــون مهمــة والتــي قــد تبــدو صغيــرة فــي البدايــة ولكنهــا تــزداد أهميــة بمــرور الوقــت، فمــن خــالل هــذا التحليــل يمكــن ترتيــب المشــاكل ترتيًبــا تنازلًيــا 

مــن األكثــر حدوًثــا إلــى األقــل، أي حســب أهميتهــا وتكــرار حدوثهــا. فمــن خــالل خريطــة باريتــو يمكــن للفريــق العامــل علــى الجــودة تحديــد أهــم المشــاكل وأبلغهــا أثــًرا 

علــى الجــودة وبالتالــي التركيــز علــى حلهــا أواًل. ويقــوم التحليــل علــى مبــدأ باريتــو والــذي يرمــز لــه بقانــون 20/80، فمــن خــالل هــذه التقنيــة يمكــن لفريــق تحســين 

الجــودة تحديــد القلــة المهمــة والمؤثــرة علــى العمليــة والمتمثلــة فــي %20 مــن األســباب وبالتالــي يمكــن التخلــص مــن %80 مــن مشــاكل العمليــة.

مخطط إيشيكاوا

تحليل باريتو

أدوات الجودة السبعة
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ــا  ــر عــن مــدى االنحــراف عــن المواصفــات المطلوبة؛لدراســة جــودة مخرجــاتها أو اكتشــاف عيــوبها. وبذلــك يمكنن ــات وعرضهــا بصــورة تعب ــي للبيان هــو تمثيــل بيان

تصنيــف البيانــات المجمعــة إلــى عــدة فئــات وحســاب تكرارهــا ومنــه يمكــن اســتخالص معلومــات ومؤشــرات مهمــة عــن جــودة المنتــج أو الخدمــة مثــل القيمــة 

المتوســطة للبيانــات، ومقــدار االختالفــات فــي البيانــات وتشــتتها والحكــم علــى جــودة المخرجــات وأداء العمليــة مقارنــة بالمواصفــات المحــددة مــن طــرف العميــل 

ويمكــن اســتخدامها لفهــم عمليــة معقــدة مــن أجــل إيجــاد العالقــات والترابــط بيــن األحــداث والحصــول علــى فكــرة موجــزة عــن المســار الحــرج مــن العمليــة 

واألحــداث التــي تشــارك فــي المســار الحــرج.

تعتبــر األســاس الرئيســي واألفضــل لرصــد األداء والمراقبــة اإلحصائيــة للعمليــات، بحيــث يمكــن مــن خاللهــا إجــراء تحليــل إحصائــي مســتمر للتغيــرات فــي العمليــة؛ 

لمراقبــة وضبــط جــودة المنتــج أو الخدمــة وتحســين أداء العمليــة. وهــي عبــارة عــن رســم بيانــي يبيــن التغيــرات واالنحرافــات التــي تحــدث فــي خصائــص الجــودة مــع 

الزمــن، ويمكــن مــن خاللهــا التمييــز بيــن التغيــرات الطبيعيــة التــي تعــود إلــى األســباب العامــة الكامنــة فــي العمليــة وبيــن التغيــرات التــي تعــود إلــى أســباب محــددة. 

ومــن خاللهــا يمكــن تحديــد فيمــا إذا كانــت العمليــة تقــع تحــت المراقبــة اإلحصائيــة أو أنها خارجــة المراقبــة اإلحصائيــة وهــي تســير تحــت عوامــل أخــرى تؤثــر ســلًبا 

علــى جــودة المنتــج أو الخدمــة المقدمــة للعميــل.

هــو مخطــط بيانــي مبعثــر يحلــل بيانــات العمليــات بحيــث يمكــن مــن خاللهــا البحــث عــن عالقــة محتملــة بيــن متغيريــن، ويعتبــر مــن أدوات تحســين الجــودة المتوفــرة 

لــدى فــرق تحســين العمليــات، وأهــم اســتعماالت هــذا المخطــط فــي مجــال الجــودة والبحــث والكشــف عــن عالقــة الســبب والنتيجــة بيــن متغيريــن اثنيــن، وتوضيــح 

نــوع العالقــة بيــن المتغيرين،ومعرفــة قــوة االرتبــاط بينهمــا. وتســتخدم فــي تصميــم وتوثيــق العمليــات أو البرامــج البســيطة وتســاعد علــى تصــور مــا يجــري وتســاعد 

علــى فهــم العمليــة بشــكل أكبــر والعثــور علــى العيــوب.

التوزيعات التكرارية

خرائط المراقبة"شيوارت" 

مخطط التبعثر- االنتشار

هــي عبــارة عــن مخطــط يصــف تدفــق العمليــة والخطــوات واإلجــراءات التــي يمــر بها المنتــج أو تمــر بهــا الخدمــة، تســتخدم هــذه الخرائــط لوصــف العمليــات الحاليــة 

وتتابعهــا وهــذا مــا يســمح بتوضيــح العمليــات الرئيســية المطلوبــة واقتــراح التعديــالت والتحســينات فــي العمليــة اإلنتاجيــة والخدماتيــة.

خرائط التدفق - المسار
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هــي تقنيــة تســتعمل لجمــع وتصنيــف وتســجيل البيانــات الكميــة أو النوعيــة فــي مجموعــات ذات خصائــص متشــابهة لــكل مجموعــة بطريقــة منظمــة، ومــن خــالل 

جمــع البيانــات وتنظيمهــا يمكــن للفريــق القائــم علــى تحســين العمليــة تحليــل هــذه البيانــات بســهولة ويســر ممــا يســاعد فــي تحديــد المشــاكل فــي العمليــة وإجــراء 

التحســينات المناســبة عليهــا.

قوائم االختبار

ــة علــى هــذه األدوات  ــدرج دورات تدريبي ــرة ومختلفــة فــي المنظمــة. وينبغــي أن ت ــع هــذه األدوات تســاعد علــى اهتمامــات كبي جمي

فــي برنامــج التوجيــه التنظيمــي للمنظمــة حتــى يتســنى لجميــع الموظفيــن تعلــم هــذه األدوات األساســية وتطبيقهــا بمجــال عملهــم 

حتــى يعــزز الكفــاءة والفاعليــة بعملهــم، وتعتبــر مؤسســة بكــه للتدريــب واالستشــارات مــن المؤسســات الرائــدة فــي التدريــب فــي هــذا 

المجــال.
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رائــدون فــي مجــال االستشــارات اإلداريــة والتعليــم، ولدينــا فريــق مــن المستشــارين المعتمديــن ذوي الخبــرة المميــزة لدعمكــم فــي 

االســتفادة مــن الفــرص بنــاًء علــى اســتراتيجيات األعمــال المبنيــة علــى أفضــل الممارســات العالميــة. 

نركــز فــي بكــه علــى تطويــر أفضــل المهــارات وممارســات األعمــال التــي توضــح التوجهــات االســتراتيجية للمنظمــات، وتنفــذ الخطــط 

وتخلــق ثقافــة تنظيميــة ناجحــة.

نحن نفخر ببناء القدرات من خالل مدربينا ذوي الخبرات الطويلة في مجال التدريب لتحقيق نتائج التعليم المرغوبة. 

عن بكه
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شركاؤنا

عمالؤنا
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