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 التحديات األجهزة احلكومية ف اململكة العربية السعودية: الواقع و  ختطيط املوارد البرشية ف 

 إعداد  

 فيصل بن عبداهلل البواردي  

 العامة اإلدارة معهد – أستاذ املوارد البرشية املشارك  

(م13/07/2020:  ف للنرش قبل –م  31/01/2020)قدم للنرش ف:   

األجهزة   الدراسة:هدف   ف  البرشية  املوارد  ختطيط  وحتديات  وطرق  وخطوات  أهداف  عىل  التعرف 

 احلكومية ف اململكة العربية السعودية.

الدراسة:  تناولتها ف    اتم تطوير استبانة استناد    منهجية  العنارص التي  لتحديد  العالقة  إىل األدبيات ذات 

البرشية،   تجماال املوارد  ختطيط  وطرق  البرشية،  املوارد  ختطيط  وخطوات  البرشية،  املوارد  ختطيط  أهداف 

 وحتديات ختطيط املوارد البرشية. 

 مجيع األجهزة احلكومية  عموم املوارد البرشية ف  مجيع مديريمن  جمتمع الدراسة  يتكون    :بيانات الدراسة 

السعودية   العربية  اململكة  ف  املدنية  اخلدمة  عددهم ف  مدير  143)  والبالغ  البرشية  اعام    ا(  وتم  للموارد   .

ا ( 111استقصاء مجيع أفراد الدراسة، واستجاب منهم )  . %(78بنسبة استجابة قدرها )مدير 

ارد البرشية  أهداف ختطيط املوتوصلت الدراسة إىل موافقة غالبية أفراد عينة الدراسة عىل    سة: ا نتائج الدر 

وموافقتهم عىل  ،  ( درجات موافقة عىل مقياس ليكرت5درجة من )   (4.2ف األجهزة احلكومية بمتوسط بلغ ) 

املم   أن البرشيةىَل ث  األجهزة احلكومية تستخدم اخلطوات  املوارد  بلغ )   ف ختطيط  ويرى   ،درجة  (4.2بمتوسط 

الدراسة  معظم عينة  تستخدم    أفراد  احلكومية  األجهزة  بلغ ا  أحيان  أن  بمتوسط  البرشية  املوارد  طرق ختطيط 

 ندرة  :وبينت النتائج وجود عدد من التحديات التي تواجه ختطيط املوارد البرشية، من أمهها  .درجة  (3.3)

وندرة  للموارد   التخطيط   عىل  املديرين  تدريب   التخطيط   جمال   ف  الناجحة  اجلهات  مع  الرشاكات  البرشية، 

بني    للموارد البرشية  املوارد  ختطيط  ممارسة  مستويات  ف  فروق  وجود  عدم  الدراسة  أظهرت  كام  البرشية، 

وزارات وصناديق، هيئات وجهات تعليمية، إمارات وأمانات، أجهزة لنوع اجلهاز )  اتبع    األجهزة احلكومية

 . رى(أخ

رضورة اهتامم األجهزة احلكومية بالتخطيط   :من أمهها؛  من التوصيات  اقدمت الدراسة عدد    :التوصيات 

ومع أنشطة املوارد  تكامل مع اسرتاتيجية تلك األجهزة  ت  للموارد البرشية )أهداف وخطوات وطرق( بحيث

 .حكوميورضورة إنشاء وحدة لتخطيط املوارد البرشية ف كل جهاز البرشية، 

املفتاحية: القطاع    الكلامت  البرشية،  املوارد  البرشيةالعامختطيط  املوارد  املوارد    ،، حتديات ختطيط  مدراء 

   البرشية، اململكة العربية السعودية
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 قدمة امل 

ل من  التحو    إىل  احلايلف العرص  تسعى منظامت القطاع العام  

املوارد   إدارة  إىل  املوظفني  شؤون  هبدفإدارة  حتقيق   البرشية 

املوارد    تعملحيث  (،  (Lunenburg ,2012اسرتاتيجياهتا   إدارة 

يم اختيار وعىل  البرشية   الذي  البرشي  العنرص   د  عَ تنمية وتطوير 

عدد من من خالل  ؛  ية املنظامتعىل إنتاج   امن أكثر املوارد تأثي  

املهمة البرشية،    :ومنها  ، الوظائف  املوارد  االستقطاب ختطيط 

، ي، التدريب والتطويرواالختيار والتعيني، تقييم األداء الوظيف

)العزواي،  باملوظفني  االحتفاظ  واحلوافز،    التعويضات 

2010(.  

 الوظيفة األوىل  عد  ختطيط املوارد البرشية يم أن  ومن املالحظ  

ديد احتياج  هتدف إىل حتالتي  إدارة املوارد البرشية  من وظائف  

من   كام  املنظامت  البرشية  القصي   اونوع    املوارد  املدى  عىل 

والطويل،   خارجها  وواملتوسط  أو  املنظمة  داخل  من  توفيها 

حتقيق   ف  املسامهة  تضمن  وطرق  خطوات  باستخدام 

املنظامتا تلك  يم   ،سرتاتيجيات  ما  بتحديد  ا  أيض  عرف  وهو 

امل من  البرشيةاالحتياجات  حيث  ،  Lunenburg ,2012))   وارد 

بني ختطيط    طرديةإىل وجود عالقة    السابقة   الدراسات  توصلت

 ,Mursi, 2003; Chand and Katouاملنظمة املوارد البرشية وأداء 

2007)).   

البرشية واسرتاتيجية  التكامل  لتحقيق  و املوارد  بني ختطيط 

فإنه   املنظامت  املنظمة،  من  اخلطوات يتطلب  من  عدد  اتباع 

( حتديد حجم العمل والتنبؤ بنوع وعدد 1  ومن أمهها:  ،والطرق

املطلوبة   البرشية  املنظمةاملوارد  اسرتاتيجية  التنبؤ  2  ،لتحقيق   )

البرشية، املوارد  من  الفائض  أو  خط3  بالعجز  بناء  املوارد  (  ة 

من   أو  املنظمة،  داخل  من  والفائض  العجز  ملواجهة  البرشية 

بناء   )خارجها   املنظمة  ف حال عدم إمكانية توفيها من داخل 

العمل سوق  وحتليل  دراسة  اخلطة  4  ،( عىل  وتطوير  متابعة   )

املنظمة   ألهداف  حتقيقها   Noe, 2012; Lunenburg)لضامن 

السابقة  كام    . (2012, الدراسات  ا  تقرتح  املتطلبات  عدد  من 

التكامل   العليا ف  قياداتالالتزام ودعم    ومنها:  ،لتحقيق ذلك 

املستويات  املنظمة مجيع  ف  واملدراء  البرشية  املوارد    ومسؤويل 

باخلطوات والطرق املقرتحة لتكامل ختطيط املوارد البرشية مع  

موارد  وأن  املنظمة،  أهداف   البرشية  للموارد  بالتخطيط  يقوم 

بة   الكبييس   (Pynes, 2004;Walker, 1990  :وموهوبةمدرَّ

2006( . 

من   الرغم  أهداف  وعىل  ختطيط خطوات  وضوح  وطرق 

البرشيةامل السابقة  وارد  الدراسات  أنه  ،ف  وجود  يم   إال  الحظ 

ضعف    :منها  ؛حتديات تواجه املنظامت ف ختطيط املوارد البرشية

حتديد  عند  اإلدارات  وبقية  البرشية  املوارد  إدارة  بني  التنسيق 

من   واملستقبلية  احلالية  وعدم   املوارداالحتياجات  البرشية، 

مع   البرشية  للموارد  التخطيط  البرشية أنظمة  تكامل  املوارد 

وضعف  (،  2006  ،الكبييس  Al Wahshi, 2016;)األخرى  

املستخدَ  البرشيةالقياسات  املوارد  خطط  ف   ,Al Wahshi   مة 

جمال  )2006الكبييس،    ;  (2016 ف  والتطوير  التدريب  وقلة   ،

البرشية للموارد  املتخصصة   ،التخطيط  الكوادر  وغياب 

شهبل  ،2006،  )الكبييس وبن  وغياب 2020  ،الشهري   ،)

)السبيعي، البرشية  للموارد  التخطيط  بأمهية   ;  2013  الوعي 

املتوفرة األخذ  (، وعدم  م 2015هزازي،   ف االعتبار املهارات 

 Al Al Wahshi,2016، )أخرىعند النقل أو الرتقية إىل وظائف 

مشاركة  (،  2006  ،الكبييس  ;  2013،سبيعيال  ; وضعف 

 .(Al Wahshi, 2016)  اإلدارات ف ختطيط املوارد البرشية

املالَح  أن  ومن  ختطيط ظ  تواجه  التي  التحديات  وجود 

، التغلب عليهاوعدم    ،منظامت القطاع العاماملوارد البرشية ف  

املنظمة  صعوبة  إىل  سيؤدي   التي حتتاجها  البرشية  املوارد  توفي 

وبالتايل   ،والنوع عىل املدى القصي واملتوسط والطويل  من الكم  

احلاجة    ولذا تربز   .واسرتاتيجياهتاحتقيق أهداف املنظمة  صعوبة  

دمة املدنية  أجهزة اخلاملوارد البرشية ف  واقع ختطيط    دراسةإىل  

وتقديم  ،  السعودية والتحديات التي تواجههاف اململكة العربية  

 احللول العملية هلا.

 : مشكلة الدراسة 

ك األول ف أجهزة اخلدمة املدنية املحر  عترب املوارد البرشية  تم 

فإن    إلنتاجيتها ولذا  االسرتاتيجية،  أهدافها  تلك  وحتقيق 

البرشيةإىل    بحاجة  األجهزة املوارد  من  احتياجها  من   ؛معرفة 

حيث الكم والنوع عىل املدى القصي واملتوسط والطويل، ومن  

م العمل عىل توفيها من داخل املنظمة أو خارجها باستخدام ثَ 

اسرتاتيجيات  خطوات حتقيق  ف  املسامهة  تضمن  تلك    وطرق 
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يم   ،املنظامت ما  املوارد وهو  من  االحتياجات  بتحديد  عرف 

 البرشية أو التخطيط للموارد البرشية. 

اململكة    وتضمنت ا    2030رؤية  األهداف عدد  من 

ا  وكذلك  االسرتاتيجية للمملكة،   لتحقيق تلك  الربامج    نمعدد 

حيث أكد الربنامج عىل  ؛  برنامج امللك سلامن  :ومنها  ؛األهداف

البرشية للموارد  التخطيط  عىل    ؛أمهية  التأكيد  خالل  من 

 موظفي ف جمال اختيار وتطوير  أفضل املامرسات    االستفادة من

واملهارات  يمتلكونالذين    العام  القطاع   الالزمة  املقومات 

 ، ا أساسي    مبدأ    اجلدارة  للمستقبل، وأنه سيتم االستمرار باعتبار 

والكفاءات  من  قاعدة  تأسيس  عىلوالعمل    البرشية   املواهب 

  املستقبل   لتحديد قادة  سياسات  املستقبل، ووضع  قادة  ليكونوا

زة،  بيئة  ووضع  ومتكينهم،   فيها   ويكافأ  الفرص  تتساوى فيها  حمف 

اململكة  )  .املتميزون امللك  ،  هـ1437،  2030رؤية  برنامج 

 (. هـ1437 سلامن لتنمية املوارد البرشية،

املدنية  حصاءاتإل  افق  وو اخلدمة  عدد  بلغ  فقد    ،وزارة 

  ( موظف 1.531.175ملدنية )ا  العاملني ف األجهزة احلكومية

الرجال  و  ،ومستخدم و59.3)يشكل   %( 40.7)  النساء%( 

تم املوظفني الذين  عدد  هـ(. وبلغ  1438)وزارة اخلدمة املدنية،  

 ( هـ1436/  10/  1  -  هـ1436/  1/  1)  تعيينهم خالل الفرتة

موظف  7.243) اخلدمة   ،اومستخدم    ا(  ترك  من  عدد  بلغ  فيام 

وبلغ عدد    ،اومستخدم    ا( موظف  14.915خالل نفس الفرتة )

خالل   املدنية  اخلدمة  وزارة  طريق  عن  توظيفهم  تم  نفس  من 

أما من تم ترقيتهم ف نفس  و، ومواطنة  ا( مواطن 6.230)  الفرتة

من الرجال والنساء إىل    ا( موظف  18.531)الفرتة فبلغ عددهم  

)مراتب   املدنية،خمتلفة  اخلدمة  هذه  وتؤكد  (.  هـ1437  وزارة 

التي حصلت عليهم سواء ف  حصاءات  اإل التعيني  والتغيات 

البرشية  تكامل ختطيط املوارد  أمهية  عىل    ،التقاعد  وأاالستقالة    وأ

 .واجهة تلك التغيياتمل مع اسرتاتيجيات األجهزة احلكومية

من   السابقةنتائج  ويتضح  عىل    الدراسات  عملت  التي 

ضعف ف تطبيق خطوات  ف اململكة، وجود  األجهزة احلكومية  

تحديات عدد من الد  ق ختطيط املوارد البرشية بسبب وجووطر

البرشيةتواجه  التي   املوارد  ف   ختطيط  احلكومية  األجهزة  ف 

السعودية العربية  ؛  2010العتيبي،  :مثال  انظر  ) اململكة 

ومن هنا   .( 2006  الكبييس،؛  2015اهلويش،  ؛  2015هزازي،

السؤال الرئيس التايل: فإن مشكلة الدراسة يمكن تلخيصها ف  

البرشية  واقع  ما املوارد  احلكومية  ختطيط  األجهزة  ف   املتبعة 

 تواجهها؟التحديات التي والسعودية 

الدراسة  اإلجابة    الفرعية:   أسئلة  الدراسة  هذه  ف  عن  سيتم 

 التالية:الفرعية األسئلة 

األجهزة  − ف  البرشية  املوارد  ختطيط  أهداف  ما 

 السعودية؟احلكومية ف اململكة العربية 

األجهزة  − ف  البرشية  املوارد  ختطيط  خطوات  ما 

 السعودية؟احلكومية ف اململكة العربية 

املستخدَ  − الطرق  ف  ما  البرشية  املوارد  لتخطيط  مة 

 السعودية؟ األجهزة احلكومية ف اململكة العربية 

ف   − اختالف  يوجد  ختطيط ممارسة  هل  أساليب 

والطرق(  اخلطوات  )األهداف،  البرشية  املوارد 

احلكومية األجهزة  ف  اجلهاز    اتبع    املتبعة  لنوع 

تعليمية،   وجهات  هيئات  وصناديق،  )وزارات 

 ؟إمارات وأمانات، أجهزة أخرى(

هل توجد عالقة بني حماور أهداف ختطيط املوارد   −

البرشية   للموارد  التخطيط  وخطوات  البرشية 

وحتديات   البرشية  للموارد  التخطيط  وطرق 

 ؟ف األجهزة احلكومية التخطيط للموارد البرشية

التي تواجه ختطيط املوارد البرشية ف    ما التحديات −

 السعودية؟ األجهزة احلكومية ف اململكة العربية 

 : أهداف الدراسة 

املوارد    واقعف عىل  التعر  إىل    ال  إمجاهتدف الدراسة   ختطيط 

احلكوميةالبرشية   األجهزة  العربية    ف  اململكة    ،السعوديةف 

تواجهها التي  وحتديد  والتحديات  إىل  هتدف    ا.  حتقيق الدراسة 

 األهداف التالية: 

عىل − ف   أهداف  التعرف  البرشية  املوارد  ختطيط 

 األجهزة احلكومية ف اململكة العربية السعودية. 

