المحاضرة الحاد ة عشر

تمﻬيد

الموارد ال شر ة ومفﻬوم إدارتﻬا

نا في المحاضرات السا قة قد تعرفنا على مفهو الخدمات والصحة والخدمات الصح ة والمشفى وم وناته

ووظائفه ،وميزنا بين أنواع السلطة ف ة ثم عرضنا مفهوم اله ل التنظ مي للمستشفى وتقس م المشفى إلى

أقسام ومديرات ودوائر وشعب واﻵن سوف ن حث في مفهوم الموارد ال شرة و ف ة إدارتها.

عد العنصر ال شر المتمثل في اﻷفراد والجماعات المتعاملين مع المنظمة المعن ة من أكثر العناصر المؤثرة

على فاءة المنظمة ٕواذا انت درجة نجاح اﻹدارة مازالت تقاس حتى اﻵن مد الكفاءة فى إنجاز العمل ات

اﻹنتاج ة والمؤشرات المال ة فان إدارة المستقبل اﻹضافة إلى ذلك سيتم ق اس فاءتها قدرتها على اتخاذ
الق اررات الﻼزمة ﻹحداث التغيير والتطو ر اﻹضافة إلى القدرة على التكيف مع البيئة واﻻبتكار واﻹبداع.
فالعنصر ال شر والكفاءات اﻹدارة هى التى تحدد مد

فاءة المنظمة وفعاليتها.

إن منظمة المستقبل ستشهد المزد من التر يز على نوع ة جديدة من العاملين الذين تتوافر فيهم قدرات ومهارات
عال ة فى اﻷداء اﻹضافة إلى القدرات الخاصة فهم طب عة العنصر ال شر والنواحى اﻹنسان ة المرت طة ه
واﻹدراك والتحليل الجيد لمتغيرات البيئة المح طة وقبول التغيير واﻻبتكار.

ولم عد هناك شك فى أن الموارد ال شرة هى إحد المقومات اﻷساس ة لنجاح المنظمة ،بل م ن القول أنها

المحدد اﻷول واﻷساسى لهذا النجاح حيث أن توافر قو عاملة ذات فاءة ومسئول ة تم نها من النهوض
أع اء العمل وتحقي أهداف المنظمة واستخدام إم ان اتها الماد ة المتاحة أكبر فاءة مم نة.

تعر ف إدارة الموارد ال شر ة:

تعرف إدارة الموارد ال شرة أنها "تخط

وتنظ م وتوج ه ورقا ة اﻷنشطة المتعلقة اخت ار وتعيين وتدرب

وتنم ة وم افأة ورعا ة اﻷفراد والحفا عليهم غرض اﻹسهام فى تحقي اﻷهداف التنظ م ة".
أهداف إدارة الموارد ال شر ة:
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تسعى إدارة الموارد ال شرة إلى تحقي مجموعة من اﻷهداف م ن إجمالها ف ما يلي:

 تحقي أعلى فاءة إنتاج ة مم نة ،وذلك من خﻼل تخط

احت اجات المنظمة من الموارد ال شرة ماً ونوعًا

استخدام اﻷساليب العلم ة صفة عامة واﻷساليب اﻹحصائ ة والراض ة صفة خاصة.

 العمل على زادة مستو أداء العنصر ال شر  ،وذلك من خﻼل اﻻهتمام بزادة قدرة اﻷفراد على العمل وز ادة
رغبتهم فى أداء العمل ،وذلك عن طر تنم ة قدراتهم التدرب وتوفير مناخ العمل المناسب ماد اً ونفس ا".

 زادة درجة الوﻻء واﻻنتماء ،وذلك من خﻼل وضع ه ل عادل لﻸجور والحوافز وس اسات واضحة للترق ة،
واﻻهتمام العﻼقات اﻹنسان ة والعمل على تدع مها من حين ﻵخر.

 وضع نظام موضوعى لق اس وتقي م أداء العاملين ،حيث ضمن إعطاء ل ذ ح حقه سواء فى الترق ة أو
الم افآت أو العﻼوات اﻻستثنائ ة أو الحوافز الماد ة والمعنو ة.

