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  :ملخص البحث
بشرية في ككالة المكارد لى التعرؼ عمى كاقع تخطيط المكارد الإىدفت الدراسة 

يا مف كجو نظر المكظفيف كالمكظفات بيـ في المممكة العربية السعكدية التعمفي كزارة البشرية 
تقديـ  ثـالتعرؼ عمى درجة ممارسة تخطيط المكارد البشرية كالمعكقات التي تعترضيا كمف ب

 الدراسة عمى طبقتكتحسيف تخطيط المكارد البشرية في كزارة التعميـ كقد  مقترحات لمتطكير
 المنيج الكصفي باألسمكب المسحي كاعتمد ،مكظؼ كمكظفة(َُِعينة ممثمة تككنت مف)

البشرية تتـ  ممارسات تخطيط المكاردالدراسة أف نتائج أظيرت ك  االستبانة كأداة لمدراسةك 
ت المعكقات بدرجة ءجافيما  ،نظر العينة مف كجيةفي ككالة المكارد البشرية بدرجة عالية 

كالتغير  ،تخطيط المكارد البشرية لمسؤكليمف أبرزىا قمة الخبرة التخصصية كاف ك  متكسطة
بتفعيؿ دكر اإلدارة العامة كأكصت الدراسة  ،المستمر في اليياكؿ التنظيمية في كزارة التعميـ

ـ، كالعناية بتأىيؿ كتدريب كزارة التعميب البشرية لتخطيط المكارد البشرية في ككالة المكارد
إدارة المكارد البشرية كمنيا التخطيط، كاالستفادة  كظائؼلمكارد البشرية لمقياـ بمكظفي ككالة ا

مف الخبرات كالتجارب الناجحة عمى المستكل المحمي كالدكلي لتطبيؽ أفضؿ الممارسات في 
تخطيط المكارد البشرية، كما تكصي الدراسة بإجراء دراسة مشابية لمدراسة الحالية باستخداـ 

 .المنيج النكعي 
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Abstract 

This study aimed to identify the reality of human resources planning 

in the Human Resources Agency in the Ministry of Education in Saudi Arabia 

from the point of view of its employees by identifying the degree of practice of 

human resources planning and the obstacles that it encounters and then 

submitting proposals for development and improvement Human resources 

planning in the Ministry of Education The study was applied to a representative 

sample consisting of (201) staff, and the descriptive method was adopted in 

survey and questionnaire method as a study tool and the results of the study 

showed that human resources planning practices are highly conducted in the 

Human Resources Agency from the point of view of Sample, while the 

obstacles came to a medium degree, the most prominent of which was the lack 

of specialized expertise of human resources planning officials, and the constant 

change in the organizational structures in the Ministry of Education, and 

recommended the study to activate the role of the General Department of 

Human Resources Planning in the Human Resources Agency in the Ministry of 

Human Resources Education, care for the rehabilitation and training of HR 

Agency staff to carry out human resources management functions including 

planning, and to benefit from successful experiences and experiences at the 

local and international level to apply best practices in human resources 

planning, the study recommends a similar study For the current study using the 

qualitative method 
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 المقدمة:
ساىمت في تشكيمو كتحديد التعميـ في المممكة العربية السعكدية بمراحؿ تاريخية  مرٌ 
 تركزت الجيكد نياحيك  قُّّْمكة المكرمة  -رحمو اهلل -منذ دخكؿ المؤسس بدأت مالمحو 

مرحمة االنتشار التي اتسمت  ذلؾ ثـ أعقب ،آنذاؾ عمى تنظيـ كتحسيف أكضاع التعميـ المكجكد
أف  ـ(ََِٖالسنبؿ كالخطيب كمتكلي كعبد الجكاد)  يذكرك بطابع السرعة كاالىتماـ بالكـ 

في  اأصدرت تعميمن ف حرصت منذ تأسيسيا عمى اختيار الككادر البشرية المؤىمة مديرية المعارؼ
كأصدرت تـ بمكجبو حصر أعداد المعمميف في المدارس األىمية ق( ُّْْتأسيسيا)ـ نفس عا

 ،ق انتقمت صالحية تعييف المعمميفُّْٔ( كفي عاـ ْٖٖ)ص زاكلة المينةمرخص  ليـ
لمجمس المعارؼ )الحامد كزيادة كالعتيبي   كعزليـ كاإلشراؼ عمى االمتحانات الخاصة بيـ