عىل   − ف   ختطيطخطوات  التعرف  البرشية  املوارد 

 األجهزة احلكومية ف اململكة العربية السعودية. 
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عىل − املوارد    التعرف  لتخطيط  املستخدمة  الطرق 

العربية   اململكة  ف  احلكومية  األجهزة  ف  البرشية 

 السعودية.

أساليب ممارسة  التعرف عىل مدى وجود اختالف ف   −

اخلطوات  )األهداف،  البرشية  املوارد  ختطيط 

احلكومية األجهزة  ف  املتبعة  لنوع    اتبع    والطرق( 

وجهات  هيئات  وصناديق،  )وزارات  اجلهاز 

 ؟تعليمية، إمارات وأمانات، أجهزة أخرى(

التعرف عىل العالقة بني حماور أهداف ختطيط املوارد   −

البرشية وخطوات التخطيط للموارد البرشية وطرق  

التخطيط  وحتديات  البرشية  للموارد  التخطيط 

 .موارد البرشية ف األجهزة احلكوميةلل

التي تواجه ختطيط املوارد البرشية ف    التحديات  إبراز −

 األجهزة احلكومية ف اململكة العربية السعودية. 

خذ القرار ف ختطيط تقديم املقرتحات التي تساعد متَّ  −

 املوارد البرشية.

 أمهية الدراسة 

العملية التي يؤمل العلمية وف اإلسهامات  تتمثل أمهية الدراسة  

 :وهي ،حتقيقهاأن يتم 

هذه الدراسة من الدراسات   عد  من الناحية العلمية تم  -

وطرق  وخطوات  أهداف  تناولت  التي  احلديثة 

األجهزة  ف  البرشية  املوارد  ختطيط  وحتديات 

احلكومية ف اململكة العربية السعودية. لذا من املأمول 

البحثية    سد  أن تسهم نتائج هذه الدراسة ف الفجوة 

البرشية   املوارد  ختطيط  خطوات  عن  علمية  بنتائج 

فض ف    ال  وحتدياهتا،  بدراسة  العربية  املكتبة  رفد  عن 

 جمال ختطيط املوارد البرشية.

ممارسة   - بني  الفجوة  معرفة  عىل  الدراسة  تساعد 

ف  احلكومية  األجهزة  ف  البرشية  للموارد  التخطيط 

العربية   السعودية وفق أفضل املامرسات، مما اململكة 

للموارد   التخطيط  بني  يكامل  نظام  تطوير  ف  يسهم 

 البرشية واسرتاتيجية األجهزة احلكومية. 

تسهم الدراسة ف بناء بعض عنارص الالئحة والدليل  -

برنامج اإلرشادي   ف  البرشية  املوارد  لتطبيق ختطيط 

سلامن يم   ،امللك  اململكة    عد  والذي  رؤية  برامج  أحد 

2030  . 

ف   ديحتد - احلكومية  األجهزة  بني  االختالفات 

أن   خطوات يؤمل  والتي  البرشية،  املوارد  ختطيط 

ا ف  ف عىل األجهزة األكثر نضج  يستفاد منها ف التعر  

من   واالستفادة  البرشية  املوارد  ختطيط  أساليب 

 ممارساهتا ف تطوير تلك األساليب.

 الدراسة حدود  

الزمانية  البيانات    :واملكانية  احلدود  مجع  مجيع  تم  من 

الذي املسح امليداين    األجهزة املركزية ف اململكة من خالل

امل  َي ر  ج  أم  ا من شهر  ربيع األول  وحتى  هـ    1440حرم  بدء 

 . هـ1440

البرشية:  الدراسة    احلدود  عموم    مديريف  انحرصت 

املوارد البرشية أو من ف حكمهم ف مجيع األجهزة احلكومية 

خيض التي  السعودية  العربية  اململكة  لنظام موظفوها  ع  ف 

 . اخلدمة املدنية

املوضوعية التعر  احلدود  ف  الدراسة  انحرصت  عىل  ف  : 

ف وطرق    وخطواتأهداف   البرشية  للموارد  التخطيط 

اخلدمة   ف  احلكومية  معوقاهتا  ،املدنيةاألجهزة   ؛ وحتديد 

ختطيط  تكامل  ف  تسهم  وحلول  مقرتحات  وضع  هبدف 

 تلك األجهزة.  أهدافاملوارد البرشية مع 

 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة: 

البرشية للموارد  هيالتخطيط  مستمرة    :  منهجية  عملية 

األجهزة هبا  احتياجاهت  تقوم  املوارد    التقدير  من  املستقبلية 

خيدم    ؛البرشية بشكل  ومهاراهتا  وأنواعها  أعدادها  حيث  من 

 .تلك األجهزةمتطلبات حتقيق اسرتاتيجيات 

البرشية املوارد  مدراء/مدراء  :  مدراء  إدارات هم  عموم 

املوارد البرشية الذين ترتبط هبم الوحدة املعنية بتحديد االحتياج  

البرشية   املوارد  املمن  البرشية(  )ختطيط  األجهزة وارد  ف 

ن ف حكمهم. وف حال األجهزة التي ال يكون احلكومية أو مَ 

هبا إدارة املوارد البرشية، فهو الشخص املسؤول الذي ترتبط به  

سواء كان مدير   ،الوحدة املعنية بمهام التخطيط للموارد البرشية

 ن ف حكمه.عام إدارة شؤون املوظفني أو مَ 
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 النظري والدراسات السابقة   اإلطار

 : النظري   اإلطار

 البرشية فهوم ختطيط املوارد  م 

البرشييتكون   املوارد  ختطيط   Human)ة  مصطلح 

Resources Planning)  وهي عملية  التخطيط  :مهاين  أجز  من :

تلك املوارد، تتضمن حتديد الربامج املستقبلية التي يتطلبها عمل  

البرشيةو واملوارد  املطلوبة  :  واملعارف  القدرات  مجيع  هي 

خصائصهم واملهارات ف املواهب من العاملني، وهي الناس و

 (.  (Deb, 2006 وقدراهتم ف عمل املنظمة

من  و كبي  الرغم من وجود عدد  حتاول   املفاهيمعىل  التي 

املحتديد   إالأو    اإلنجليزية  باللغتني  فهومهذا  ال  أنه    العربية، 

تعريف بشكل    ولكنها  احثني، الب  مجيعيتفق عليه    شامل  يوجد 

تركز لضامن  عىل  عام  املهمة  االحتياجات    توفي   العنارص 

القادرة عىل حتقيق  والكيف(    )الكم  املستقبلية من املوارد البرشية  

التي تناولت   املفاهيم بعض  عرض    يل   فيامو  .اسرتاتيجية املنظمة

البرشية املوارد  يتم  "  ابأهن  تعرففقد    :ختطيط  التي  العمليات 

للتأكد   هبا  يتم  بأن  القيام  للمنظمة  البرشية  املوارد  متطلبات 

حتقيقها ثم  ومن  وختطيطها   Bulla and Scott  "حتديدها 

1994,p.66).)  منظ    ابأهن  تعرف و املوارد  حتليل  الحتياجات  م 

العدد السليم والصحيح من املوظفني مع  من أن البرشية للتأكد 

 Mondy et alهلم  املهارات الرضورية تكون متاحة عند احلاجة  

املوارد  (Rahman & Eldridge,1998) فعر  و(.  (1996 ختطيط 

اسرتاتيجية  البرشية   وحتسني  بأنه  واستخدام  وإبقاء  امتالك 

ل بَ ن ق  م  ا  التعريف أيض  هذا    مَ د  خ  ستم . وااملوارد البرشية للمنظمة

Bhattacharyya,2009)  ،)نه اسرتاتيجية  بأعرف املصطلح    حيث

  ا بأهن  تعرف و  .امتالك واستخدام وحتسني وإبقاء املوارد البرشية

  اجليد   التقدير  أساس  هبا املنظمة عىل  تقوم  مستمرة  نهجيةم  عملية

  وهتدف املنظمة   ،النوعو  الكم    حيث  من  الالزمة  البرشية  للموارد

 وتطويرها هبدف حتقيق  املوارد  هلذه  اجليد  احلصول  إىل   خالهلا  من

)نور   األهداف فت عر  و  .( 2013،  بالسكةو  الدين املوضوعة 

تؤدهيا  األساسية  واملامرسات  األنشطة  أحد  بأهنا إدارة   التي 

البرشية كافة   املوارد    احتياجات   لتقدير  املنظامت،  أنواع  ف 

املوارد  املستقبلية   املنظمة أعدادها   من  البرشية  من  حيث 

اسرتاتيجيات    حتقيق   متطلبات  خيدم  ومهاراهتا بشكل  وأنواعها

 (.2015،املنظمة )عقيل

ف فقد عر  واملصطلحات سالفة الذكر،  بمراجعة املفاهيم  و

خت البرشية  الباحث  املوارد  والطرق "هي  بأهنا  طيط   اخلطوات 

العمل  املتوقعة   التغيات  ملواجهة  املنظمة  هبا  تقوم  التي  أو  ف 

  هبدف   الطويل،  أو  املتوسط  أو  القصي   املدى  عىل  البرشية  املوارد

  والنوع   العدد  حيث   من  البرشية  املوارد   من  توفي االحتياجات

  لضامن   وقت  أي    وف  أو خارجها  املنظمة  داخل  من  والقدرات

 ."املنظمة واسرتاتيجية أهداف وحتقيق التغيات تلك  مواجهة

 ختطيط املوارد البرشية هداف  أ 

العالقة  األدبيات    تناولت ختطيط   ومزايا  أهدافذات 

؛  Derek, Laura, & Stephen, 2008)  :مثال  انظر  املوارد البرشية )

Bhattacharyya, 2009  ؛Cornelius, 2001  ؛Michael, 2006  ؛

Wang, 2005.)    :عىل املنظامت  يساعد  أنه  مدى  ومنها  حتديد 

للعمل. الفعل  االحتياج  مع  البرشية  القوى  حجم    مالءمة 

و  وحتديد االستقطاب  املدراء.  عمليات  وتطوير  التدريب 

متكني املنظمة من حتقيق ميزة تنافسية، وتساعد عىل إبقاء ونمو  و

ال  فعَّ وتطوير املوظفني لكي يكونوا قادرين عىل املسامهة بشكل 

واإلحالل  صياغة سياسات النقل والتعاقب وعىل أداء املنظمة.  

البرشية   ووظائف   نشاطات  بني  املوازنة  إىل  يؤديو  .للموارد 

  املنظمة   هييئو   .للمنظمة  العامة  واألهداف  البرشية  املوارد  إدارة

جذب و  .واخلارجية  الداخلية  بيئتها  ف  حتدث  قد  تغيات  ألي  

املهالعاملني  وإبقاء   مع  واخلربات املطلوبني  والقدرات  ارات 

وحيسن   تقديم  املطلوبة.  خالل  من  البرشية  املوارد  استخدام 

 أكثر مرونة من العمل.أنظمة 

 ختطيط املوارد البرشية   خطوات 

ا  أدبيات الدراسات السابقة  قدمت   التي   اخلطواتمن  عدد 

مع   وتكاملها  البرشية  املوارد  لتخطيط  اتباعها   أهداف يمكن 

االسرتاتيجية اختالف ؛  املنظمة  يالحظ  حول    حيث  الباحثني 

للموارد    ؛تسميتها التخطيط  مراحل  عليها  يطلق  من  فمنهم 

مَ   ،(Clardy, 1996)ة  البرشي خطوات  ومنهم  عليها  يطلق  ن 

البرشية   املوارد  مَ   ،(Byers and Rue, 2004)ختطيط  ن  ومنهم 

( البرشية  املوارد  ختطيط  أساليب  عليها  الدينيطلق  ، نرص 

2010) . 
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مالحظة   يمكن  الدراسة  أدبيات  تشابه  وبمراجعة    وجود 

 اخلطوات وفيام يل    .التخطيط للموارد البرشية  خطوات بني    كبي  

عليها  التي   البرشية    بعضاتفقت  املوارد  لتخطيط  الدراسات 

اخلطواتوالتي   تتضمن  أهنا  اختلفت    يتضح  وإن  التالية 

؛  (Deb, 2006؛  Schuler, Jackson, and Storey, 2001  مسمياهتا

Holm,2008نورالدين، ؛  2013السبيعي،  ؛  2016  محد،أ  ؛

 :(2009، ؛ حسن2015،؛ هزازي2013، وبالسكة

 تكامل التخطيط مع أهداف املنظمة.  -

 حتديد وظائف املستقبل. -

حتديد حجم العمل والتنبؤ باملوارد البرشية املطلوبة   -

 .له

 تكامل أنظمة املوارد البرشية لتلبية االحتياج. -

توفي قواعد البيانات الالزمة لسد االحتياجات من   -

 املوارد البرشية. 

ملواجهة   - املنظمة  داخل  من  والفائض  بالعجز  التنبؤ 

 الزيادة أو النقص ف حجم العمل.

ف  - العاملة  البرشية  املوارد  تطوير  متطلبات  حتديد 

 املنظمة. 

 . التنبؤ بالعجز والفائض من خارج املنظمة -

سد   - تتضمن  خطة  تكامل   بناء  مع  والفائض  العجز 

بدورهاأنشطة   وقيامها  البرشية  ذلك    لسد    املوارد 

 العجز. 

حتقيقها    متابعة - لضامن  اخلطة   ألهدافوتطوير 

 . املنظمة

( الدراسة  أدبيات  أشارت  ، 1999  املغريب  :مثال  انظر  كام 

وجواد،    ؛ 2010العتيبي،  السال ؛  2010العزواي، 

إىل وجود  ،  (Byers and Rue, 2004  ،2002  وحرحوش،

 وهي: ؛لتنبؤ باملوارد البرشيةعدد من الطرق ل

ستخدم للتنبؤ بحجم املوارد طريقة حتليل االنحدار: تم  -

ف   العمل  من  االحتياج  لتلبية  املطلوبة  البرشية 

 املستقبل.  

املوارد لتقدير الطلب من  طريقة حتليل عبء العمل:   -

 .حمددة من العملكمية  إنتاج  عىل    ف املستقبل  البرشية

باال  - التنبؤ  خلرائط  طريقة  لاإلحاللجتاهات  لتنبؤ  : 

 بمن سيرتكون الوظائف خالل فرتة التخطيط. 

من   - املستقبلية  البرشية  املوارد  من  باالحتياج  التنبؤ 

استطالع   املسؤولني  خالل  واملدراء  آراء  والقيادات 

 من أجل التنبؤ باالحتياجات من املوارد البرشية.

باال - من  التنبؤ  املستقبلية  البرشية  املوارد  من  حتياج 

استطالع هذه  آراء    خالل  عىل  ويطلق  العاملني، 

 . "االحتياج من أسفل إىل أعىل"الطريقة من التنبؤ  

عىل  - بناء  البرشية  املوارد  من  االحتياج  حتديد  طريقة 

 . التفصيلية للقطاعات والوحداتحتديد األهداف 

برشية باستخدام  طريقة حتديد االحتياج من املوارد ال  -

دلفاي ف Delphi  أسلوب  اخلربة  ذوي  آراء  ملعرفة   ،

 جمال املوارد البرشية. 

طريقة حتديد االحتياج من املوارد البرشية باالستعانة   -

 باخلربات األجنبية.