وظائف إدارة الموارد ال شر ة:

م ن تقس م وظائف إدارة الموارد ال شرة إلى:

أ -الوظائف اﻹدار ة ﻹدارة الموارد ال شر ة:
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وتنقسم الوظائف اﻹدارة ﻹدارة الموارد ال شرة إلى:

وظ فة التخط  .تهتم وظ فة التخط
تحقي أهداف المنظمة ،فالتخط

بتخط

احت اجات المنظمة من القو العاملة ماً ونوعاً التى تضمن

عنى التحديد مقدماً لبرنامج القو العاملة ،وقد يواجه مدير إدارة الموارد

ال شرة ثير من الصعاب والمشاكل إذ لم قم التنبؤ احت اجات المنظمة من القو العاملة الﻼزمة لتحقي

أهدافها فى الفترات المستقبل ة.
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وظ فة التنظ م .و قصد بوظ فة التنظ م فى إدارة الموارد ال شرة هو تقس م وتحديد الواج ات المسئول ات
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وظ فة التوج ه .و قصد بها توج ه جهود اﻷفراد نحو تحقي أهداف المنظمة وقد تندرج هذه الوظ فة تحت عدة
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وظ فة الرقا ة .أن عمل ة الرقا ة تعتبر وظ فة إدارة تتعل بتنظ م اﻷنشطة والتنسي بينها ط قاً لخطة العمالة

والسلطات بين اﻷفراد ،وتحديد العﻼقات التى تر

هذه المسئول ات ،فمدير إدارة الموارد ال شرة حدد ش ل

اله ل التنظ مى ﻹدارته عن طر تصم م ه ل عﻼقات بين العمل ،اﻷفراد ،العوامل الماد ة فى المنظمة.
مسم ات مثل  Motivation ، Commandوتحت أ

هو حث اﻷفراد على العمل برضاء تام وفعال ة.

مسمى من المسم ات فإن الهدف من هذه الوظ فة

بناء على تحليل اﻷهداف أو اﻷنشطة اﻷساس ة للتنظ م ،حيث تضمن تنفيذ الخطة العامة للمنظمة
المحددةً ،
فاءة عال ة.
ب -الوظائف التنفيذ ة ﻹدارة الموارد ال شر ة:
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تنقسم الوظائف التنفيذ ة ﻹدارة الموارد ال شرة إلى:

وظ فة استقطاب العمالة .تعتبر أولى الوظائف التنفيذ ة ﻹدارة الموارد ال شرة وتهتم بتحديد احت اجات المنظمة
من القو العاملة ماً ونوعاً ،حيث تضمن تحقي أهداف المنظمة ،و تحدد نطاق هذه الوظ فة ف ما يلى:

تقدير احت اجات المنظمة من القو العاملة.

تحديد مصادر الحصول على القو العاملة الﻼزمة للمنظمة.

اخت ار القو العاملة ٕواجراء اﻻخت ارات الﻼزمة ﻻنتقاء الكفاءات التى تتناسب مع احت اجات المنظمة وذلك
عن طر اﻻخت ارات النفس ة ،والمقا ﻼت الشخص ة ،وغيرها.
تعيين اﻷف ارد.

وظ فة تنم ة العاملين .عد حصول المنظمة على القو العاملة الﻼزمة ماً ونوعًا ما يتف مع متطل ات أهداف
المنظمة ﻻبد من تنم ة مهاراتهم صفة مستمرة لرفع مستو الكفاءة وتحسين اﻷداء ،وهذا يتم من خﻼل التدرب
المستمر ،وذلك لضمان سﻼمة تنفيذ العمل .إن وظ فة التدرب تعتبر من الوظائف اﻷساس ة التى تضمن

استمرار المنظمة لمواجهة التطورات التكنولوج ة فى أساليب العمل وأدوات اﻹنتاج مما يترتب عل ه ضرورة
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الحصول على فاءات ومهارات متخصصة ،وهذا ﻻ يتوافر للمنظمة إﻻ من خﻼل تدر ب وتنم ة القو العاملة
الحال ة للمنظمة فى جم ع المستو ات اﻹدارة.