 (ِّص  ـ،ََِْكمتكلي 
كمع اتساع مساحة البالد كانتشار التعميـ كالتكسع في إنشاء المدارس الحككمية تزايدت 

دارة التعميمية الستحداث جياز يتكلى مما اضطر اإلكتزايدت أعدادىـ الحاجة لمككادر البشرية 
دارة شؤكف فظيرت )إدارة المكظفيف( في أكؿ ىيكؿ  تمؾ الككادر تكفير الحاجات كسد العجز كا 

 (ّٗص  ق، ََِْالحامد كآخركف ق )ُّّٕلكزارة المعارؼ عاـ تنظيمي 
كرافد  تنميتوحرصو عمى ك  حديث كتركيزه عمى المكرد البشرمعمـ االدارة ال كمع تطكر

؛ ظيرت الحاجة لتطكير األنظمة بما يحقؽ أصيؿ مف ركافد النمك االقتصادم كاالجتماعي
ـ، ََِٖ)حسكنة يزة التنافسية لمدكلةمطالب التنمية كيحافظ عمى ىكية المجتمع كيحقؽ الم

المكارد البشرية ليمبي ىذه  لتنمية -حفظو اهلل-جاء برنامج الممؾ سمماف ف (ُٕٖص 
ق ليحدث نقمة نكعية في إدارة ُّْٕ/ِ/ُٗفي  ُّّٗصدر األمر السامي رقـ ك  ،الحاجة

كالتحكؿ بأجيزة  الجديدةالمكارد البشرية لجميع قطاعات الدكلة كمنيا التعميـ لتبنِّي المفاىيـ 
شؤكف المكظفيف مف المياـ التنفيذية إلى الكظائؼ كالمياـ االستراتيجية التي ترعى العنصر 

  .البشرم كتعمؿ عمى تنميتو كاستثماره
نفاذن  ق ُّْٖ/ٔ/ُِفي  ْْٕٓٔا لألمر السامي صدر قرار معالي كزير التعميـ رقـ كا 

كتحقؽ  البشرم إدارات فرعية ترعى العنصر ليا ددتبتأسيس ككالة التعميـ لممكارد البشرية كح
 البشرية دالمكار  كتطكيرالمكارد البشرية  االستثمار األمثؿ لطاقاتو تمثمت في إدارات )تخطيط

دارة ك   .ـ(َُِٗ ،)كزارة التعميـ التكاصؿ الداخمي(ا 
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ة أحد أىـ كظائؼ إدارة تخطيط المكارد البشريـ( عمى ككف َُِٓؤكد القحطاني )كي
 ىذه العممية الكظائؼ األخرل حيث تمثؿ مخرجات اقيالتي تؤثر عمى بالمكارد البشرية 

 كما أكد (َْمدخالت لكظائؼ االستقطاب كالتعييف كالتدريب كتقييـ األداء)ص
العامميف  ـ( عمى عالقة تربط بيف تخطيط المكارد البشرية ككفاءة أداءَُِٔالشجيرم)
 بالمنظمات.

 مشكلة الدراسة:

البشرية حيث يبمغ  ىامف تضخـ مكارد في المممكة العربية السعكدية كزارة التعميـتعاني 
( ألفان حسب َِٓأكثر مف )-دكف الككادر االدارية-عدد الككادر التعميمية في التعميـ العاـ

 حسفالبشرية تدارة استراتيجية لممكارد إل ذلؾ تتأكد حاجتياب( ك ـَُِٗتقرير ىيئة االحصاء)
 .استثمار ىذا المكرد الضخـ كتضمف اإلفادة منو

لتنمية المكارد البشرية نقطة انطالؽ كتحكؿ  -حفظو اهلل-يعد برنامج الممؾ سمماف ك 
الحديث لجميع القطاعات الحككمية مف النمكذج التقميدم إلدارة شؤكف المكظفيف إلى النمكذج 

كزارة التعميـ  ةاستجاب كتمثمت ثمر فيوكيست المكارد البشرية الذم يرعى العنصر البشرم إلدارة
كربط ليا  ليذا األمر السامي بإصدارىا قرار استحداث ككالة المكارد البشرية كاإلدارات التابعة

ىذه الككالة مباشرة بمعالي الكزير ثـ ربطيا مؤخران بمساعد الكزير في الييكمة المعتمدة 
  ق.َُْْ/ٗ/ّاريخبت