لسد   - العمل  سوق  ف  املتاحة  البرشية  املوارد   دراسة 

 االحتياج من خارج املنظمة. 

املهارات أو فحص املهارات املوجودة:  طريقة خمزون   -

تش  قائمة  إعداد  خالل  عن  من  معلومات  مل 

 املوظفني.

 : معوقات ختطيط املوارد البرشية حتديات/  

ا  عرضت الدراسات السابقة   من التحديات التي تواجه  عدد 

ضعف السياسات واللوائح الداعمة  ومنها:    املنظامت احلكومية

وتكاملها مع أهداف اجلهاز )اهلويش،  لتخطيط للموارد البرشية

إدارية  2010العتيبي،    ؛  2015 وحدة  وجود  وعدم   ،)

األ ف  البرشية  للموارد  بالتخطيط  احلكوميةمتخصصة    جهزة 

إجراءات ختطيط )م2015)هزازي،  السعودية   توثيق  وعدم   ،

(، وعدم توافر اخلربات  Opoku-Mensah,2012)   املوارد البرشية

متتلك التي  البرشية    املناسبة  املوارد  بتخطيط  الكافية  الدراية 

(، وغياب التكامل واالرتباط بني التخطيط  2011)اليعقويب،  

األخرى البرشية  املوارد  وأنشطة  البرشية   Al) )  للموارد 

Wahshi, 2016ين عىل التخطيط للموارد  ، وندرة تدريب املدير

ودعم  2015)هزازي،  البرشية   اهتامم  وضعف  القيادات (، 

البرشية وأهداف اجلهاز  للموارد  التخطيط  للتكامل بني  العليا 

بأمهية    ،(Al Wahshi, 2016  ،2015  )اهلويش، الوعي  وغياب 

البرشية للموارد  ف   ،التخطيط  اإلدارات  مشاركة  وضعف 
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البرشية   املوارد   ؛ Al Wahshi,2016)  ،2015  )هزازي،ختطيط 

ف   املستخدمة  القياسات  املووضعف  البرشيةخطط   Al).ارد 

Wahshi, 2016) 

 الدراسات السابقة: 

عرض   يل  افيام  بموضوع  ألهم  العالقة  ذات  لدراسات 

تارخيهاوفق    الدراسة حلداثة  الدراسات  ؛  ا  عرض  سيتم  حيث 

األجنبية الدراسات  ثم  در   ،العربية  كل  ف  عرض  اوسيتم  سة 

 ثم أهم النتائج التي توصلت هلا:  ،هدفها ثم املنهجية 

( شهبل  وبن  الشهري  إىل 2020أجرت  هدفت  دراسة   )

التعرف عىل واقع ختطيط املوارد البرشية ف وكالة املوارد البرشية  

اململكة ف  التعليم  وزارة  السعودية   ف  نظر    العربية  وجهة  من 

املوظفني واملوظفات هبا. واستخدمت االستبانة مع عينة مكونة 

أهم  موظفني  210من   من  وكان  هلا    النتائج.  توصلت  التي 

املوارد    :الدراسة ختطيط  ف  واضحة  رؤية  متتلك  الوكالة  أن 

مع  البرشية  للموارد  التخطيط  الوكالة  وتربط  البرشية، 

ويتوفر   الوزارة،  بالتخطيط املتخصصون  اسرتاتيجية  للقيام 

البرشية،   لتقدير وللموارد  حمددة  منهجية  الوكالة  متتلك 

الحتياجات من املوارد البرشية، ومتتلك الوكالة قاعدة بيانات  ا

م ايتوفر ف الوكالة نظوشاملة الحتياجاهتا من املوارد البرشية،  

البرشية،   املوارد  بتخطيط  خاص  مع  كام  تقني  الوكالة  تنسق 

قبل  اإلدارات   أو للقإجراء  األخرى  التنقالت  بحركة  يام 

و وتقالرتقيات،  ومراقبة  متابعة  املوارد  يتم  خطط  تنفيذ  ييم 

تواجهها   التي  التحديات  أكثر  ومن  مستمرة.  بصورة  البرشية 

الوكالة قلة الفرص التدريبية للعاملني ف ختطيط املوارد البرشية،  

 .يات الوظيفية عن الوظائف الفعليةاختالف املسمو

( دراسة هدفت إىل معرفة كيف  2019كام أجرى أبو اجلود )

املوارد البرشية ف حتديد االحتياجات من القوى  يساهم ختطيط  

اخليية الدواجن  امل العاملة ف رشكة  العربية   ملكةبالقصيم ف 

االالسعودية استخدام  وتم  من  ستبانة  .  البيانات  جمتمع  جلمع 

البالغ   نتائج  (32)الدراسة  أهم  من  وكان  موافقة    :الدراسة. 

ب هتتم  العليا  اإلدارة  أن  عىل  الدراسة  التخطيط  أفراد  نشاط 

القائمني  وأنه رضوري خلفض التكاليف، وأن    ،للموارد البرشية

البرشية   املوارد  ختطيط  واملهارات   يمتلكونعىل  املؤهالت 

للتخطيط،   الوظيفي  ؤَخ يم وأنه  الالزمة  املسار  االعتبار  بعني  ذ 

البرشية،   املوارد  ختطيط  عند  املوارد  ويؤدي  للعاملني  ختطيط 

 العمل.دوران تقليل معدالت إىل ية البرش

التعرف Al Wahshi  (2016  )أجرى  كام   إىل  هدفت  دراسة 

عىل ممارسات ختطيط املوارد البرشية احلالية التي تتم ف وزارة  

  32عىل عينة من    املقابلة  وتم استخدامالتعليم ف سلطنة عامن.  

االسرتاتيجي   املستوى  ف  العاملة  القيادات  ف  والتنفيذي  من 

عدم وجود خطط اسرتاتيجية    وتوصلت الدراسة إىل  الوزارة.

وأن    بعضلدى   الوزارة.  ف  البرشية  الوحدات  املوارد  ختطيط 

املتخصصني،  فقط  يركز   املوظفني  جمموعات  ضعف  وعىل 

فالقياسات   البرشية   املستخدمة  املوارد  ضعف  و  ،خطط 

تنبؤات املوارد  وأن    مشاركة اإلدارات ف ختطيط املوارد البرشية،

الكم    تعتمد  البرشية التحليل  وضعف  فقطي  عىل  استخدام ، 

وأن   برشية للرتقيات للوظائف اإلدارية،عملية التنبؤ للموارد ال

بعض وال يدعم ختطيط املوارد البرشية.    التقني  نظام املعلومات

داء الوظيفي  تقييم األ و  ،الوظائف ال يوجد لدهيا وصف وظيفي  

يم  او  ال،فعَّ   ستخدم بشكل  ال  تم معايي نظام  املهمة ل  عرف  لرتقية 

  ،وضعف فعالية عمليات نقل العاملني وترقيتهم  ،فعال    بشكل  

،  املنظمة االسرتاتيجية  أهدافضعف التكامل بني التدريب وو

البرشية  تركيز  وضعف   املوارد  القيادات،خطط  تطوير   عىل 

 للتعامل مع فائض املوظفني. مناسبة عدم اختاذ قراراتو

 نظم أثرهدفت إىل معرفة م( دراسة 2016وأجرى )أمحد، 

 التنمية بنك عىل البرشية بالتطبيق املوارد ختطيط عىل القرار دعم

م(. وشملت 2015  -2009الفرتة )  منف السودان    االجتامعية 

االجتامعية. وتم مجع   التنمية  بنك ف  العاملني مجيععينة الدراسة  

واملقابلة.   االستبانة  باستخدام  نتائج  البيانات  أهم  من  وكان 

 العشوائي يتسم باألسلوب البرشيةاملوارد  أن ختطيطالدراسة: 

العليا  و  الشخيص. والتقدير اإلدارة  دعم  دعم  ضعف  ألنظمة 

 تساعد القرار دعم  نظم أناملوارد البرشية، وختطيط  القرار ف  

 املوارد نظم أنو ، التدريبية املناسبة الدورات اختيار  ف متخذي

 . التدريب من العائدتقيس  البرشية

( دراسة هدفت إىل معرفة إىل أي مدى 2016) Keliye جرىأ

لتنمية  موظفو  يشارك   االسرتاتيجية  اخلطط  ف  البرشية  املوارد 

ف   البرشية  يساملوارد  يب  يب  الربيطانية  اإلذاعة  وما هيئة    ؟ 

اإلجراءات التي تستخدمها هيئة اإلذاعة الربيطانية يب يب يس ف  
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  املعنية؟ رات  التنبؤ بالطلب والعرض من املوارد البرشية ف اإلدا

موظف شملت   100واستخدمت االستبانة عىل عينة ممثلة من  

أن    :كل من املدراء التنفيذين واملوظفني. وكان من أهم النتائج

ميديا يس  يب  يب  الربيطانية  اإلذاعة  إجرائي   هيئة  دليل  لدهيا 

ويوجد بعض التحديات    من املوظفني واإلدارة،  يستخدمه كل  

خاصة   الدليل  تنفيذ  يتعف  املهارات  عندما  بتوظيف  األمر  لق 

ميديا    الفنية، واملرشفني ف يب يب يس  املديرين  كبار  أكشن وأن 

وأن معظم املوظفني    ،لدهيم القدرة الكافية إلدارة القوى العاملة

الدع ويوجد  مسؤولياهتم.  املوارد  يعرفون  لتخطيط  الكاف  م 

مها  البرشية، لتطوير  فرص  عىل  حيصلون  املوظفني  راهتم وأن 

ف. وعدم وجود بسبب وجود التمويل الكاف لتدريب كل موظ

حتفيزية وعملية  و  ،سياسة  االسرتاتيجيات  بني  ارتباط  يوجد 

البرشية.   املوارد  باخلطة  وختطيط  البرشية  املوارد  ختطيط  يتأثر 

املوارد   بتخطيط  االسرتاتيجية  اخلطط  وتتأثر  االسرتاتيجية 

البرشية  و  رشية،الب املوارد  ف ختطيط  العاملني  ملعظم  معروف 

لموارد  التخطيط لانخفاض مشاركة موظفي  ويالحظ  املنظمة،  

من فعالية ختطيط املوارد    د  البرشية ف اخلطط االسرتاتيجية مما حَيم 

تساعد عىل متكني  اختاذ  سياسات وووضع    ،البرشية إجراءات 

  .توقع العرض والطلب لعمليات القوى العاملة

)هزازي،   دراسة  واقع  إىل  م(  2015هدفت  عىل  التعرف 

بالرياض.   والصناعة  التجارة  وزارة  ف  البرشية  املوارد  ختطيط 

االستبانة   الدراسة  بلغت  واستخدمت  ا. موظف    170عىل عينة 

الدراسة:   نتائج  أهم  البرشية  وكان من  املوارد  واقع ختطيط  أن 

مناسب بشكل  احلسايب    ؛يتم  املتوسط  بلغ    5من    4.17حيث 

أنه يتم إجراء دراسات  و  .درجات عىل مقياس ليكرت للموافقة

للمسار   ختطيط  ويوجد  واإلقليمي،  املحل  العمل  لسوق 

استقطاب  أساليب  أحدث  وتستخدم  موظف،  لكل  الوظيفي 

ويتم  الوظيفي،  الترسب  من  للحد  التخطيط  ويتم  العاملني، 

، ويتم استخدام  اخلارجية لقوى العاملنياالستفادة من املصادر 

ماركوف ف   ل  سلسلة  وتتمثل معوقات ختطيط  الوظائف.  َشغ 

مهام  مع  التخطيط  مهام  بعض  ف  التداخل  ف  البرشية  املوارد 

متخصصة  إدارية  وحدة  وجود  وعدم  األخرى،  الوحدات 

بأمهية   الوعي  وغياب  الوزارة،  ف  البرشية  للموارد  بالتخطيط 

للمو توف  التخطيط  وعدم  البرشية،  اخلربات  ارد  املناسبة  ر 

و البرشية،  املوارد  الشخيص لتخطيط  التقدير  عىل  االعتامد 

 واخلربة السابقة ف تقدير االحتياجات من بعض املسؤولني. 

اهلويش   أجرى  السابقة،  للدراسة  مماثلة  دراسة  وف 

عىل  للتعر  هدفت  دراسة  م(  2015) ختطيط  ف  فاعلية  مدى 

ف إمارة   معوقات ختطيط املوارد البرشية، وحتديد  املوارد البرشية

استخدمت والرياض.  مدينة  منطقة الرياض ورشكة سابك ف  

وطب   املقارن،  املنهج  املقابلالدراسة  واستامرة  االستبانة  ة  ق 

من  عينة  عىل  البيانات  جلمع  كأدوات  من    416  الشخصية 

من   340و   ،نطقة الرياضمإمارة  العاملني املدنيني السعوديني ف  

من  العاملني السعوديني ف رشكة سابك بمدينة الرياض. وكان  

الدراسة نتائج  املوارد    :أهم  لتخطيط  متوسطة  فاعلية  وجود 

اإلمارة ف  املوارد    ،البرشية  لتخطيط  جيدة  فاعلية  ووجود 

حيث يدعم التخطيط للموارد البرشية  ؛  البرشية ف رشكة سابك

برا نوعية  حتديد  لرفع  عىل  املطلوبة  والتطوير  التدريب  مج 

ويساهم ختطيط املوارد البرشية ف   ،العاملنيأداء  مستوى كفاية  

اجليد ألعامل االختيار والتعيني واالستقطاب للعاملني. اإلعداد  

 وجود أكثر إجيابيات ختطيط املوارد البرشية أنه يساعد عىل  وتبني  

بالداخل التدريبية  االحتياجات  للسنوات اخلارج  أو    معرفة 

أ  القادمة، ومعرفة  املالية.  كلفتها  لكل ومعرفة  العاملني  عداد 

الكم    سنة، إدارة    ومعرفة  لكل  البرشية  املوارد  من  والكيف 

جمال   ف  ومصادرها  القادمة  والرتشيح اإلعالن  للسنوات 

البرشية  القائمني  وأن    والتعيني. املوارد  ختطيط  يمتلكون  عىل 

وا العلمية  الالزمة.  اخلربات  أكرب لعملية  التي  ومن  التحديات   

البرشية:  تواجه ختطيط   القياداتاملوارد  الوعي   ،تعاقب  غياب 

البرشية للموارد  التخطيط  وعدم أخذه  وعدم    ،بأمهية  بجدية. 

داخل   البرشية  املوارد  مصادر  عن  كافية  علمية  بحوث  وجود 

املنظمة البرشية ،  وخارج  للموارد  التخطيط  وحدات  وافتقار 

،  وضعف الوعي التخطيطي لدى املنظمة  ، صالحيات الكافيةلل

املعلومات   املعلومات إلجراء خاإلحصائية  وتقادم  طط  ونظم 

العاملة، للقوى  سليمة  املستمر    مستقبلية  الدعم  وانعدام 

البرشية املوارد  التي    ،لتخطيط  املناسبة  اخلربات  توافر  وعدم 

وصعوبة التطبيق    ،الكافية بتخطيط املوارد البرشية  متتلك الدراية

بالتغييات  وأخذها  العمل خلطط املوارد البرشية لعدم مرونتها  

 املستمرة للعمل.  
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دراسة   أثر    (Al-Qudah, et al., 2014)وهدفت  قياس  إىل 

التنظيمي   البرشية والتدريب والتطوير ف األداء  املوارد  ختطيط 

باستخدام  البيانات  مجع  وتم  األردين.  احلكومي  القطاع  ف 

(  166( وزارة ف األردن من عينة حجمها )23االستبانة من )

ا أهم    .موظف  املوارد  وكان من  الدراسة أن عملية ختطيط  نتائج 

د، وتوجد عالقة إجيابية  تعمل بشكل جي  البرشية ف الوزارات  

ا املوارد  ختطيط  وأن بني  األردن،  ف  الوزارات  وأداء  لبرشية 

ولدهيم متمكنون  العاملني ف وحدة التخطيط للموارد البرشية  

اخلربات واجلدارات املطلوبة ف عمليات ختطيط العاملني، وأن 

ا  إدارة األداء تلعب   وارد البرشية ف حتديد ممارسات امل  احيوي  دور 

وأن ختطيط املوارد البرشية جتذب العاملني ف وزارات األردن،  

وأنه يتم استخدام التقنية   املطلوبني من حيث اجلودة والكمية،

 احلديثة لتخطيط املوارد البرشية.