وظ فة التعو ض أو الم افأة .تعتبر وظ فة التعو ض أو الم افأة من الوظائف الهامة ﻹدارة الموارد ال شرة ،
وتختص هذه الوظ فة بتحديد ه ل عادل لﻸجور أو الم افآت ما يتف مع الجهد المبذول من القو العاملة
فى المنظمة .معنى أن مدير إدارة الموارد ال شرة ير ز على الجانب اﻻقتصاد
لﻸجور ﻻبد من:

 - تقي م الوظائف

ولضمان وضع نظام سل م

 تحديد نظم دفع اﻷجور
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 تحديد نظام الحوافز

 تحديد لوائح الجزاءات

وظ فة المحافظة على القو ال شرة .تهتم هذه الوظ فة برعا ة وص انة القو ال شرة من خﻼل توفير الرعا ة
الصح ة والثقاف ة والترفيه ة واﻻجتماع ة ،و ذلك الرعا ة عند ترك الخدمة.
تطور الف ر اﻹدار فى إدارة الموارد ال شر ة:

بدأت التطورات الهامة في إدارة الموارد ال شرة مع اﻻنقﻼب الكبير الذ حدث فى الصناعة مع ظهور عصر

اﻵل ة والمصانع الكبيرة  ،وما سمى الثورة الصناع ة فى القرن الثامن عشر ،وأهم هذه الفلسفات التى مرت
بها إدارة الموارد ال شرة ما جاءت فى تاب (Flippo 1972):
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أ – مفهوم الموارد ال شرة عامل من عوامل اﻹنتاج أو ما سمى المدخل الم ان ى Mechanical
Approach:

وفى هذا المدخل الذ ظل سائداً حتى العشر ن ات من القرن الماضى نجد أن اتجاه أو نظرة اﻹدارة إلى الفرد
انت اعت اره سلعة أو عامل من عوامل اﻹنتاج مثل اﻷرض ورأس المال.
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ومن أس اب وجود هذه الفلسفة ما يلي:

ظهور الثورة الصناع ة والتقدم الفني الكبير الذ

صاحبها واﻻهتمام النواحى التكنولوج ة التى بدأت تقوم

الكثير من اﻷعمال التى ان قوم بها اﻹنسان من قبل.

ظهور مبدأ التخصص وتقس م العمل ما جاء فى تا ات آدم سميث والذ

التخصص زادت وتحسنت إنتاج ة العمل.

س طرة عوامل اﻹنتاج واﻻهتمام اﻹنتاج الكبير واقتصاد اته.

ان قوم على أساس أنه لما زاد

عدم إدراك العاملين أنفسهم لحقوقهم والوقوف فى مواجهة أصحاب اﻷعمال للمطال ة بها خاصة وأن النواحى

الثقاف ة والتعل م ة انت ما تزال منخفضة بين هؤﻻء العاملين فى تلك الفترة.

وفى هذه الفترة طغى اﻻهتمام النواحى الفن ة والتقدم التكنولوجي والمش ﻼت اﻻقتصاد ة ومش ﻼت اﻹنتاج
على تف ير اﻹدارة  ،مع توج ه س

وسطحى إلى مش ﻼت العمالة  ،وحتى هذا اﻻهتمام ان يواجهه أصحاب

اﻷعمال أسلو هم الشخصى اﻻجتهاد وفى ضوء التجرة والخطأ ولم ن هناك عد دور واضح ﻹدارة الموارد
ال شرة.

ب -المدخل اﻷبو Paternalism

ان هذا المدخل سائداً فى الفترة من 1930-1920م  ،وفى ظل هذا المدخل فإن اﻹدارة يجب أن تتبنى اتجاه

الحما ة واﻷبوة نحو العاملين .و دأت اﻹدارة تعمل على احتواء اتحادات العمال ،ولقد نجحت ل عض الوقت فى
ذلك ،حيث بدأت اﻹدارة توفر للعاملين اﻻحت اجات المختلفة مثل الس ن والتسل ة ،والترف ه ،وذلك غرض سب

وﻻء العاملين ،ولكن هذه النظرة إلى العاملين انت تحو فى ط اتها اعت ارهم أطفاﻻً قصر ، Children

ولكنها فشلت فى ذلك حيث أن العاملين اعتبروا أنفسهم الغين ،حيث أن هذه الفلسفة تعتبر أن هذه الخدمات
تقدم من جانب واحد هو الذ
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أهمها:

قررها  ،وهو اﻹدارة ﻷنها هى التى تعرف مصلحة العاملين.