ق( عمى كجكد ُّْٖبالرغـ مف الجيكد المبذكلة فقد أكدت دراسة تغريد الدخيؿ )ك 
المكارد البشرية النسائية بكزارة التعميـ تتمثؿ في نقص فرص التكظيؼ  ةدار إمعكقات تعرقؿ 

ت كما أكد تعاقب القيادات؛ضعؼ كضعؼ التخطيط االستراتيجي كضعؼ المسار الكظيفي ك 
الصنات دراسة كبكفاءة أداء العامميف تخطيط المكارد البشرية  ةعالقعمى  الدراساتبعض 

كاقع تخطيط المكارد البشرية في كزارة التعميـ  لتقؼ عمىكعميو تأتي ىذه الدراسة ق( ُّْٕ)
 التالي: الرئيسي سؤاؿلتجيب عف الك  بالمممكة العربية السعكدية

 بككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـ؟ ما كاقع ممارسات تخطيط المكارد البشرية
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 : الدراسةأسئلة 

 الفرعية التالية: لمدراسة األسئمةعف السؤاؿ الرئيسي  تنبثؽ
  مف كجية  بكزارة التعميـ المكارد البشريةفي ككالة ما كاقع تخطيط المكارد البشرية

 نظر العامميف بيا؟
 لمكارد البشرية مف كجية ككالة االمعكقات التي تكاجو تخطيط المكارد البشرية في  ما

 نظر العامميف بيا؟
 مف ككالة المكارد البشرية ما مقترحات التطكير كالتحسيف لتخطيط المكارد البشرية ب

 كجية نظر العامميف بيا؟

 :الدراسةأهداف 

 ىذه الدراسة متناغمة مع أسئمتيا كتتمثؿ فيما يمي: أىداؼ تأتي 
 ككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـ.التعرؼ عمى كاقع تخطيط المكارد البشرية في  .ُ
ككالة المكارد البشرية التعرؼ عمى المعكقات التي تكاجو تخطيط المكارد البشرية في  .ِ

 بكزارة التعميـ.
لمكارد البشرية في ككالة االمكارد البشرية تقديـ مقترحات لتحسيف كتطكير تخطيط  .ّ

 بكزارة التعميـ.

 أهمية الدراسة:

 العلمية:األهمية 

 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية التخطيط الذم يعتبر عصب العممية االدارية .ُ
 كعميو تقـك بقية الكظائؼ كالمياـ.

بكزارة التعميـ  ككالة المكارد البشرية تقدـ ىذه الدراسة معمكمات عف كاقع ممارسات .ِ
 لمتخطيط لممكارد البشرية.

كالميتميف بإدارة المكارد البشرية كتخطيطيا في  ،لمباحثيفالدراسة معمكمات ىذه تقدـ  .ّ
  عامة كقطاع التعميـ بصفة خاصة.القطاع الحككمي بصفة 

إلدارة المكارد  شامؿو  تعرقؿ تطبيؽ مفيكـو قد تسمط الضكء عمى المعكقات التي  .ْ
 البشرية بكزارة التعميـ.
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 األهمية العملية:

كزارة ككالة المكارد البشرية بتخطيط المكارد البشرية في  تقيس ىذه الدراسة مستكل .ُ
 .التعميـ

معكقات تطبيؽ تخطيط المكارد البشرية في ككالة المكارد درجة تقيس ىذه الدراسة  .ِ
 البشرية بكزارة التعميـ.

في صنع قرارات ترتبط بتخطيط المكارد البشرية عمى مستكل  ىذه الدراسة قد تسيـ .ّ
 زارة التعميـ كاإلدارات التابعة ليا.ك كالة المكارد البشرية بك 

المكارد  ككالةكتطكير األداء في  لتحسيففي تقديـ مقترحات ىذه الدراسة قد تسيـ  .ْ
 .بكزارة التعميـ البشرية

 حدود الدراسة:

في المممكة  ككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـالدراسة عمى  تـ تطبيؽ المكانية:الحدكد 
 .العربية السعكدية

 قُُْْ-َُْْىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ طبقت  الزمانية:الحدكد 
تخطيط المكارد البشرية كالمعكقات التي  كاقع كظيفةركزت الدراسة عمى المكضكعية: الحدكد 

كقدمت مقترحات لتطكير كتحسيف تخطيط  بكزارة التعميـ لمكارد البشريةاتكاجييا بككالة 
 .المكارد البشرية بيا