ف عىل دور  م( إىل التعر  2013وهدفت دراسة )السبيعي،  

ختطيط املوارد البرشية ف حتقيق أهداف املنظمة من وجهة نظر  

ولتحقيق   بالرياض.  السعودية  االتصاالت  ف رشكة  العاملني 

الباحث املنهج الوصفي التحليل عن  استخدم  أهداف الدراسة،  

قوامها  عينة  من  البيانات  مجع  وتم  املسحي.  املدخل    طريق 

الذي يتكون من العاملني ف   من جمتمع الدراسة  ا( موظف  361)

وجود   إىل  الدراسة  وتوصلت  السعودية.  االتصاالت  رشكة 

و مرتفعة،  بدرجة  البرشية  للموارد  أختطيط  الرشكة أن  هداف 

مرتفعة بدرجة  حتقيقها  يتم  أهم  التي  ومن  ختطيط .  معوقات 

البرشية البرشية :  املوارد  املوارد  إدارات  بني  التنسيق  ضعف 

البرشيةعند  اإلدارات  وبقية   املوارد  من  االحتياج  ، حتديد 

ولآغياب  و البرشية،  املوارد  لتخطيط  حمددة  عىل  ية  االعتامد 

  التقدير الشخيص ف تقدير احتياجات املوارد البرشية.

التعرف إىل  ( دراسة هدفت  2012)  Opoku-Mensahأجرى  

عىل ما إذا كان ممارسات ختطيط املوارد البرشية وخطواهتا داخل 

ال، والتعرف عىل التحديات التي متنع  الوحدة تعمل بشكل فعَّ 

تنفيذ ختطيط املوارد البرشية. وقد استخدمت االستبانة عىل عينة  

النتائج350بلغت   أهم  من  وكان  أن   :.  يرون  املشاركني  أن 

بشك هيدف  البرشية  املوارد  ثم  ختطيط  الرتقية،  إىل  أكرب  ل 

لوحدة املعنية بالتخطيط غالبية املشاركني أن اللتدريب. ويرى  

هي إدارة التوظيف والرتقيات، وترى العينة أن ختطيط املوارد  

البرشية ل تقم بدورها املطلوب خالل العرش سنوات املاضية،  

تقد  وأهنم   الذي  الدور  عن  راضني  يكونوا  املوال  خطة  رد  مه 

رآ  التي  املعوقات  ومن  املدراء  البرشية.  تغيي  املشاركون  ها 

مستم تنظيم  بشكل  وعدم  املعنية،  اإلدارة  دور  وضعف  ر، 

املعلومات  توثيق  وعدم  للموظفني،  واملعلومات  السجالت 

املعوقات   تلك  وأن وجود  البرشية.  املوارد  التي حتتاجها خطة 

  بال شك عىل التخطيط للموارد البرشية.يؤثر 

تساؤل  Mhanje  (2011)قدم   لإلجابة عىل   : دراسة هدفت 

املنظمة؟    أهداف هل هناك تكامل بني ختطيط املوارد البرشية و

العرض  لتحديد  احلكومة  قبل  من  املستخدمة  الطرق  وما 

ملعرفة   املقابلة  استخدام  وتم  البرشية؟  للموارد  والطلب 

البرشية املوارد  ختطيط  ف  أهم  ؛  املامرسات  من  كانت  حيث 

ال موافقة  جيدة  النتائج  معرفة  لدهيم  أن  عىل  عاملني 

العاملني.  ألن    ؛بمسؤولياهتم لكل  واضح  الوظيفي  الوصف 

ا ألمهية  وأن هناك    أهدافختطيط املوارد البرشية لتحقيق  إدراك 

والتنبؤ   املطلوبني  العاملني  لتحديد  ختطيط  ويوجد  املنظمة. 

 ، بالعدد املطلوب. ويوجد عجز ف بعض الوحدات من العاملني

رج قدرة الوحدة لتوفيها. وهناك وعي بأمهية تكامل وهذه خا

خطط املوارد البرشية مع اسرتاتيجية املنظمة. ومن الطرق التي 

بالطلبتم  التنبؤ  ف  طريقة  ستخدم  واحلكم :  االجتاهات،  حتليل 

التي  الشخصية  الطرق  ومن  العمل.  وعوامل  الشخيص، 

هناك  ستخدم ف التنبؤ بالطلب هي طريقة احلكم الشخيص. وتم 

التقنية لتسهيل خطط املوارد   البيانات عرب  ضعف ف استخدام 

املوارد  و  البرشية. تتكامل مع ختطيط  عدم وجود سياسة حتفيز 

املوارد  والبرشية.   ختطيط  ف  يشاركون  الوحدات  رؤساء  مجيع 

 . وارد البرشية بالتنسيق لذلكالبرشية، وتقوم إدارة امل

)اليعقويب،   دراسة  2011وأجرى  التعرف م(  إىل  هدفت 

 التخطيط ظل ف البرشية املوارد ختطيط أداء فاعلية عىل واقع 

وتم مجع البيانات   عامن. بسلطنة الرتبوي ف النظام االسرتاتيجي

( حجمها  عينة  إداري  420من  وتربوي  (  مناطق   اا  خمتلف  من 

السلطنة باستخدام االستبانة. وكان من أهم نتائج الدراسة: أن 

وعي   البرشية،   ااسرتاتيجي    اا ووضوح  عالي  ا  هناك  املوارد  إلدارة 

البرشية املوارد  اسرتاتيجية  إعداد  ف  كبية  أمهية   ، وهناك 

البرشية  املوارد  ختطيط  لفاعلية  اهتامم  وجود  إىل  باإلضافة 
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وارتفاعها ف املامرسات بني دوائر تنمية املوارد البرشية ف النظام  

السلطنة   وتواجه  لسلطنة عامن.  ا  الرتبوي  التحديات عدد   ، من 

منها: ضعف مستوى املشاركة عند موظفي الوزارة ف صياغة  

 التعليمية املناطق إرشاك أهداف وخطط املوارد البرشية. وعدم

 مالية خمصصات وجود وعدم .ةالبرشي املوارد خطط صياغة ف

خطط وتنفيذ  دورات    .البرشية املوارد  لبناء  وجود  وعدم 

للموارد   اخلطط  وتنفيذ  بناء  حول  البرشية  باملوارد  للعاملني 

 املوارد ختطيط فاعلية حول اجلديد عىل االطالع البرشية. وعدم

االسرتات  .البرشية التخطيط  رؤية  وضوح  عند ي وعدم  جي 

 .املوارد البرشية  القائمني عىل ختطيط

)العتيبي،   دراسة  هدفت  مماثلة،  دراسة  إىل 2010وف  م( 

العامة لرعاية   الرئاسةختطيط املوارد البرشية ف  أساليب  د  حتدي

الرياض بمدينة  مقومات  الشباب  عىل  والتعرف  األمن ، 

، وحتديد املعوقات التي حتول دون ظيفي للعاملني ف الرئاسةالو

ختطيط   نشاط  الدراسة تفعيل  واستخدمت  البرشية.  املوارد 

( عينة حجمها  بياناهتا من خالل  املعاينة جلمع  ( 226أسلوب 

الدراسة نتائج  أهم  ومن  العاملني.  ختطيط   :من  معوقات  أن 

املوارد البرشية تتمثل ف ضعف الترشيعات والقوانني التي حتدد  

لوائح   البرشية وعدم وجود  املوارد  لتخطيط  املبادئ األساسية 

لتوض  ت البرشية، األسس  ح  نظيمية  املوارد  لتخطيط  العلمية 

 وعدم وجود قاعدة متخصصة ألنشطة ختطيط املوارد البرشية. 

السمح،   )أبو  دراسة  التعر  2002وهدفت  إىل  عىل  م(  ف 

مفهوم وواقع ختطيط املوارد البرشية ف الرشكات واملؤسسات 

ىل املعوقات التي ف عوالتعر    ،العامة ف اململكة العربية السعودية

أهدافها، أنشطة  تواجه   ولتحقيق  العاملة.  للقوى  التخطيط 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي. وتم مجع البيانات من عينة  

( الرياض 252قدرها  مدينة  ف  املؤسسات  ف  العاملني  من   )

طم  استبانة  نتائج  رَ و  باستخدام  أهم  ومن  البحث.  ألغراض  ت 

رشكات واملؤسسات يدركون مفهوم الدراسة أن العاملني ف ال

إملامهم عن عدم    ال  التخطيط للقوى العاملة بدرجة متوسطة فض

بمتطلبات التخطيط للقوى العاملة. ومن أهم الصعوبات التي 

البرشية املوارد  ختطيط  عملية  البيانات :  تواجه  مجع  صعوبة 

واملعلومات الالزمة للتخطيط للقوى العاملة، وضعف التنسيق  

الوحد وقلة األخرى  ات  مع  البرشية،  املوارد  خطط  لوضع 

لة ف جمال ختطيط املوارد البرشية، ونقص  الكوادر البرشية املؤهَّ 

 ختطيط املوارد البرشية. أنشطة املالية الالزمة لتنفيذ اإلمكانات 

 : والدراسات السابقة   الدراسة احلالية االختالف واالتفاق بني  

واالختالف بني الدراسة احلالية  لتشابه  أهم أوجه افيام يل  

حيث  من  السابقة  الزمان، و،  التنفيذ  مكان  والدراسات 

 املوضوع.و، املنهجيةو

التنفيذ: - مكان  حيث  من يم   فمن  عدد  وجود  الحظ 

التي   فالدراسات  )  أجريت   : مثال  انظر  اململكة 

شهبل،   وبن  اجلود؛  2020الشهري  ؛ 2019  ،أبو 

دول عم   ودراسات) م2015هزازي،   ف  ملت 

اليعقويب،   Al Wahshi, 2016  :مثال  انظر  )خليجية  

عم (م2011 ودراسات   ،( عربية  دول  ف  انظر ملت 

  ؛( Al-Qudah, et al., 2014 ؛2016أمحد،    :مثال  

مما . (Keliye,2016ملت ف دول أجنبية ) دراسات عم و

الدراسة   بمامرساتيدعم  دول   احلالية  ومن  خمتلفة 

املوارد  بتخطيط  املتعلقة  النظريات  فيها  ظهرت 

الدراسات   البرشية. عن  الدراسة  هذه  وختتلف 

ف   تم السابقة  التي   عد  أهنا  احلديثة  الدراسات  من 

يتبع    زتركَّ  التي  احلكومية  األجهزة  مجيع  عىل 

 للخدمة املدنية.موظفوها 

الزمان: - حيث  احلالية    من  الدراسة  أن  يالحظ 

وعام   2002خدمت دراسات، ظهرت بني عام  است

ا  مما يعطي    ؛2020 عن التغيات التي حدثت  تصور 

أو   املنهجية  حيث  من  سواء  الفرتات  هذه  خالل 

العام    األدوات.  1440والدراسة احلالية عملت ف 

اململكة   رؤية  صدور  امللك   2030)بعد  وبرنامج 

حديثة  سلامن(،   بدراسة  الدراسة  أدبيات  يدعم  مما 

البرشية للموارد  التخطيط  موضوع  تدعم    ،حول 

 .2030برامج رؤية اململكة 

حمدود من الدراسات عدد  هناك    املنهجية:  من حيث -

استقصت البرشية  التي  املوارد  عىل    مدراء  للتعرف 

البرشية املورد  ختطيط  يتكون .  ممارسات  حني  ف 

الدراسة  جمتمع   املوارد مجيع  من  هذه  عموم  مدراء 

حكمهم ف  ومن  احلكومية  األجهزة  ف   ؛البرشية 
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ألهنم يرشفون عىل وحدة التخطيط للموارد البرشية  

للموارد  املسؤولون  وهم   التخطيط  تكامل  عن 

 .البرشية مع اسرتاتيجية املنظمة

ا  الحظ أن  يم   من حيث املوضوع: - من الدراسات عدد 

عىل  ركَّ  البرشية  خطواتزت  للموارد    ،التخطيط 

ركَّ  دراسات  التخطيط وهناك  أساليب  عىل  زت 

، وأخرى درست العالقة بني  أو متطلباهتا  ومعوقاهتا

وهذه   املنظمة.  وأداء  البرشية  للموارد  التخطيط 

ركَّ  التخطيط الدراسة  استخدام  أهداف  عىل  زت 

اخلدمة  ف  احلكومية  األجهزة  ف  البرشية  للموارد 

التخطيط للموارد البرشية، وطرق   خطواتواملدنية،  

البرشية املوارد  ختطيط    ،ختطيط  معوقات  وكذلك 

 املوارد البرشية. 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة 

 منهج الدراسة: 

ا استخدام  تم  الدراسة،  أهداف  املسحي لتحقيق  ملنهج 

التعرف عىل  التي هتدف إىل  الدراسة  لتناسبه لطبيعة  الوصفي؛ 

أساليب ختطيط املوارد البرشية ف األجهزة احلكومية السعودية  

والتحديات التي تواجهها. ويمستخدم املنهج املسحي الوصفي 

ف البحوث السلوكية واالجتامعية لوصف الظاهرة قيد الدراسة 

املؤثرة والع  خصائصهاوحتديد   والعوامل  أبعادها  بني  القات 

جمتمع   عىل  تعميمها  يمكن  نتائج  إىل  الوصول  هبدف  فيها 

والعامري )القحطاين  مذهب،   الدراسة  وآل 

 هـ(.١٤٣١،والعمر

 أداة مجع البيانات: 

خاصة   استبانة  تطوير  تم  الدراسة،  أهداف  هبا  لتحقيق 

 Al  ؛ Al-Qudah, et al., 2014)   إىل األدبيات ذات العالقة  ااستناد  

Wahshi, 2016؛ العتيبي2011  ،اليعقويب؛  2013،  السبيعي  ؛ ،

لتحديد العنارص  ،(2015اهلويش،    ؛2015  ،؛ هزازي2010

وخطوات وطرق وحتديات ختطيط    أهداف  التي تناولتها ف جمال

البرشية االستبانة  واش.  املوارد  إىل  تملت  البيانات  باإلضافة 

 الدراسة األربعة.أبعاد شملت  ( عبارة37، عىل )العامة

 : أداة القياس صدق  

ت لقياسه دَّ ع  تقيس ما أم لقياس صدق االستبانة وأهنا سوف  

لكل  بصورة صحيحة االستبانة  بمعنى شمول  التي ،  العنارص 

هتا، بحيث  ا جيب أن تدخل ف التحليل، ووضوح فقراهتا، ومفرد

عىل جمموعة من  انة  تم عرض االستبلمستجيب،  تكون مفهومة ل

( من  تألفت  )9املحكمني  هم  أعضاء،  هيئة  5(  أعضاء  من   )

و العامة  اإلدارة  معهد  ف  من  التدريب  هيئة  اثنني  أعضاء 

و سعود  امللك  جامعة  من  مديري    واحدالتدريس  عموم  من 

. ف جمال اإلحصاء واملنهجيةواحد  إدارة املوارد البرشية وخمتص  

املحكمني مالحظات  عىل  وتعديل وبناء   حذف  إجراء  تم   ،

االستبانة  وإضافة ف    ف  تسجيلها  بعد  مقرتحاهتم  ضوء  ف 

 أمنموذج تم إعداده لذلك الغرض. 

