تخطٌط الموارد البشرٌة

1

مفهوم تخطٌط الموارد البشرٌة
 التخطٌط هو تصور المستقبل المرغوب فٌه اخذ بعٌن االعتبار
التحوالت المتوقعة وتحدٌد السبل واإلمكانٌات التً تسمح بتحقٌقه

تخطٌط
القوى
العاملة
التحدٌد النوعً
والكمً لالحتٌاجات
إلى الموارد
البشرٌة
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تخطٌط
الموارد
البشرٌة
•تخطٌط االستقطاب واالختٌار
•تخطٌط االحتٌاجات النوعٌة والكمٌة
• تخطٌط التعٌٌن
•تخطٌط التدرٌب
•تخطٌط تقوٌم األداء
•تخطٌط المسار الوظٌفً

تخطٌط الموارد البشرٌة هو عملٌة جمع واستخدام المعلومات الالزمة التخاذ
القرارات حول االستثمار األمثل فً نشاطات الموارد البشرٌة المختلفة
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تخطٌط الموارد البشرٌة

متطلبات التحلٌل الشامل

أٌن نحن اآلن

تحلٌل وتقٌٌم البٌئة الخارجٌة
والداخلٌة وخصائص المورد البشري

ماذا نرٌد

تحدٌد أهداف م .ب فً إطار الكفاءة
التنظٌمٌة والعدالة مع الموظفٌن

كٌف نحقق ماذا نرٌد

اختٌار نشاطات م .ب .الالزمة
وتخصٌص الموارد المالٌة الالزمة

كٌف حققنا ما أردنا

تقٌٌم النتائج المحققة والوضع الجدٌد
والبدء مرة أخرى

أٌن نحن اآلن مرة اخرى

أهداف تخطٌط الموارد البشرٌة
التوافق مع الخطة الشاملة للمنظمة

التكامل مع النشاطات الوظٌفٌة األخرى
الحصول على أحسن الكفاءات البشرٌة من سوق العمل او
مخزون المهارات الداخلٌة
تحقٌق سٌاسة اإلنتاج بتكلفة اقل
التعامل مع مختلف األنظمة الحكومٌة

تكامل نشاطات الموارد البشرٌة من توظٌف ،تدرٌب....
التكٌف مع متغٌرات البٌئة

إعداد مٌزانٌة الموارد البشرٌة
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العوامل المؤثرة فً تخطٌط الموارد البشرٌة
 طبٌعة نشاط المنشأة ومجال عملٌاتها
 المركز التنافسً للمنظمة وحالة المنافسة فً السوق

 مستوى التكنولوجٌا المستخدمة فً العملٌات
 المركز المالً للمنظمة

 الموقع الجغرافً
 التشرٌعات واألنظمة الحكومٌة

 سوق العمالة
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الخطوات
 تقدٌر حجم النشاط المتوقع
 تحوٌل التقدٌرات السابقة إلى ساعات عمل

 تحلٌل تأثٌر تحسٌن اإلنتاجٌة المتوقعة نتٌجة استخدامات
طرق جدٌدة

 حساب تأثٌر الوقت الضائع نتٌجة الغٌابات أو دوران العمل
اإلصابات والحوادث...

 تحوٌل الساعات إلى أعداد من العمالة المطلوبة
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مثال
تعتزم شركة لألثاث المدرسً زٌادة إنتاجها للسنوات الخمس بمعدل
 %10سنوٌا وكان إنتاجهما الحالً  .500000فإذا علمت أن:
 المدة المطلوبة إلنتاج الوحدة هً  30دقٌقة
 عدد أٌام اإلجازات 85
 عدد ساعات العمل الٌومً  7ساعات
 فما هو العدد الكلً المطلوب لحجم القوى العاملة؟ ماهو العدد المطلوب إضافته فً السنة األولى من الخطة علما أن العددالحالً من العمالة هو  126عامال
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 عدد اٌام العمل السنوٌة270=85-355 :
 عدد ساعات العمل السنوٌة للعامل1890 =7×270 :
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السنوات

عدد ساعات العمل
اإلجمالٌة

العدد المطلوب من اإلضافة السنوٌة
العمال

1

275000

146

20

2

302500

160

14

3

332750

176

16

4

366025

193

18

5

402675

213

20

د .عبد الملٌك مزهوده  -ادارة الموارد البشرٌة  -جامعة الملك فٌصل

أسالٌب تقدٌر االحتٌاجات
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تحلٌل العرض

تحلٌل الطلب
الظروف العامة
الخطط اإلنتاجٌة
الخطط التسوٌقٌة
الخطط المالٌة...
التغٌٌر فً نشاط
الموظفٌن :أجور،
تدرٌب ،تصمٌم
وظائف ،اتصاالت
تقدٌر الطلب:
عدد نوع
مهارات
مٌزانبة
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من داخل المنظمة

من خارج المنظمة

تحلٌل الموجود
عددا ومهارات

االستقطاب
واالختٌار

التغٌر فً الموظفٌن:
الترقٌة ،النقل ،إنهاء
الخدمة ،التقاعد...
تقدٌر العرض
الداخلً

تقدي العرض الخارجً:
العدد النوعٌة ،المهارات،
المٌزانٌة

التوفٌق بٌن العرض والطلب

تحلٌل الطلب

األسالٌب غٌر الكمٌة
 طرٌقة مراكز العمل:

نقدر عدد األفراد لكل مركز عمل ثم نقدر للمراكز الشبٌهة:
ماكدونالدز  12موظفٌن لكل مطعم مثال

 طرٌقة تقدٌر المشرفٌن:
اقدم الطرقٌ ،ستند فٌها المدٌر على خبراته القدٌمة ورؤٌته للعمل

 طرٌقة التجربة والخطأ:
ال تبنى على أي أساس علمً حٌث نقدر مثال لكل زٌادة فً المبٌعات
 %5نحتاج  3عمال إضافٌٌن...