في لمكارد البشرية اككالة في ىذه الدراسة عمى المكظفيف كالمكظفات  تقالبشرية: طبٌ الحدكد 
 .كزارة التعميـ

 الدراسة:مصطلحات 

ٍكًردي:جاء في المعجـ الكسيط  :إدارة الموارد البشرية . المى ٍنيىؿي زؽ.مصدر ك  المى  كالجمع: الرِّ
ـ( أنيا تشير لألفراد ََِْكيرل فميو كالزكي) (ـَُِٗمكقع معجـ المعاني الجامع)د مكار 

أنيا بفتعرؼ  إدارة المكارد البشريةأما ( ُِْالذيف يمتمككف قدران مف الخبرات كالميارات)ص
دارية المرتبطة بتحديد احتياجات المنظمة مف المكارد البشرية كتنمية جميع األنشطة اإل

كمنحيا التعكيض كالتحفيز كالرعاية الكاممة بيدؼ االستفادة القصكل  قدراتيا كرفع كفاءتيا
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بك أفيما يرل كؿ مف ، (ُّص، َُِّرضكاف )المنظمة  مف جيدىا كفكرىا لتحقيؽ أىداؼ
أنيا سمسمة مف اإلجراءات لمحصكؿ عمى أقصى فائدة ممكنة مف بـ( َُِٗعساؼ كالمرعي )
كاستخراج أفضؿ طاقاتيـ مف خالؿ كظائؼ التخطيط كاالستقطاب كاالختيار  الكفاءات البشرية

إدارة  الدراسة الحاليةكتعرؼ  (َُ)صكيـ كالحكافز المالية كالمعنكية كالتعييف كالتدريب كالتق
مف المكارد  منظمةدارة التي تعنى بتحديد احتياج الا بأنيا أحد أجيزة اإلإجرائين  د البشريةالمكار 

، كمف ثـ تقـك بجميع الكظائؼ التي يتطمبيا يةستراتيجاال اىدافيأك  االبشرية في ضكء سياستي
كاإلبقاء عمييا كاستثمارىا بالشكؿ األمثؿ لخدمة أىداؼ النظاـ كتحقيؽ  لمكاردتكفير تمؾ ا

 نكاتجو.

 تخطيط الموارد البشرية:

 أك ميثبتة بالرسـ فكرةه  (:ًعمـ الرسـ كالتصكير )في انتَّْخِطُظ :المعجـ الكسيطفي جاء 
كرة أك الرسـ أىك المَّكح المكتكب مف المعنى  الكتابة تدٌؿ داللةن تامَّة عمى ما ييقصد في الصُّ

كٍضعي خطة مدركسة لمنَّكاحي االقتصاديَّة كالتعميميَّة كاإًلنتاجية كغيرىا  كالتٍَّخًطيطي  ،كالمكضكع
كفي معجـ مصطمحات التربية جاء أف )التخطيط( ىك ـ( َُِٗمعجـ المعانيمكقع لمدكلة )

كتخطيط القكل ( ٕٔـ،صََِْ)فمية كالزكي مرحمة التفكير التي تسبؽ تنفيذ أم عمؿ
يتـ بيا حصر كتقدير مكارد مجتمع ما مف القكل البشرية العاممة ىك عممية منتظمة مستمرة 

، ثـ تصنيفيا كتكجيييا كتكزيعيا بيف القطاعات المختمفة بكاسطة ىيئة مركزية)فمية
عممية التأكد مف تكافر  بأنوتخطيط المكارد البشرية  كما يعرؼ، (ٖٕص ـ،ََِْكالزكي
ئميف كالقياـ بما ىك كالنكعية الصائبة مف المكارد البشرية في المكاف كالزماف المال  الكمية

ـ( بأنو العممية التي ََُِعرفو الييتي )ك  (ُّٔ ـ، صََُِ)درة كالصباغ  مطمكب منيا
تستخدميا المنظمة لتحديد كـ كنكع المكارد البشرية التي تحتاج إلييا اآلف كمستقبالن كفقا 

لتي تمارسيا كاألحداث البيئية التي تؤثر عمى ذلؾ بما يحقؽ الحصكؿ عمى قكة لنكع األعماؿ ا
 .(ُٕص) المنظمةفاعمة ككفؤ تسيـ في تحسيف أداء 

كالنكعية مف ة ا بأنو عممية تحديد االحتياجات الكمياجرائين  الدراسة الحاليةكتعرفو 
كسياساتيا كبما  نظمةالمالمكارد البشرية لفترة زمنية مستقبمة باالعتماد عمى استراتيجية 