 قياس ثبات أداة ال 

هبدف   االستبانة  ثبات  قياس  اإلجابة  تم  أن  من  التأكد 

  أفراد جمتمع تكرر تطبيقها عىل نفس    إذاا  ستكون واحدة تقريب  

)حيث  ؛  الدراسة لعدد  االستبانة  إرسال  من    اعشوائي  (  30تم 

عموم إدارة املوارد البرشية ف األجهزة احلكومية هبدف   يريمد

يوضح اجلدول انة والتعرف عىل مستوى ثباهتا. واختبار االستب

الدراسة    (1) أداة  ثبات  االستطالعية  معامالت  العينة  عىل 

املحاور ألفا كرونباخ جلميع  بلغ قيم  ؛  باستخدام معامل  حيث 

قيمة    عد  ، وتم (0.7)أكرب من   ميع املحاورألفا كرونباخ جل  معامل

 . (Sekaran , 2000) مقبولة للثبات

 ( معامل الثبات ألفا كرونباخ 1جدول رقم ) 

 ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  عنوان املحور 

 0.712 9 أهداف ختطيط املوارد البرشية

 0.923 10 خطوات ختطيط املوارد البرشية

 0.731 8 طرق ختطيط املوارد البرشية 

 0.914 11 حتديات ختطيط املوارد البرشية 

 جمتمع الدراسة 

مد مجيع  من  الدراسة  جمتمع  إدارات يري  يتكون  عموم 

املوارد البرشية الذين ترتبط هبم الوحدة املعنية بتحديد االحتياج  

أو من ف حكمهم. وف   من املوارد البرشية ف األجهزة احلكومية

املوارد البرشية، يقوم بتعبئة  حال األجهزة التي ال يكون هبا إدارة  
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االستبانة الشخص املسؤول الذي ترتبط به الوحدة املعنية بمهام  

البرشية للموارد  شؤون   ؛التخطيط  إدارة  عام  مدير  كان  سواء 

 ن ف حكمه.  املوظفني أو مَ 

الوطنية   البوابة  حسب  احلكومية  األجهزة  عدد  ويبلغ 

( نظامها  أجهزة  (  210سعودي  خيضع  ال  أجهزة  ضمنها  من 

إلخ....(؛ األجهزة األمنية  أو    اجلمعيات  :للخدمة املدنية )مثل

ترك  إن  وحيث   احلالية  التي الدراسة  احلكومية  األجهزة  عىل  ز 

عاد األجهزة التي يتبع موظفيها لنظام اخلدمة املدنية، فقد تم استب

التي يميل نظامها إىل نظام   أو  املدنية  ال خيضع نظامها للخدمة 

وهبذا   األمنية.  األجهزة  أو  السيادية  األجهزة  أو    يكون العمل 

ف   املدنية  اخلدمة  ف  احلكومية  األجهزة  مجيع  الدراسة  جمتمع 

ا(  143)  عددها  اململكة العربية السعودية والبالغ أن    ، أيجهاز 

ا الدراسة يبلغجمتمع  املستهدف ف هذه    ا ( مدير  143)  لدراسة 

 . للموارد البرشية

 : معدل االستجابة 

توزيع   جم  عىلاالستبانات  تم  أفراد  الدراسة  مجيع  ف تمع 

املمن  الفرتة   األول    1440حرم  شهر  ربيع  إىل  .  هـ 1440هـ 

. %(79بام نسبته )  ( استبانة113بلغ عدد االستبانات املعادة )و

االستبانات   مراجعة  أنالعائدة  وبعد  االستبانات   تبني  عدد 

 .  %(78)بنسبة ( 111) الصاحلة للتحليل بلغ

 أساليب حتليل البيانات: 

البيانات، تم تصنيف األجهزة احلكومية  قبل إجراء حتليل 

 إىل أربع فئات هي: 

اديق: تم دمج   - ـــن وذـلك    ؛الفئتنيـهاتني  وزارات وص

 ف  أنظمتها اخلاصة باملوارد البرشيةف    ان تتشاهبامألهن

ه يم  إـن ايل ـف الـت ة، وـب دنـي ة امـل ل كبي بني  اخـلدـم اـث الحظ مـت

الـداـخل   طـاب  ـق االســــت ظـام  ـن ف  زة  ـه األـج لـك  ـت

 اخلدمة.وإهناء واخلارجي والرتقيات  

أو  - اهـلـيئـات،  تشــمـل  ـتـعـلـيـميـة:  وـجهـات  ـهـيئـات 

د الـت ة ـب ات، أو األجهزة املعنـي امـع د تم  اجـل ب. وـق رـي

ة واـحدة ا ف فـئ ه ف نـظام نظر    ؛دجمـه ة التشـــاـب ا لطبيـع

ث  ؛  هـذه األجهزة دهيـا نظـاـم  إن  حـي ــاهبـ    اـل  ا متشـ

لالسـتقطاب، ويتوفر لدهيا حرية أكرب ف اسـتقطاب 

ــواء من داخل أو من خارج   ــة س ــص املوارد املتخص

ظـمـة ـن أو   ،امـل اخلـرباء  ع  ـم عـاقـد  ـت اـل ف  وكـذلـك 

 املستشارين.

ارات   - ث  اإلـم ات: حـي اـن ا  واألـم د من األجهزة  تم إهـن ـع

 التنموية التي هلا أجهزة مستقلة ف مناطق اململكة.

ــن أجهزة أخرى: وهي التي ل تم  - ــمن الفئات ص ف ض

 الثالث السابقة. 

ــح اجـلدول رقم )  ــنيف األجهزة احلكومـية2ويوض  ، ( تص

تبانات املوزعة تبانات و  ،واالـس  ، العائدة الـصاحلة للتحليلاالـس

 لكل فئة. الصالح للتحليل  رجتعاملونسبة  

 منها   املرجتع االستبانات املوزعة عىل أفراد جمتمع الدراسة و   ( 2جدول ) 

 اجلهاز   تصنيف 

عدد  

  املديرين 

املوزع هلم  

 االستبانة 

  املرجتع عدد  

الصالح  

 للتحليل  

  النسبة املئوية 

لالستبانات  

الصاحلة  

 للتحليل 

 % 84 26 31 وزارات وصناديق  

وجهات  هيئات 

 تعليمية

51 38 75 % 

 % 88 28 32 أخرى 

 %66 19 29 وأمانة إمارة 

 % 78 111 143 املجموع 

جمتمع  نظر   من  إعادهتا  تم  التي  االستبانات  عدد  ألن  ا 

( بلغ  أصل111الدراسة  من  للتحليل  استبانة صاحلة   )  143 

فقد تم حتليل االستبانات %(،  78)والتي متثل نسبتها    ،استبانة

الدراسة.    عىل جمتمع  وليس  عينة  بيانات وقد  أهنا  معاجلة  تم 

استخدام ب  (SPSS)الربنامج اإلحصائي  إدخاهلا ف  الدراسة بعد  

 التالية:اإلحصائية  الطرق

للمتغيات الديموغرافية  التوزيع التكراري والنسبي   -

الدراسة إىل    ،ألفراد  التنظيمية  تغي املباإلضافة  ات 

و احلكومي  اجلهاز  نوع  ف  املوارد املتمثلة  خطة  مدة 

 . البرشية ف األجهزة احلكومية

احلسايب  الحساب   - فراد أ  موافقةدرجة    لقياسوسط 

الدراسة.   حماور  عبارات  عىل  تفسي  الدراسة  وتم 

 الوسط احلسايب لكل عبارة وفق القيم التالية: 
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مدى قيم الوسط  

 احلسايب 

تفسي درجة  

املوافقة وفق قيمة  

 الوسط احلسايب 

تفسي درجة  

املامرسة وفق قيمة  

 الوسط احلسايب  

 دائام   بشدة موافق  5.00  -4.50

 ا غالب   موافق 4.49 – 3.50

 اأحيان   حمايد  3.49 – 2.50

 انادر   غي موافق 2.49 –  1.50

 ا أبد   بشدة غي موافق  1.49  – 1.00

 Pornel and Saldana (2013): املصدر      

للتعرفاالنحراف    حساب - مدى   املعياري  عىل 

عبارة من    حول كلالدراسة    التباين ف اجتاهات أفراد

الدراسة حماور  يعني  ،  عبارات  جتانس  إذ  ف    اذلك 

 . اآلراء

واليس الالمعلمي، -تم استخدام اختبار كروسكال -

اخلطوات  واختالف ف األهداف  وجود    مدى  لقياس

البرشية    والتحديات  والطرق املوارد    ا تبع  لتخطيط 

وجهات   هيئات  وصناديق،  )وزارات  اجلهاز  لنوع 

 . تعليمية، إمارات وأمانات، أجهزة أخرى(

 البيانات: وحتليل  وصف  

 : الديموغرافية   صائصاخل 

فيام يل سيتم عرض التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة 

اخلربة وفق   التعليمي،  )املستوى  الديموغرافية  خصائصها 

األجهزة  ف  البرشية  املوارد  خطة  مدة  العمل،  جهة  العملية، 

 احلكومية(: 

 : واخلربة   املستوى التعليمي 

( التوزيع التكراري ألفراد الدراسة وفق  3يوضح اجلدول ) 

 املستوى التعليمي واخلربة.

 

 

 

 

 

ألفراد الدراسة وفق املستوى التعليمي  التوزيع التكراري    ( 3جدول ) 

 واخلربة العملية. 

 نسبة  عدد املدراء املستجيبني  املستوى التعليمي 

 12.6 14 دكتوراه

 19.8 22 ماجستي/ دبلوم عايل 

 57.7 64 بكالوريوس 

 7.2 8 ثانوي وأقل 

 2.7 3 مشاهدات مفقودة 

   سنوات اخلربة: 

 % 26.1 29 سنوات  5أقل من  

  10سنوات إىل أقل من    5

 سنوات 

15 13.5 % 

 % 59.5 66 سنوات وأكثر 10

 %0.9 1 مشاهدات مفقودة 

غالبية   أن  اجلدول  نتائج  من  الدراسةيتضح    أفراد 

أو الدبلوم، يليهم من    البكالوريوس%( حيملون مؤهل  57.7)

( بلغت  بنسبة  العايل  الدبلوم  أو  املاجستي  ، %(19.8حيملون 

 ( بلغت  بنسبة  الدكتوراه  درجة  حيملون  من  ،  %(12.6يليهم 

%(.  7.2)  بنسبةوجاء ف الرتتيب األخي من حيملون الثانوية أو  

باخلربة،   يتعلق  النتائج  ف وفيام  غالبيةتوضح  الدراسة  أن   أفراد 

لد59.5) من  %(  الذين أو  سنوات    10هيم خربة  يليهم  أكثر، 

 ا وأخي    %(،13.5سنوات بنسبة بلغت )  10  إىل  5خدموا بني  

 %(. 26.1سنوات بنسبة بلغت ) 5خدموا أقل من  الذين

 جهة العمل:  

وفق    أفراد  توزيع  (4)   يوضح اجلدول جهة  لنوع    االدراسة 

 . العمل

 جلهة العمل ا  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق    ( 4جدول ) 

 النسبة املئوية  عدد األجهزة  نوع اجلهاز  

 34.2 38 هيئات وجهات تعليمية

 24.3 27 أخرى 

 22.5 25 وزارات وصناديق 

 16.2 18 وأمانة إمارة 

 2.7 3 قيم مفقودة )غي جميب( 

 % 100 111 املجموع 

ا  (  38يتضح من اجلدول أن )  األجهزة احلكوميةمن  جهاز 

( بنسبة  تعليمية  وجهات  تليها  34.2هيئات  األجهزة  %(، 

)خرى  أفة  املصن  )27بعدد  ونسبة  الوزارات %(،  24.3( 
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ب )والصناديق  و25عدد  جهاز  واإل22.5)  نسبة(   مارات %(، 

ا ( 18واألمانات بعدد )  %(.16.2ونسبة )جهاز 

 مدة خطة املوارد البرشية ف األجهزة احلكومية: 

ا  ( توزيع األجهزة احلكومية  5يوضح اجلدول ) للفرتة  وفق 

 التي تغطيها خطة املوارد البرشية.

ط  لفرتة التي تغطيها خط ا ا  وفق  توزيع األجهزة احلكومية    ( 5جدول ) 

 البرشية   ها موارد 

الفرتة التي تغطيها خطة املوارد 

 البرشية

عدد  

 األجهزة 

النسبة  

 املئوية  

 40.5 45 سنة فأقل 

 32.4 36 سنوات  3من أكثر من سنة إىل أقل  

 16.2 18 سنوات  5سنوات إىل أقل من  3 

 7.2 8 سنوات   5أكثر من 

 3.6 4 قيم مفقودة

 100.0 111 اإلمجايل  

من أن  يتضح  احلكومية 40.5)  اجلدول  األجهزة  من   )%

وتلتها األجهزة    لدهيا خطة للموارد البرشية فرتهتا أقل من سنة،

بنسبة   سنوات  وثالث  سنة  بني  برشية  موارد  خطة  لدهيا  التي 

األجهزة التي لدهيا خطة موارد برشية تغطي من  و،  %( 32.4)

سنوات   مخس  إىل  )ثالث  املرتبة  %(16.2بنسبة  ف  وجاءت   ،

لدهيااألخية   التي  أكثر من خطة موارد برشية    األجهزة  مدهتا 

( 4ف حني أظهرت النتائج أن )  .%(7.2بنسبة )مخس سنوات  

  أجهزة ل حتدد مدة خطط مواردها البرشية.

 : األجهزة احلكومية ملوارد البرشية ف  أهداف ختطيط ا 

األولعن  لإلجابة   الدراسة  التخطيط   أهداف  ما"  :سؤال 

األجهزة ف  البرشية  الوسط    "احلكومية؟  للموارد  حساب  تم 

أهداف   تقيس  التي  للعبارات  املعياري  واالنحراف  احلسايب 

البرشية.   املوارد  احلسايب    الوسط(  6)اجلدول  يوضح  وختطيط 

و الدراسة،  أفراد  الستجابات  املعياري  ترتيب  واالنحراف 

 أهداف التخطيط للموارد البرشية ف األجهزة احلكومية.