لقد انت هناك عدة عوامل وظروف أدت إلى تحول اﻹدارة من اﻻتجاه اﻵلى إلى اﻻتجاه اﻷبو

ظهور النقا ات واتحادات العمال التى بدأت تمثل تحد ﻹدارة المنظمة وأصحاب اﻷعمال.
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ظهور حر ة اﻹدارة العلم ة التى تزعمها تايلور وفايول وجانت وجلبرت وغيرهما  ،والتى انت سب اً فى تنب ه
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ظروف الحرب العالم ة اﻷولى وما صاحبها من زادة ضخمة فى اﻹنتاج  ،ووجود مش لة واجهت اﻹدارة تتعل

اﻹدارة العل ا فى المنظمات إلى أهم ة وظ فة إدارة الموارد ال شرة  ،واستمالتهم إلى استخدام اﻷساليب العلم ة
فى عﻼج مش ﻼت اﻷفراد  ،ولكن ان رد فعل النقا ات لهذه الحر ة على أنها تهديد لهم يجب مقاومته.

بتدبير احت اجاتها من القو العاملة لمقابلة هذا التوسع اﻹنتاجى الضخم رغم نقص عرض القو العاملة،
سبب ظروف الحرب وخاصة العمال المهرة والفنيين والمشرفين والمديرن.

و دأت اﻹدارة ﻷول مرة التف ير فى إنشاء وحدات تنظ م ة متخصصة تتولى النهوض بإدارة الموارد ال شرة،

ولكن ان معظم اهتمام اﻹدارة قاص ًار على تعيين عمال اﻹنتاج ورجال الب ع وتحديد ه ل أجورهم وساعات
عملهم.

ج -النظام اﻻجتماعي (مSocial System Approach (1930-1980

لقد تﻼشى المدخل اﻷبو سرع ًا خﻼل ساد الثﻼثين ات و دأ يدخل ف ر جديد هو ما سمى النظام اﻻجتماعى،
وهذا المفهوم ينظر إلى المنظمة هيئة تعمل فى ظل نظام مفتوح.

وهناك عدة عوامل أدت إلى ظهور هذا المدخل منها:
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فشل المدخل اﻷبو فى أن ستقطب العاملين الذين شعرون حقوقهم وأهميتهم وأنهم لم عودوا أطفاﻻً ولكنهم
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ظهور الكساد الكبير فى الثﻼثينات من القرن الماضى والذ أد إلى جعل اﻹدارة تغير تف يرها فى ثير من
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أص حوا الغين.

زادة التقدم الثقافى وانتشار التعل م بين ط قات العاملين.

اﻷمور.

ظهور مدرسة العﻼقات اﻹنسان ة التى بدأها ألتون مايو بتجاره الشهيرة فى شر ة و سترن إلكترك اﻷمر ة
عام  1926لدراسة أثر معنو ة العمال على الكفاءة اﻹنتاج ة والتى أطل عليها تجارب "هوثورن ".

ظهور مدرسة العلوم السلو ة والتى تزعمتها مار

ار ر فوليت التى تعتمد فلسفتها على أن اﻹدارة نشا

يتعل بتنفيذ أعمال عن طر أشخاص آخرن ،ومن ثم ر زت هذه المدرسة على العامل اﻹنسانى فى اﻹدارة.

ظهور عض المفاه م الحديثة التى استفادة منها إدارة الموارد ال شرة واﻹدارة صفة عامة مثل مفهوم النظم

و حوث العمل ات واﻷساليب الراض ة واﻹحصائ ة التى تساعدها فى أداء وظائفها فاءة أكبر.

بدأت إدارة الموارد ال شرة فى هذه المرحلة تظهر ش لها المتكامل ،و دأت فى ممارسة الكثير من الوظائف

التى لم تعد قاصرة على النواحى الماد ة فق فى العمل  ،ولكن امتدت لتشمل المسئول ة عن بث روح التعاون

وروح الفر بين العاملين.
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اﻹدارة اﻻستراتيج ة للموارد ال شر ة ودورها فى تحقي ميزة تنافس ة للمنظمة

تتأثر المنظمات التغيرات التى تحدث فى البيئة الخارج ة المح طة بها ،ومن هذه التغيرات :النقص فى أرس

المــال الﻼزم للتمو ــل ،التغير فى الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص الــد موجراف ــة للقو العــاملــة .وترتــب على هــذه النت ـائج ز ــادة
المنافسة بين المنظمات ،وزادة مستو ات اﻷداء المنظمات ،وزادة اﻻهتمام ال قاء واﻻستمرار فى السوق.