  يضمف تحقيؽ أىدافيا.
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 :وكالة وزارة التعليم للموارد البشرية

تنفيذان لمكافقة  ُّْٖ/ٔ/ُِ  كتاريخ ْْٕٓٔىي اإلدارة التي أسست بالقرار رقـ 
عمى إطالؽ  -حفظو اهلل -خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف بف عبدالعزيز آؿ سعكد

نتاجيتو «برنامج الممؾ سمماف لتنمية المكارد البشرية» ، لرفع جكدة أداء المكظؼ الحككمي كا 
جراءات كاضحة لتطبيؽ مفيـك المكارد في العمؿ كتطكير بيئة  العمؿ ككضع سياسات كا 

عداد كبناء القادة مف الصؼ الثاني كىي االدارة التي تتكلى قيادة التحكؿ مف  البشرية كا 
جديد يجعؿ المكارد  لى مفيـكإالمفيكـ التقميدم إلدارة األفراد ممثال في "شؤكف المكظفيف" 

)كزارة  رة، كيساىـ في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لمكزارةالبشرية شريكان استراتيجيان في الكزا
 ـ(.َُِٗالتعميـ 

 :والدراسات السابقة النظري اإلطار

كفقان ألسس  تخطيطان شامالن عمى المدل القريب كالبعيد إدارة المكارد البشرية تتطمب
 بالعدد األعماؿ المطمكبة لقكل التي تؤدمتكفير اىك  ذلؾكالغاية األساسية مف  عممية منتظمة

كليذا فإف  (ُُْص  ،ـَُِْ، )رشيدفي المكاف كالكقت المناسب ك  كالميارات المناسبة
التي تتميز بقدرو عاؿو مف القدرة عمى  تمؾالستفادة مف يؤدم لالتخطيط الجيد لممكارد البشرية 

مما يترتب عميو انخفاض في التكمفة المالية كتحقيؽ التكازف بيف العرض  فيوالعمؿ كالرغبة 
 (.ّٕص  ـ،َُِْ )القحطانيكالطمب 

 التالية: المباحث حسب تخطيط المكارد البشرية تتناكؿ الباحثتاففي ىذه الدراسة ك 
 المبحث األول: أهمية تخطيط الموارد البشرية

ـ( أف تخطيط المكارد البشرية يساعد عمى جعؿ استراتيجية َُِٕ) يرل عبكم
 .(ُٓٔص) المرسكمةالمنظمة قابمة لمتطبيؽ، كما يساىـ في تكجيو الجيكد نحك األىداؼ 

 أىمية تخطيط المكارد البشرية في النقاط التالية: ـ(ََُِ) درة كالصباغكقد حدد  
عمى تحديد االحتياجات المستقبمية مف المكارد تخطيط المكارد البشرية يساعد  .ُ

 أك الزيادة. فييا كبالتالي خفض التكمفة المترتبة عمى النقص ،البشرية
التي تنعكس عمى أدائيا مما  البشرية يساعد عمى تحديد نقاط الضعؼ في المكارد .ِ

 معينة. يتطمب تدريبيا كتطكيرىا في نكاحو 
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يساعد في ، ك لممنظمة خمية أك الخارجيةالدا ةبيئاليييئ ألم تغيرات تطرأ عمى  .ّ
 مكاجية انعكاسات ذلؾ عمى محتكل العمؿ كنكعية االفراد.

 أنشطة إدارة المكارد البشرية كتكجيييا نحك أىدافيا. يحقؽ ترابط .ْ
حسف تكزيع كاستخداـ المؤسسة التعميمية لمكاردىا البشرية في كافة  ضمفي .ٓ

 .(ُٓٔالمجاالت األدائية )ص
المكارد إدارة كظائؼ  مف أىـعتبر يكنستنتج مما سبؽ أف تخطيط المكارد البشرية 

متكافؽ مع أىداؼ الك  السميـالتخطيط  حيث أف التي تقكـ عميو بقية الكظائؼ البشرية
 عمى كما يعمؿىداؼ المنشكدة تحقيؽ األالكفاءات القادرة عمى  فالختيار كتعيييييئ المنظمة 

 ع كالمأمكؿ في أداء الككادر البشرية المكجكدة.ردـ الفجكة بيف الكاق
 : أهداف تخطيط الموارد البشريةثانيالمبحث ال