 طرٌقة دلفً:
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تستخدم فً حالة صعوبة التقدٌر اإلحصائً او صعوبة االعتماد على
رأي واحد

خطوات أسلوب دلفً
 تحدٌد المشكلة موضوع الدراسة
 تحدٌد األسئلة واالستقصاء

 تحدٌد مجموعة الخبراء المشاركٌن وتعرٌفهم بالمشكلة
 إصدار قائمة االستقصاء األولى

ٌ قوم المنسق بتجمٌع اإلجابات وتلخٌصها
ٌ قوم المنسق بإرسال قائمة األسئلة مرة أخرى

 قد ٌستدعً األمر جولة ثالثة أو حتى الجمع بٌن الخبراء وجها لوجه
 حتى ٌستقر الرأي
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األسالٌب الكمٌة
 طرٌقة تحلٌل االتجاه:
 تستخدم الطرٌقة السالسل الزمنٌة
 المتغٌر المستقل هو الوقت والمتغٌر التابع هو عدد الموظفٌن
 تستخدم الطرٌقة المربعات الصغرى
ص=أس+ب
 حٌث:
ب = ((مج س × ص) – ن (س)×(ص ))\ مج (س) – 2ن
2
(س)
أ=ص-بس
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طرٌقة تحلٌل المعدالت:
نحسب معدل عدد األفراد لمستوى معٌن من حجم النشاط ثم نستخدم
نفس المتوسط لتحدد عدد األفراد للسنوات المقبلة

طرٌقة تحلٌل معامل االرتباط:





ر=
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تحدٌد المتغٌرات التً تؤثر فً حجم العمل
حساب معامل االرتباط لكل متغٌر مستقل
اعتماد المتغٌر المستقل ذي المعامل األكبر لتقدٌر االحتٌاجات
الحساب ٌتم بطرٌقة المربعات الصغرى
مج ((س-س)(ص-ص))
(مج (س – س) 2مج(ص –

ص)2

تحلٌل العرض
تحلٌل العرض الداخلً:





كم عدد األفراد الموجودٌن حالٌا فً كل تصنٌف
كم عدد األفراد الذٌن سٌستمرون فً كل وظٌفة
كم عدد األفراد الذٌن سٌنتقلون الى وظائف اخرى داخلٌة
كم عدد األفراد الذٌن سٌتركون وظائفهم الى خارج المنظمة

لكن
 هل ستستمر المنظمة فً نفس التصنٌف
 بأٌة وتٌرة ستستمر حركة الوظائف بالنقل والتقاعد والترقٌة ...؟
 هل سٌكون عطاء من سٌرقون بنفس عطاء من كانوا فً هذه
الوظائف؟
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طرق تقدٌر العرض الداخلً
طرٌقة مخزون المهارات
ٌتكون مخزون المهارات من قائمة اسمٌة للموظفٌن تتضمن:
 المؤهالت التعلٌمٌة للموظف
 الخبرات السابقة
 البرامج التدرٌبٌة التً سبق له حضورها
 االمتحانات التً سبق اجتٌازها
 تقدٌر المشرف المباشر للموظف
 القدرة على الصبر والتحمل
 تطلعات وطموحات الموظف فً الترقٌة
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خرائط اإلحالل :هً أشكال بٌانٌة توضح للمخططٌن:
 الوضع القائم لبعض الوظائف الهامة فً المنظمة
 الموظفٌن المتوقع إحاللهم فٌها
 لكنها تتطلب معلومات كبٌرة وقد تتأثر بالتغٌٌر فً الهٌكل التنظٌمً
طرٌقة نظم المعلومات اآللٌة :تصمم الشركات برامج حاسوبٌة
تتابع مخزون المهارات فً الشركات مثل ....،IBM ،Xerox
 معلومات عن توصٌف الوظائف فً المنظمة
 معلومات حول مدى معرفة الموظف لخط منتجات المنتظمة
 معلومات عامة عن موقع المنظمة داخل اإلطار العام للنشاط
االقتصادي
 معلومات عن المستوى التعلٌمً للموظف
 معلومات عن البرامج التدرٌبٌة
 معلومات عن الطموحات المستقبلٌة
 التقٌٌم الدوري ألداء الموظف

العرض الخارجً
ٌحدد من خالل مجموعة مؤشرات عن الوضع االقتصادي العام:
 الظروف االقتصادٌة السائدة
 أوضاع األسواق المحلٌة
 أوضاع سوق المهن
 تشرٌعات العمل

18

التوفٌق بٌن العرض والطلب
•
•
•
•
•
•
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الطلب اكبر من العرض

العرض اكبر من الطلب

اللجوء إلى المصادر
الجدٌدة للتوظٌف
االتصاالت النشطة
بالمتقدمٌن للوظائف
تخفٌض شروط االلتحاق
استخدام العمالة المؤقتة
زٌادة فترة الخدمة
زٌادة ساعات العمل خارج
الدوام الرسمً

تخفٌض ساعات العمل
تشجٌع التقاعد المبكر
تخفٌض عملٌات التوظٌف
المتصاص الزٌادة مع
مرور الوقت
استخدام العمالة الرخٌصة
فً بعض الوظائف
سٌاسة إنهاء الخدمة

•
•
•
•
•