 

 احلكومية   أهداف التخطيط للموارد البرشية ف األجهزة   الوسط احلسايب واالنحراف املعياري للعبارات التي تقيس (  6جدول ) 

 العبارة   م 
الوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 

 درجة املوافقة 
 الرتتيب 

 2 موافق بشدة  0.65 4.5 . حتقيق أهداف اجلهاز 1

 3 موافق 0.73 4.4 . توفي املوارد البرشية املطلوبة ملواجهة التغي ف حجم العمل  2

 1 موافق بشدة  0.82 4.6 .العجز أو الفائض ف املوارد البرشية املطلوبة ف املستقبل مواجهة  3

 8 موافق 1.00 3.8 . دعم قرارات وخطط توظيف العاملني من خارج اجلهاز 4

 7 موافق 0.95 4.1 . دعم سياسات وخطط التدريب والتطوير للعاملني 5

 5 موافق 0.93 4.2 . أداء متطلبات العمل احلفاظ عىل املوارد البرشية القادرة عىل  6

 9 موافق 1.20 3.7 . تقليل االعتامد عىل التوظيف اخلارجي 7

 6 موافق 0.83 4.2 . دعم سياسات وخطط اختيار العاملني من داخل املنظمة عند الرتقية أو النقل أو التقاعد 8

 4 موافق 0.82 4.3 التدريب، الرتقية، اإلحالل إلخ(.دعم التكامل بني أنشطة املوارد البرشية )التوظيف،  9

 -  موافق 0.78 4.2 مجيع األهداف  

املوافقة  توض   لدرجة  احلسايب  الوسط  أن  النتائج  عن  ح 

التي تقيس أهداف التخطيط للموارد البرشية تراوح  العبارات  

 تقليل"( للهدف  1.2معياري )( درجة بانحراف  3.7ما بني )

( درجة  4.6)متوسط بلغ  و  ،"اخلارجي التوظيف عىل االعتامد

 الفائض أو العجز مواجهة"( للهدف  0.82بانحراف معياري )

. وبلغ الوسط احلسايب  "املستقبل ف املطلوبة  البرشية  املوارد ف

للموارد  العام   التخطيط  أهداف  تقيس  التي  العبارات  جلميع 

( )4.2البرشية  معياري  بانحراف  درجة  درجة.  0.78(  مما  ( 

غالبية أفراد الدراسة عىل أهداف التخطيط للموارد  يعني موافقة  

 البرشية. 
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 : األجهزة احلكومية   ف   البرشية  للموارد   التخطيط   خطوات 

الثاينعن  إلجابة  ل الدراسة  ختطيط   خطوات   ما"  :تساؤل 

املوارد البرشية التي تتبعها األجهزة احلكومية ف اململكة العربية  

املعياري  "السعودية واالنحراف  احلسايب  الوسط  حساب  تم   ،

إلجابات أفراد الدراسة للعبارات التي تقيس خطوات التخطيط  

البرشية واجلدول  للموارد  احلسايب    قيم يوضح    ( 7).  الوسط 

إل املعياري  التي واالنحراف  للبارات  الدراسة  أفراد  جابات 

  .تقيس خطوات التخطيط للموارد البرشية

 خطوات التخطيط للموارد البرشية ف األجهزة احلكومية   احلسايب واالنحراف املعياري للعبارات التي تقيس   ( الوسط 7جدول ) 

 العبارة   م 
الوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املوافقة 
 ترتيب 

 2 موافق 0.99 4.2 حتديد الوظائف التي حيتاجها اجلهاز ف املستقبل ومتطلباهتا )واجبات ومهام، تأهيل، تدريب(.  1

 3 موافق 0.83 4.1 حتديد املوارد البرشية داخل املنظمة املرشحة لشغل الوظائف التي حيتاجها اجلهاز.  2

 9 موافق 1.02 3.9 الضعف والقوة ف املوارد البرشية املرشحة لشغل الوظائف املستقبلية. حتديد نقاط  3

4 
التأكد من تكامل وظائف املوارد البرشية )التدريب، تقييم األداء، الرتقيات، النقل إلخ(، للتغلب  

 عىل نقاط الضعف ف املوارد البرشية املرشحة لشغل الوظائف املستقبلية.
 5 موافق 0.99 4.1

5 
حتديد آليات اختيار واستقطاب القدرات املطلوبة من خارج املنظمة لشغل الوظائف املستقبلية ف  

 حال عدم إمكانية توفيها من داخل املنظمة.
 8 موافق 0.94 3.9

6 
بناء خطة موارد برشية متكاملة لسد احتياج اجلهاز الذي تعمل به من املوارد البرشية، سواء داخل 

 املنظمة أو خارجها.
 6 موافق 0.93 4.0

 7 موافق 0.96 4.0 تقييم وتطوير خطة حتديد االحتياج من املوارد البرشية.  7

 4 موافق 0.98 4.1 ربط خطة املوارد البرشية مع حتقيق أهداف اجلهاز.  8

 1 موافق 0.96 4.2 املستقبلية )ترقية، تقاعد، استقالة(.االستفادة من قاعدة البيانات املتوفرة لديكم ملواجهة التغييات   9

 -  موافق 0.71 4.0 مجيع اخلطوات  

يتضح من اجلدول أن درجات املوافقة عىل العبارات التي 

التخطيط   تقيس ف  احلكومية  األجهزة  تتبعها  التي  اخلطوات 

الوسط احلسايب  حيث تراوحت قيمة  ؛  متقاربةللموارد البرشية  

تقيس   التي  للعبارات  املوافقة  التخطيط   خطواتلدرجة 

حتديد نقاط  "  خطوةللات  ( درج3.9للموارد البرشية ما بني )

الوظائف   لشغل  املرشحة  البرشية  املوارد  ف  والقوة  الضعف 

و"املستقبلية ل4.2)،  ا(  من  قاعدة  "خلطوة  كل  من  االستفادة 

)ترقية،   املستقبلية  التغييات  ملواجهة  لديكم  املتوفرة  البيانات 

استقالة( حيتاجها  "واخلطوة    ،"تقاعد،  التي  الوظائف  حتديد 

تأهيل،   ومهام،  )واجبات  ومتطلباهتا  املستقبل  ف  اجلهاز 

احلسايب  .  "تدريب( الوسط  التي  العام  وبلغ  العبارات  جلميع 

البرشية    خطوات تقيس   للموارد  درجة  4.0)التخطيط   )

غالبية أفراد  أن  ما يعنيوهو ( درجة.  0.71بانحراف معياري )

أن  الدراسة   عىل  خطوات  يوافقون  تتبع  احلكومية  األجهزة 

  لتخطيط للموارد البرشية.ا

 
 األجهزة احلكومية   البرشية ف   املوارد   ختطيط  طرق

الثالث  عن  لإلجابة   الدراسة  التي   ام"تساؤل  الطرق 

السعودية  تستخدمها   العربية  اململكة  ف  احلكومية  األجهزة 

البرشية املوارد  احلسايب  "لتخطيط  الوسط  حساب  تم   ،

التي   للعبارات  الدراسة  أفراد  إلجابات  املعياري  واالنحراف 

 .(8تقيس طرق ختطيط املوارد البرشية كام يوضح اجلدول )
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 احلسايب واالنحراف املعياري للعبارات التي تقيس طرق التخطيط للموارد البرشية ف األجهزة احلكومية ( الوسط  8جدول ) 

 العبارة  م 
الوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املوافقة 
 ترتيب 

 7 اأحيان   1.29 2.9 طريقة حتليل االنحدار )معامل االرتباط( لتقدير االحتياج املستقبل من املوارد البرشية. 1

 3 ا غالب   1.21 3.6 طريقة حتليل عبء العمل لتقدير املوارد البرشية املطلوبة للقيام بالعمل. 2

 4 اأحيان   1.28 3.2 للتنبؤ بالبديل ملن سيرتك العمل بشكل دائم أو مؤقت. اإلحالل طرق التنبؤ باالجتاهات خلرائط  3

 1 ا غالب   0.90 4.2 املستفيدة حول احتياجهم من املوارد البرشية. استطالع آراء رؤساء الوحدات  4

 8 اأحيان   1.24 2.5 االستعانة باخلربات االستشارية من خارج املنظمة لتخطيط املوارد البرشية لقدرهتا عىل ذلك. 5

 5 اأحيان   1.23 3.1 االجتهاد واحلكم الشخيص.  6

 2 ا غالب   1.20 3.8 . مدى إمكانية ترشيحه للوظائف املطلوبةحتليل ملف املوظف وتطلعاته ملعرفة  7

 6 اأحيان   1.36 3.0 حتليل ودراسة املوارد البرشية املتاحة ف سوق العمل عند احلاجة إىل التوظيف من خارج املنظمة.  8

 -  اأحيان   0.64 3.3 مجيع الطرق  

النتا قيمة  ئتظهر  أن  احلسايبج  املحور    الوسط  لعبارات 

( ما  )2.5تراوح  معياري  بانحراف  درجة  درجة  1.24(   )

املنظمة  "للطريقة   خارج  من  االستشارية  باخلربات  االستعانة 

( درجات  4.2و)  ،"لتخطيط املوارد البرشية لقدرهتا عىل ذلك

استطالع آراء رؤساء  "( درجة للطريقة  0.9بانحراف معياري )

املستفيدة البرشية  الوحدات  املوارد  من  احتياجهم    . "حول 

احلسايب   الوسط  قيمة  من  )العام  ويتبني  درجات  3.3البالغ   )

( أن األجهزة احلكومية  0.64بانحراف معياري  تتبع  ( درجة، 

متفاوتة   التخطيط  بدرجات  املوضحة  طرق  البرشية  للموارد 

 . باجلدول

 احلكومية األجهزة    البرشية ف   املوارد   حتديات ختطيط 

الدراسة  عن  لإلجابة   ختطيط   ما"  :الرابعتساؤل  حتديات 

احلكومية األجهزة  ف  البرشية  الوسط "املوارد  حساب  تم   ،

احلسايب واالنحراف املعياري إلجابات أفراد الدراسة للعبارات 

 (.9كام يوضح اجلدول ) التحدياتالتي تقيس 
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 التي تقيس حتديات التخطيط للموارد البرشية ف األجهزة احلكومية لعبارات  جابات أفراد الدراسة ل ( الوسط احلسايب واالنحراف املعياري إل 9جدول ) 

 العبارة   م 
الوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املوافقة 
 الرتتيب 

 3 موافق 1.22 3.5 .ضعف السياسات واللوائح الداعمة لتكامل التخطيط للموارد البرشية مع أهداف اجلهاز 1

 4 حمايد  1.18 3.4 . لتخطيط املوارد البرشيةعدم توفر إجراءات مكتوبة  2

 8 حمايد  1.23 3.2 . تدين قدرات املختصني ف التخطيط للموارد البرشية للقيام به بفعالية 3

4 

غياب التكامل واالرتباط بني التخطيط للموارد البرشية وأنشطة املوارد البرشية األخرى  

 1.11 2.9 . ..(.)توظيف، تدريب، ترقيات، حوافز
 حمايد 

9 

 1 موافق 1.22 3.6 . ندرة تدريب املديرين عىل التخطيط للموارد البرشية 5

 10 حمايد  1.34 2.7 .ضعف اهتامم ودعم القيادات العليا للتكامل بني التخطيط للموارد البرشية وأهداف اجلهاز 6

 5 حمايد  1.15 3.3 . أهداف اجلهازتدين اهتامم الوحدات املستفيدة ف ربط خطة املوارد البرشية مع  7

 6 حمايد  1.26 3.2 . عدم توفر جتارب ناجحة ف جمال ختطيط املوارد البرشية يمكن االستفادة منها 8

 2 موافق 1.21 3.6 .ندرة الرشاكات مع اجلهات الناجحة ف جمال التخطيط للموارد البرشية 9

 7 حمايد  1.37 3.2 . املوارد البرشيةاالعتامد عىل االجتهاد الشخيص ف ختطيط  10

 11 حمايد  1.26 2.6 .القيام بتخطيط املوارد البرشية عملية صعبة 11

 -  حمايد  0.90 3.2 مجيع التحديات  

يتضح من اجلدول أن درجات املوافقة عىل العبارات التي 

األجهزة   تتبعها  التي  اخلطوات  التخطيط تقيس  ف  احلكومية 

جاءت ف الرتتيب األول عبارة  حيث  ؛  للموارد البرشية متقاربة

البرشية" للموارد  التخطيط  عىل  املديرين  تدريب   "ندرة 

، وجاءت  (1.22)وانحراف معياري بلغ  (  3.6)بمتوسط بلغ  

القيام بتخطيط املوارد البرشية عملية  "عبارة  األخي  ف الرتتيب  

)  "صعبة بلغ  )2.6بمتوسط  معياري  وانحراف   )1.26  .)

( 3.2بلغ )يتضح أن الوسط احلسايب هلذا املحور  وبشكل عام  

الدراسة   مما يعني(.  0.90وانحراف معياري ) أفراد  أن غالبية 

األجهزة  ف  البرشية  املوارد  ختطيط  حتديات  حول  حمايدون 

  .احلكومية ف اململكة

البرشية وخطوات  العالقة بني حماور أهداف ختطيط املوارد  

التخطيط للموارد البرشية وطرق التخطيط للموارد البرشية  

 وحتديات التخطيط للموارد البرشية

لقياس العالقة بني بني حماور الدراسة، تم استخدام ارتباط  

سبيمان بني أهداف ختطيط املوارد البرشية وخطوات التخطيط 

و البرشية  للموارد  التخطيط  وطرق  البرشية  حتديات  للموارد 

 ( اجلدول  يوضح  البرشية.  للموارد  نتائج  10التخطيط   )

 معامالت االرتباط بني حماور الدراسة األربعة. 
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البرشية وخطوات التخطيط للموارد البرشية  أهداف ختطيط املوارد  بني حماور    (Spearman's correlation)معامالت االرتباط الالمعلمي    ( 10جدول ) 

 وطرق التخطيط للموارد البرشية وحتديات التخطيط للموارد البرشية 

 املحور 

  
 طرق التخطيط للموارد البرشية  خطوات التخطيط للموارد البرشية  أهداف ختطيط املوارد البرشية 

***0.654 خطوات التخطيط للموارد البرشية     -   

 -   *** 0.575 ***0.456 التخطيط للموارد البرشيةطرق 

 ***0.327- *** 0.357- *0.220- حتديات التخطيط للموارد البرشية

 0.001من أو يساوي أقل ، *** قيمة االحتامل 0.01من أو يساوي أقل ، ** قيمة االحتامل 0.05من أو يساوي أقل * قيمة االحتامل 

بني   طردية  ارتباط  عالقة  توجد  أنه  اجلدول  من  يتضح 

للموارد   التخطيط  وخطوات  البرشية  املوارد  ختطيط  أهداف 

البرشية للموارد  التخطيط  وذلك عند مستوى    البرشية وطرق 

النتائج أن األجهزة احلكومية  0.05داللة ) (. ويظهر من هذه 

اأهداف مستوى  التي   لتخطيط  البرشية  ها  تتبع  عال  ملوارد  تلك  ، 

صحيحة لتخطيط املوارد البرشية. ال والطرق  اخلطوات  األجهزة  

بني   عكسية  ارتباط  عالقة  وجود  النتائج  توضح  حني  ف 

التخط تواجه  التي  من  التحديات  وكل  البرشية  للموارد  يط 

للموارد   التخطيط  وخطوات  البرشية  املوارد  ختطيط  أهداف 

وذلك عند مستوى   ،وطرق التخطيط للموارد البرشية  البرشية

( ختطيط ويظهر  (.  0.05داللة  حتديات  أن  النتائج  هذه  من 

تؤثر   البرشية  البرشية ف    اسلب  املوارد  املوارد  ختطيط  أهداف 

موارد البرشية وطرق التخطيط للموارد  خطوات التخطيط للو

 . البرشية

وخطوات  البرشية،    أهداف  للموارد  التخطيط  وطرق 

  التخطيط ملواردها البرشية  والتحديات التي تواجه احلكومية ف 

 وفق نوع اجلهاز احلكومي: 

ومستوى    الختالف احلكومية  لألجهزة  التنظيمي  البناء 

استقالهلا اإلداري واملايل، تم استخدام حتليل التباين الالمعلمي 

واليس( الختبار مدى وجود اختالف ف أهداف  -)كروسكال

وخطوات وطرق التخطيط للموارد البرشية، والتحديات التي  

فق نوع  احلكومية ف التخطيط ملواردها البرشية واألجهزة  تواجه  

احلكومي.   )واجلهاز  اجلدول  كروسكال11يوضح  نتائج   ) -

اليس الختبار مدى وجود فروق ف أهداف وخطوات وطرق  و

التخطيط للموارد البرشية، والتحديات التي تواجه احلكومية ف 

 التخطيط ملواردها البرشية وفق نوع اجلهاز احلكومي. 