ما ترتب على زادة المنافسة فى تلك البيئة تصف ة الكثير من المشروعات ،تجميد خط القو العاملة بها،

خفض القو العاملة ،التغير فى اله ل التنظ مى وزادة التعلم التنظ مى وانخفاض عدد المستو ات اﻹدار ة
وزادة نطاق اﻹشراف بها .ولكى تواجه المنظمات هذه التغيرات والنتائج المترت ة عليها ،فإن عليها تقد م السلع
والخدمات أسعار منخفضة عن المنافسين و جودة مرتفعة.

و ذلك تم تطبي مفهوم اﻹدارة اﻻستراتيج ة فى افة مجاﻻت العمل المنظمة ،ومن هذه المجاﻻت إدارة الموارد
ال شرة والنظم الفرع ة الم ونة لها مثل اﻻستقطاب واﻻخت ار ،التدرب والتطو ر ،تقي م اﻷداء ،التعو ضات
والم افآت .اهتم ال احثون فى مجال اﻹدارة اﻻستراتيج ة للموارد ال شرة ب حث ودراسة أثر الس اسات والممارسات

المتعلقة الموارد ال شرة على أداء المنظمة .واقترحت هذه الدراسات أن س اسات وممارسات الموارد ال شرة
م ن أن تؤد

إلى زادة أداء المنظمة وزادة الميزة التنافس ة بها ،وذلك ﻷن س اسات الموارد ال شرة تعتبر

متميزة وفردة ومختلفة من منظمة ﻷخر  ،ما أنه من الصعب تقليدها ومحاكاتها.

الميزة التنافس ة ﻹدارة الموارد ال شر ة:

عرف ) (Kotler 2000الميزة التنافس ة أنها » مقدرة المنظمة على أداء أعمالها الش ل الذ
منافسيها تقليده «.

صعب على

و م ن للمنظمة تحقي الميزة التنافس ة بواسطة تنفيذها لوظائف تعمل على خل ق مة Creation-Value

فى مجاﻻت تخف ض التكاليف مقارنة منافسيها أو العمل على أدائها أساليب تقود إلى التميز .وتخفض
التكلفة ،وتحقي التميز عن اﻵخرن م ن أن يتحق من خﻼل الوسائل اﻵت ة:

 الكفاءة المتفوقة  Superior Efficiency:تتعل بتكاليف المدخﻼت الﻼزمة ﻹنتاج مخرجات معينة ،فاﻹنتاج ة
العال ة تقود إلى تحقي

فاءة متفوقة ،ما أن اﻻستراتيج ة المناس ة ،اله ل التنظ مى المناسب ،نظم الرقا ة

التى تت عها المنظمة لها تساعد على تحقي

فاءة عال ة مقارنة المنافسين.

 الجودة المتفوقة  Superior Quality:تقاس الجودة من خﻼل ما تحققه المنتجات والخدمات التى تقدمها
المنظمة من قبول لد العمﻼء ،ومستو أداء هذه المنتجات ،والجودة العال ة من شأنها أن تساعد على تكو ن
ستغرق فى إصﻼح العيوب فى المنتج.

اسم تجار ذ سمعة جيدة ،وتقلل الجهد والوقت الذ
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 اﻹبداع المتفوق  Superior Innovativeness:يتحق من خﻼل تقد م منتج جديد أو العمل أسلوب جديد
مختلف عن المنافسين.

 اﻻستجا ة المتفوقة لد العمﻼء  Superior Customer Responsiveness:يتطلب ذلك حساس ة عال ة
ومعرفة دق قة احت اجات العمﻼء أوﻻً ثم التر يز على هذه اﻻحت اجات التى م ن إدراكها لتحقي مستو جودة
معين صعب على المنافسين تحق قه.

والميزة التنافس ة والتى تعنى مد وجود قدرات ٕوام ان ات لد
المنظمات المنافسة م ن تحق قها من خﻼل مساعدة إدارة الموارد ال شرة للمنظمة على أداء ذلك ش ل أكثر
من المنافسين.

المنظمة لتقد م أفضل السلع والخدمات عن

إضافات مدرس المقرر
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