واليس الختبار مدى وجود فروق ف أهداف وخطوات وطرق التخطيط للموارد البرشية، والتحديات التي تواجه احلكومية ف  - كروسكال   نتائج (  11جدول ) 

 التخطيط ملواردها البرشية وفق نوع اجلهاز احلكومي 

 اجلهة   اسم 

أهداف ختطيط املوارد  

 البرشية 

خطوات التخطيط للموارد  

 البرشية 

  طرق التخطيط للموارد 

 البرشية 

حتديات التخطيط للموارد  

 البرشية 

 3.3 3.2 4.0 4.0 وزارات وصناديق 

 3.1 3.3 4.0 4.3 هيئات وجهات تعليمية

 3.0 3.3 4.1 4.3 أخرى 

 3.5 3.2 4.1 4.1 وأمانة إمارة 

 H 4.8 1.2 1.2 3.6  االختبارقيمة 

 3 3 3 3 درجات احلرية 

 0.307 0.761 0.756 0.189 قيمة االحتامل 

كروسكال  اختبار  نتائج  من  توجد -يتضح  ال  أنه  واليس، 

ف أهداف وخطوات وطرق التخطيط    ااختالفات دالة إحصائي  

للموارد البرشية، والتحديات التي تواجه احلكومية ف التخطيط 

البرشية وفق تصنيف األجهزة احلكومية، وذلك عند   ملواردها 
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 ( داللة  أهداف  0.05مستوى  أن  إىل  النتائج  هذه  وتشي   .)

وخطوات وطرق التخطيط للموارد البرشية، والتحديات التي  

ف   متقاربة  البرشية  ملواردها  التخطيط  ف  احلكومية  تواجه 

احلكومية تصنيفها    األجهزة  وصناديق، بمختلف  وزارات 

 . هيئات وجهات تعليمية، إمارات وأمانات، أجهزة أخرى

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

مناقشة سؤال الدراسة األول: ما أهداف ختطيط املوارد البرشية  

 اململكة؟ ف األجهزة احلكومية ف  

البرشية،  املوارد  مديري  غالبية  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت 

ف   البرشية  املوارد  ختطيط  أهداف  عىل  األجهزة  يوافقون 

جاءت ف الرتتيب األول  (، حيث  4.2احلكومية بمتوسط بلغ )

أو  إن  "عبارة   العجز  البرشية هيدف إىل مواجهة  املوارد  ختطيط 

للمستقبل املطلوبة  البرشية  املوارد  ف  بلغ    "الفائض  بمتوسط 

ف  و(  4.6) عبارة  الرتتيب  جاءت  املوارد  إن  "الثاين  ختطيط 

، وف الرتتيب األخي  "اجلهاز  حتقيق أهدافالبرشية هيدف إىل  

عبارة   تقليل  إن  "جاءت  إىل  البرشية هيدف  للموارد  التخطيط 

اخلارجي التوظيف  عىل  )   "االعتامد  بلغ  وقد (3.7بمتوسط   .

يعود السبب ف موافقة أفراد عينة الدراسة عىل هذا املحور إىل 

البرشية   للموارد  التخطيط  بأهداف  احلكومية  األجهزة  وعي 

جاء   املدنية  نتيجة  والذي  اخلدمة  وزارة  امللك لإطالق  ربنامج 

البرشية   املوارد  لتطوير  اململكة  سلامن  رؤية  برامج  )كأحد 

وإصدار قرار للتحول من إدارات شؤون املوظفني إىل    ،(2030

إدارات املوارد البرشية وربطها برئيس اجلهاز مع إصدار األدلة  

 .واملهام ذات العالقة بتخطيط املوارد البرشية

هذه النتيجة تتفق مع عدد من الدراسات التي أكدت عىل  

األهداف من  عدد  لتحقيق  هيدف  البرشية  املوارد  ختطيط  ؛ أن 

يرى   املطلوبني    Pirminحيث  العاملني  حتديد  إىل  هتدف  أهنا 

بالعدد   يرى (Pirmin, 2011) املطلوبوالتنبؤ  كام   .  

Bhattacharyya    البرشية املوارد  ختطيط  صياغة  هيدف  أن  إىل 

والتعاقب   النقل  عىل  البرشية، واإلحالل  السياسات   للموارد 

الوضع املطلوب  إىل    م حلول للتحول من الوضع الراهنيوتقد

البرشية املكان للموارد  ف  املناسب  املوظف  عىل  واحلصول   ،

والفائض  الطلب  توازن  وحتقيق  املناسب،  الوقت  ف  املناسب 

العاملة القوة  وتوظيف  .  ( Bhattacharyya,2006)  والتوزيع 

املوارد   ختطيط  أن  عىل  أكدت  التي  الطائي  دراسة  وكذلك 

التخلص إىل  هيدف    العجز   وسد  الفائض  من  البرشية 

أيض  تت(. و2006)الطائي، دراسة  فق  مع  بأن    ((Wang, 2005ا 

من  املطلوب  العدد  تقديم  إىل  هيدف  البرشية  املوارد  ختطيط 

 . العاملني ذوي التأهيل املناسب ف الوقت الصحيح

مناقشة سؤال الدراسة الثاين: ما خطوات ختطيط املوارد البرشية  

 ف األجهزة احلكومية ف اململكة؟ 

البرشية، يوافقون عىل أن األجهزة يتضح أن مديري املوارد  

بمتوسط بلغ   احلكومية تتبع خطوات التخطيط للموارد البرشية

يتم االستفادة  "أنه    جاءت ف الرتتيب األول عبارة حيث    ؛(4)

من قاعدة البيانات املتوفرة لديكم ملواجهة التغييات املستقبلية  

استقالة( تقاعد،  وكذلك  ")ترقية،  حتد  "أنه  عبارة  ،  يد يتم 

الوظائف التي حيتاجها اجلهاز ف املستقبل ومتطلباهتا )واجبات  

تدريب( تأهيل،  )  "ومهام،  بلغ  ف  4بمتوسط  جاء  ف حني   ،)

املوارد  "الرتتيب األخي عبارة   حتديد نقاط الضعف والقوة ف 

املستقبلية الوظائف  لشغل  املرشحة  بلغ    "البرشية  بمتوسط 

ة عىل هذا  فراد عينة الدراسموافقة أ. وقد يعود السبب ف  (3.9)

البرشيةأن مهام وخطوات ختطيط    إىلاملحور،   من    عد  تم   املوارد 

املهام احليوية لدى إدارات شؤون املوظفني، والتي يتطلب القيام 

  ، ماليةكل سنة  كمتطلب لتقديمه    املوارد البرشيةهبا إلعداد خطة  

أو   الوظائف  مسمى  أو  مستوى  تعديل  هبدف  املالية  لوزارة 

تلك   فإن  وبالتايل  جديدة،  وظائف  قد استحداث  اخلطوات 

وحتديث تطوير  عليها  امللك   إطالقبعد    يكون حدث  برنامج 

 سلامن لتطوير املوارد البرشية. 

تؤكد  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات التي 

خطوات اتباع  أمهية  البرشية  عىل  للموارد  منها التخطيط   ،

أن لواوآخرين،  AL-Qudah (2014)دراسات   إىل  توصلت  تي 

أن  تساهم  دعم  نظم   توفر    عمليات  ف  كبي  بشكل  القرار 

)عقيل،    للموارد  التخطيط ودراسة  التي 2015البرشية،   )

حتديد أن  عىل  داخل  املوارد  أكدت  املتاحة  املنظمة    البرشية 

من اخلطوات املهمة لتخطيط املوارد    الوظائف  لشغل   واملرشحة

التي   (2015،  هزازي)كام تتفق هذه النتيجة مع دراسة    البرشية.
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توصلت إىل أن هناك موافقة عىل القيام بتخطيط املوارد البرشية 

موظف،  لكل  الوظيفي  للمسار  ختطيط  وجود  خالل  من 

يتم  وأنه  العاملني،  استقطاب  أساليب  أحدث    واستخدام 

للحد  التخطي الترس    ط  الوظيفيمن  هذه  ب  نتائج  تتفق  كام   .

دراسة مع  أن   (2015  ،)اهلويش  الدراسة  إىل  توصلت  التي 

اجليد ألعامل االختيار  اإلعداد  ختطيط املوارد البرشية ساهم ف  

للعاملني،   واالستقطاب  وبن والتعيني  الشهري  دراسة  ومع 

( التخ2020شهبل  تربط  الوكالة  أن  إىل  توصلت  التي  طيط ( 

املتخصصني   ويتوفر  الوزارة،  اسرتاتيجية  مع  البرشية  للموارد 

البرشية،   للموارد  بالتخطيط  منهجية  وللقيام  الوكالة  متتلك 

حمددة لتقدير االحتياجات من املوارد البرشية، ومتتلك الوكالة  

البرشية.   املوارد  من  شاملة الحتياجاهتا  بيانات  ف حني  قاعدة 

( 2010ختتلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )العتيبي،  

التي توصلت إىل عدم وجود قاعدة متخصصة ألنشطة ختطيط  

البرش دراسة  املوارد  نتائج  ومع  التي   (AlWahshi, 2016)ية، 

للموارد   التنبؤ  عملية  استخدام  ضعف  وجود  إىل  توصلت 

من   لعدد  وظيفي  وصف  وجود  وعدم  للرتقيات،  البرشية 

ال، الوظائف، وعدم استخدام تقييم األداء الوظيفي بشكل فعَّ 

وغياب  وترقيتهم،  العاملني  نقل  عمليات  فعالية  وعدم 

   ريب طويلة املدى وخططها.اسرتاتيجيات التد

الثالث:   الدراسة  لتخطيط  مناقشة سؤال  املستخدمة  الطرق  ما 

العربية   اململكة  ف  احلكومية  األجهزة  ف  البرشية  املوارد 

 السعودية؟ 

إىل التحليل  نتائج  أحيان    تشي  تتبع  احلكومية  األجهزة  ا  أن 

املوارد   ختطيط  املواردطرق  بلغ    البرشية  بمتوسط  البرشية 

عبارة  3.3) أن  املالحظ  ومن  رؤساء  "(.  آراء  استطالع 

جاءت   "الوحدات املستفيدة حول احتياجهم من املوارد البرشية

الرتتيب األول بمتوسط بلغ ) عبارة    ت(، ف حني جاء4.2ف 

لتخطيط  " املنظمة  خارج  من  االستشارية  باخلربات  االستعانة 

بمتوسط  ف الرتتيب األخي    "ىل ذلكاملوارد البرشية لقدرهتا ع

( ف  2.5بلغ  السبب  يعود  وقد  احلكومية  ميل(.  إىل    األجهزة 

الرتدد ف استخدام طرق ختطيط املوارد البرشية املقرتحة ف هذا  

إىل إىل  املحور،   واحلاجة  الطرق  تلك  استخدام  صعوبة 

استعانة   من ضعف  مالحظته  يمكن  ما  وهو  هبا،  متخصصني 

احلكو ختطيط  األجهزة  من  املتمكنة  االستشارية  باخلربات  مية 

البرشية    املوارد البرشية، وضعف استخدام طرق ختطيط املوارد

مثل طريقة   البرشية  االنحدارالعلمية  املوارد  ، وحتليل ودراسة 

 املتاحة ف سوق العمل. 

العد نتائج  مع  متسقة  الدراسة  نتائج  من وجاءت  يد 

الدراساتالدراسات  تلك  أهم  ومن  )املغريب، :  .  دراسة 

التي  1999 التنبؤ باالحتياج من  تؤكد  (  عىل أن أحد خطوات 

املسؤولني  آراء    املوارد البرشية يمكن أن يتم من خالل استطالع

واملدراء   واستخداموالقيادات  املوظف،  ملف   طريقة  وحتليل 

 ,Mahajan))، ودراسة  البرشية  املوارد   لتقدير  العمل  عبء  حتليل

إ  2015 توصلت  أن  التي  باالجتاهات استخدام  ىل  التنبؤ  طرق 

التي  إحدى  عد  تم اإلحالل  خلرائط   ف   يتمالطرق  استخدامها 

البرشية   املوارد  الوظائف، ختطيط  سيرتكون  بمن  التنبؤ  هبدف 

)السبيعي،   املنظامت 2013ودراسة  أن  إىل  توصلت  التي   )

املوارد   احتياجات  تقدير  ف  الشخيص  التقدير  عىل  تعتمد 

)عبدالعزيز،    ،البرشية عىل  2009ودراسة  أكدت  التي  أن ( 

  يتم عند  العمل  سوق  ف   املتاحة  البرشية   املوارد  ودراسة  حتليل

الوسط املنظم  خارج   من  التوظيف  إىل  احلاجة املدى  عىل  ة 

خت  .والبعيد حني  بعض  ف  عن  احلالية  الدراسة  نتيجة  تلف 

استخدامها  عىل أنه من الطرق التي يتم  أكدت  الدراسات التي  

عند التنبؤ باالحتياج من املوارد البرشية ملواجهة الزيادة ف حجم 

العمل هي طريقة حتليل االنحدار والتي يتم فيها التنبؤ بحجم 

العمل ف   لتلبية االحتياج من  البرشية املطلوبة  املستقبل  املوارد 

 (. 2010)العزواي، وجواد، 

ما التحديات التي تواجه ختطيط  مناقشة سؤال الدراسة الرابع:  

 اململكة؟ املوارد البرشية ف األجهزة ف  

التحليل  يتضح   نتائج  كانوا  من  الدراسة  عينة  أفراد  أن 

حتديات  حمايدين   األجهزة حول  ف  البرشية  املوارد  خطط 

)؛  احلكومية هلا  العام  احلسايب  الوسط  بلغ  (. 3.2حيث 

وافقة عينة الدراسة  زيادة موبالرجوع لنتائج التحليل يتضح أن  

للموارد  "عبارة  عىل   التخطيط  عىل  املديرين  تدريب  ندرة 

ندرة الرشاكات مع اجلهات الناجحة ف جمال "عبارة  ، و"البرشية

البرشية للموارد  األو  ؛"التخطيط  الرتتيب  ف  جاءت    لحيث 

( بلغ  بمتوسط  جاءت  (،  3.6والثاين  حني  القيام  "عبارة  ف 
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ع البرشية  املوارد  صعبةبتخطيط  األخي    "ملية  الرتتيب  ف 

 ن أفراد عينة الدراسة(. وقد يعود السبب ف أ2.6)  سط بلغبمتو

وجود خربات سابقة ف جمال   إىلكانوا حمايدين عىل هذا املحور  

تلبي االحتياج السابق  لدى تلك األجهزة  خطط املوارد البرشية  

وظائف   تعديل  أو  استحداث  عند  املالية  لوزارة  )كمتطلب 

دون اخلوض ف فعالية طرق    ،للجهاز من حيث العدد والنوع(

عينة   أفراد  موافقة  زيادة  من  اتضح  ما  وهو  االحتياج،  حتديد 

مع  الرشاكات  وندرة  املدراء  تدريب  ندرة  أن  عىل  الدراسة 

يم  الناجحة  األجهزة    عد  اجلهات  تواجه  التي  التحديات  من 

   احلكومية.

متشاهبة    الدراسة  نتائج  جاءت  نتوقد  دراسات  مع  ائج 

وأبو (  2015)  اهلويش  دراسة كل من  تأخرى. حيث توصل

املدنية  (  2015)  وهزازي)2002)  السمح املنظامت  أن  إىل 

إحلاق  تواجه حتديات ف ختطيط موارد البرشية تتمثل ف ضعف  

الشهري وبن    ، ودراسةب ف جمال املوارد البرشيةاملدراء بالتدري

( التي توصلت إىل أن من أكثر التحديات التي 2020)  شهبل

ختطيط  ف  للعاملني  التدريبية  الفرص  قلة  الوكالة  تواجهها 

البرشية توصلت    .املوارد  آخر  جانب    السبيعيدراسة  ومن 

و2013) اهلويش    (2010)  العتيبيدراسة  (  ودراسة 

اللوائح  ف  إىل وجود قصور    (2010العتيبي )  ودراسة)2015)

توصلت   كام  البرشية.  للموارد  بالتخطيط  املتعلقة  واألنظمة 

)هزازي،   املوارد  2015دراسة  ختطيط  حتديات  من  أن  إىل   )

غي أن    البرشية غياب الوعي بأمهية التخطيط للموارد البرشية.

 ,.Al-Qudah et al) نتيجة دراسةنتائج هذه الدراسة ختتلف عن 

ف اللوائح  متعلقة  مشكلة  توصلت إىل عدم وجود  التي    (2014

 .عمليات التخطيط للموارد البرشيةواألنظمة الداعمة ل

كام أظهرت النتائج أن األجهزة احلكومية التي لدهيا أهداف 

واضحة لتخطيط املوارد البرشية، تتبع تلك اخلطوات والطرق  

نت النتائج  املثىل لتخطيط املوارد البرشية. باإلضافة إىل ذلك بيَّ 

مواردها   تواجه حتديات ف ختطيط  التي  احلكومية  أن األجهزة 

أهداف واضحة لتخطيط  عىل وضع  البرشية ليس لدهيا القدرة  

عن قدرهتا ف اتباع اخلطوات والطرق املثىل   ال  املوارد البرشية فض

أهداف  أن  إىل  النتائج  وأشارت  البرشية.  املوارد  لتخطيط 

وارد البرشية، والتحديات التي  وخطوات وطرق التخطيط للم

احلكومية ف التخطيط ملواردها البرشية متقاربة    األجهزة  واجهتم 

 األجهزة.تلك ف 

 التوصيات:   2- 5

رضورة اهتامم األجهزة احلكومية بالتخطيط للموارد  -1

)أهداف وخطوات وطرق( ي  ؛البرشية  كامل تبحيث 

وظائف و،  احلكومية  األجهزة  اسرتاتيجيةمع   مع 

األخرى البرشية  مراجعة  املوارد  خالل  من   ،

البرشية  املوارد  لتخطيط  احلالية  واللوائح  السياسات 

لضامن   دور وتطويرها  العليا  تفعيل  وجملس    اإلدارة 

وم  )إن  احلكومية  (دَ ج  اإلدارة  األجهزة  مناقشة   ف   ف 

اسرتاتيجية   ومتابعة مع  البرشية وربطها  املوارد  خطة 

 . اإلدارية   ها عىل مجيع املستوياتترمجت  مَّ ومن ثَ   ،اجلهاز

االهتامم بإنشاء وحدة لتخطيط املوارد البرشية ف كل  -2

جهاز من األجهزة احلكومية وصياغة مهامها وتركيز 

مع   التكامل  عىل  البرشية  أهداف  أهدافها  املوارد 

احلكومي  ،األخرى اجلهاز  أهداف  مع  ؛ وكذلك 

تقدمها   التي  البرشية  املوارد  خلطة  مظلة  لتكون خطة 

إدارة املوارد البرشية، مع الرتكيز عىل فعالية استقطاب 

بأساليب  القيام  عىل  املؤهلة  البرشية  املوارد  وتطوير 

 وطرق ختطيط املوارد البرشية.

تم  -3 للمدراء  متقدمة  برامج  القدرة تصميم  كسبهم 

وكذلك أجهزهتم  واملهارة ف ربط أهدافهم مع أهداف  

وتكامله مع  التخطيط للموارد البرشية    فهم دورهم ف

األخرى البرشية  املوارد  مع  أنشطة  عىل   تركيزها، 

ب املتعلقة  املهارات  ختطيط إكساهبم  وطرق  أساليب 

 املوارد البرشية. 

صة تصميم برامج نوعية بمشاركة بيوت خربة متخص -4

املختصني ف  البرشية إلكساب  للموارد  التخطيط  ف 

 طوات ختطيط املوارد البرشية القدرة عىل استخدام اخل

مع   البرشية  املوارد  ختطيط  لتكامل  الفعالة  والطرق 

أنشطة املوارد البرشية وكذلك تكاملها مع اسرتاتيجية  

 األجهزة احلكومية. 
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احلكومية  -5 األجهزة  ملوظفي  توعوية  برامج    تقديم 

توعيتهم   البرشية    بأساليبهبدف  املوارد  ختطيط 

و  العاملني  وطرقها(    خطواهتا)أمهيتها  أداء  عىل 

  واألجهزة التي يعملون هبا.

ف بناء  واملدراء مشاركة مسؤويل إدارة املوارد البرشية   -6

معخط البرشية،  املوارد  الطرق    ة  بفعالية  االهتامم 

البرشية لتحقيق التكامل املستخدمة ف ختطيط املوارد  

األجهزة،  لتلك  االسرتاتيجية  واألهداف  اخلطط  بني 

ويفضل استخدام أكثر من طريقة برشط أن تتوافق مع  

 حتقيق أهداف األجهزة احلكومية. 

بالتخطيط   -7 اخلاصة  البيانات  قواعد  فعالية  من  التأكد 

يتم  وأن  العليا  اإلدارة  مستوى  عىل  البرشية  للموارد 

باستم تلك  حتديثها  لفعالية  مؤرشات  وضع  مع  رار، 

 القواعد واملعلومات عىل أهداف األجهزة احلكومية.

خطوات  -8 بأمهية  التوعية  هبدف  سنوي  مؤمتر  تنظيم 

العاملني  أداء  عىل  البرشية  املوارد  ختطيط  وطرق 

عرض   مع  هبا،  يعملون  التي  جتارب  واألجهزة 

ف   الناجحة  العاملية  والتجارب  احلكومية  األجهزة 

مراعاة خصوصية  فعالي مع  البرشية،  املوارد  ة ختطيط 

 األجهزة واختالف طبيعتها.

 الدراسات املستقبلية: 

 ومنها:   ،ويص الدراسة بعمل عدد من الدراسات املستقبليةتم 

البرشية   • للموارد  التخطيط  واقع  املنظامت مقارنة  ف 

 وحتدياته بني القطاع العام واخلاص.

واقع   • عىل  حالة  دراسة  للموارد  عمل  التخطيط 

والقيادات  واملدراء  املوظفني  تشمل  بحيث  البرشية 

 .ف جهاز واحد العليا ومسؤويل املوارد البرشية

واالستبانات  • املقابالت  باستخدام  الدراسة  إعادة 

يمكن  واملالحظة   ال  التي  النقاط  بعض  لتوضيح 

 احلصول عليها من خالل استخدام أداة واحدة.  

لل • التخطيط  واقع  املنظامت دراسة  ف  البرشية  موارد 

ف واملوظفني  املدراء  وحتدياته بحيث يشارك هبا مجيع  

 مجيع املستويات. 

 

 : املراجع 

 املراجع العربية 

- ( عادل  اجلود،  ف 2019أبو  البرشية  املوارد  ختطيط  دور   )

حتديد االحتياجات من القوى العاملة: دراسة حالة الرشكة 

املجلة   القصيم.  بمنطقة  الدواجن  إلنتاج  الوطنية 

اإللكرتونية الشاملة متعددة املعرفة لنرش األبحاث العلمية  

 والرتبوية. العدد العرشون.  

حممو - بنت  هدى  السمح،  ) أبو  القوى 2002د  ختطيط   )

العاملة ف املؤسسات والرشكات العامة باململكة وعالقتها  

)ماجستي( أطروحة  والتقنية.  التنظيمية  العوامل    -ببعض 

 .جامعة امللك سعود، كلية العلوم اإلدارية

أسامة - أثر2016) أمحد،   ختطيط عل القرار دعم ظممُمن ( 

بالتطبيق املوارد  من االجتامعية التنمية بنك عىل  البرشية 

بحث2015  -2009الفرتة    درجة لنيل تكميل م. 

 األزهري. كلية الزعيم األعامل. جامعة  إدارة  ف املاجستي

 العليا، السودان. الدراسات

تم .  هـ(1437(برنامج امللك سلامن لتنمية املوارد البرشية   -

رجب   شهر  ف  هـ 1441مراجعته 

https://vision2030.gov.sa/ar/node/247 

اململكة   - جملس  2030رؤية  بقرار  الصادر  رؤية  وثيقة   .

بتاريخ   والتنمية  االقتصادية  .  12/7/1437الشؤون 

https://vision2030.gov.sa/  حمرم )مت ف  املراجعة  ت 

 هـ(.  1440

مؤيد، -  املوارد إدارة  (2002) عادل  وحرحوش، السال، 

 ف إدارة االسرتاتيجي اسرتاتيجي، املدخل البرشية: مدخل

 إربد،  .والتوزيع احلديث للنرش الكتب البرشية، عال املوارد

 األوىل. الطبعة

-  ( خالد  ف  2013السبيعي،  البرشية  املوارد  ختطيط  دور   ،)

رشكة   ف  العاملني  نظر  وجهة  من  املنظمة  أهداف  حتقيق 

)ماجستي(.   أطروحة  بالرياض.  السعودية  االتصاالت 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، 

 .قسم العلوم اإلدارية

- ( سلوى  شهبل،  وبن  فاطمة  واقع  2020الشهري،   ،)

ال املوارد  وكالة  ف  البرشية  املوارد  وزارة  ختطيط  ف  برشية 
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املجلة سعود  التعليم.  بن  حممد  اإلمام  جامعة  الرتبوية. 

 والسبعون. الثالث اإلسالمية. الرياض. العدد

- ( حسن  للموارد  2009عبدالعزيز،  املتميزة  اإلدارة   ،)

للنرش  العرصية  املكتبة  مرص:  حدود.  بال  متيز  البرشية: 

 والتوزيع.

ال2010العتيبي، خالد ) - املوارد  برشية وعالقتها  (، ختطيط 

بمدينة   الشباب  لرعاية  العامة  الرئاسة  ف  الوظيفي  باألمن 

للعلوم  العربية  نايف  جامعة  ماجستي.  رسالة  الرياض. 

 االمنية.

- ( عباس  وجواد،  نجم،  الوظائف  2010العزواي،   ،)

اليازوري  البرشية عامن: دار  املوارد  إدارة  االسرتاتيجية ف 

 للنرش والتوزيع.

عمر -  عدُمب املعارصة البرشية املوارد (،2015) عقيل، 

 .املرصية عامن، وائل، دار اسرتاتيجي،

آل  - سال،  بن  أمحد  العامري،  سعيد،  بن  سال  القحطاين، 

عبدالرمحن  بن  بدران  العمر،  حممد،  بن  معدي  مذهب، 

السلوكية.1431) العلوم  ف  البحث  منهج  العبيكان   هـ( 

 . الرياض. للنرش

 ف االسرتاتيجي التفكي  (،2006 (عامر الكبييس، -

واملعوقات، اخلصائص  :العامة املنظامت  ورقة  واملربرات 

 :لإلدارة السعودية  اجلمعية  الرابع، اإلداري للملتقى مقدمة

 السعودية.

عبد - اإلدارة1999 (احلميد املغريب،  االسرتاتيجية   (، 

 األوىل، والعرشين، الطبعة الواحد حتديات القرن ملواجهة

 .القاهرة العربية، جمموعة النيل

(، األساليب العلمية لتخطيط 2010نرص الدين، عشوي ) -

القوى العاملة عىل مستوى املؤسسة. جملة اقتصاديات شامل  

 الرابع.إفريقيا. العدد 

)وبالسكة زياين الدين، نور - صالح،  دور2013،   ،) 

تنافسية   ميزة حتقيق ف البرشية للموارد الفعال التخطيط

امللتقى  املوارد تسيي حول الثاين الوطني للمؤسسة. 

باملؤسسات مناصب عىل احلفاظ وخمطط البرشية  العمل 

 .بسكرة خيرض  حممد جامعة اجلزائرية.

)هزازي،   - البرشية 2015عبدالعزيز  املوارد  ختطيط   ،)

والصناعة   التجارة  بوزارة  الوظيفي  باألمن  وعالقته 

للعلوم  العربية  نايف  جامعة  ماجستي.  رسالة  بالرياض. 

 األمنية، كلية العلوم االجتامعية واإلدارية.

(، فاعلية ختطيط املوارد البرشية ف 2015اهلويش، خالد ) -

رس الوظيفي.  األمن  نايف حتقيق  جامعة  ماجستي.  الة 

 العربية للعلوم األمنية.

املدنية،   - اخلدمة  هـ 1437وزارة 

(https://www.mcs.gov.sa/Pages/default.aspx ) 

- ( واقع2011اليعقويب، عىل   املوارد ختطيط  أداء فاعلية (، 

النظام االسرتاتيجي التخطيط ظل  ف البرشية  الرتبوي ف 

عامن. األكاديمية العربية الربيطانية للتعليم العايل.  بسلطنة

 رسالة ماجستي ف إدارة األعامل. 
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Purpose of the study: The study aims to identify the objectives, steps, methods and challenges of 
human resources (HR) planning in government sector in the Kingdom of Saudi Arabia.  

Research Method: A questionnaire was developed based on the related literature to determine the 
items of measuring HR planning goals, HR planning steps, HR planning methods, and HR planning 
challenges. 

Data: The study population consisted general managers of human resources in all government 
agencies in the civil service in the Kingdom of Saudi Arabia, whose number is 143. The questionnaire 
was distributed to all the participants, of whom 111 managers responded, giving a response rate of 78%. 

Results: The study found that the majority of the study sample members agreed with the objectives 
of human resources planning in government agencies with an average of 4.2 and agreed that government 
agencies use optimal steps in human resources planning with an average of 4.2, and the majority of the 
study sample members consider that government agencies use human resources planning methods 
sometimes with an average of 3.3. The study also showed that there were no differences in the levels 
of human resources planning practice between government sectors due to type of organization 
(ministries/funds, corporations and educational agencies, regions and municipalities, etc.).  

Recommendations: The study suggested a number of recommendations, the most important of 
which was the need for government agencies to align their human resources planning (goals, steps and 
methods) with the strategy of those agencies and human resources activities. In addition, there is a need 
to establish a HR planning unit in every government agency. 

 

Keywords: HR Planning, Public Sector, HR Planning Challenges, General Managers, Kingdom of 
Saudi Arabia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