لعممية تخطيط المكارد البشرية كىك  ا أساسيان ـ( عمى أف ىناؾ ىدفن ََِٗأكد عقيمي )
 يتسبب في فائض تكفير احتياجات استراتيجية المنظمة مف المكارد البشرية بشكؿ متكازف ال

ـ( حيف أكد عمى أف مياـ تخطيط المكارد ََُِ) كامؿذلؾ  كأيد (ُِّ)ص كال عجز 
 في:البشرية تنحصر 

 .التحميؿ المستمر كالمنظـ لمعمالة المكجكدة 
  التنبؤ باالحتياجات المستقبمية مف العمالة في ضكء نتائج التحميؿ كفي ضكء

 أىداؼ المنظمة االستراتيجية.
  االستثمار األمثؿ  العمالة بشكؿ يضمفالتخطيط المستقبمي لمعرض كالطمب مف

 (.ْٓ)ص لممكرد البشرم
 يمكف حصر أىـ أىداؼ تخطيط المكارد البشرية فيما يمي:ك 

 التعرؼ عمى الكضع الحالي لممكارد البشرية لممنظمة بشكؿ تفصيمي. .ُ
 تحديد مصادر استقطاب لممكارد البشرية كدراستيا. .ِ
 تكاجو عمميات تخطيط المكارد البشرية. الكقكؼ عمى المشكالت التي .ّ
 كالحمكؿ العممية لممشكالت التي تكاجو تخطيط المكارد البشرية. المقترحاتتقديـ  .ْ
كىياكؿ المكارد البشرية الالزمة لمختمؼ األنشطة خالؿ الفترة  ،كمستكياتالتنبؤ بأعداد  .ٓ

 الزمنية المستقبمية.
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، )رضكاف التعييف كتنمية المكارد البشريةك الختيار باكضع السياسات كالبرامج المتعمقة  .ٔ
 (.ٔٗص  ،ـَُِّ
تخطيط المكارد البشرية ييدؼ إلى تحقيؽ االنسجاـ بيف طبيعة العمؿ  عميو فإفكبناء 

 .كمتطمبات أدائو كبيف سياسات االستقطاب كاالختيار كالتعييف
 : العوامل التي تؤثر على تخطيط الموارد البشريةثالثالالمبحث 

 ما يمي:في يمكف ايجازىا تخطيط المكارد البشرية بعدة عكامؿ داخمية كخارجيةيتأثر 
 أكالن: العكامؿ المؤثرة الداخمية:

الفعاؿ عمى نجاح تخطيط المكارد البشرية كمف تمؾ  التأثير الداخمية ذات عكامؿال كيقصد بيا
 العكامؿ ما يمي:

 التغيرات التنظيمية: .ُ
 تخطيط المكارد البشرية.لاألساس  التعرؼ عمييا نقطة عدي

 األىداؼ االستراتيجية لممنظمة: .ِ
 البشرية. ىاأىداؼ المنظمة قبؿ البدء في التخطيط لمكارد حيث البد مف تحديد كفيـ

 الكضع المالي لممنظمة: .ّ
 في يؤثر ماك تستخدميايؤثر عمى نكع التكنكلكجيا التي لممنظمة ف الكضع المالي إ

لمعمؿ  الكفاءاتب كجذكأجكر مرتفعة  دفع ركاتبك  البشريةكتنمية قكاىا  تدريبقدرتيا عمى 
عطاء بيا  .(ٓٔص  ،ـَُِٕعبكم) حكافز مادية مقابؿ تحسيف األداء كا 

 ثانيان: العكامؿ المؤثرة الخارجية:
المتغيرات المؤثرة في تخطيط المكارد البشرية كالتي تحدث في البيئة  يقصد بيا

 :العكامؿ بما يمي يمكف تمخيص أىـ تمؾالخارجية لممنظمة ك 
ىي القكاعد التي تضعيا الدكلة بالنسبة لتشغيؿ األفراد منيا ك  السياسة المتبعة في الدكلة: .ُ

 األجكر.الحد األدنى مف ك  العمؿساعات 
تمثؿ في التغير الذم يطرأ عمى سكؽ العمالة مف حيث الفائض كت أكضاع سكؽ العمؿ: .ِ

ص  ـ،َُِٕعبكم،) كنكعان  البشرية كمان العجز كمدل تكافر االحتياجات مف المكارد أك 
ٔٓ – ٔٔ). 
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 : مراحل ختطيط املوارد البشرية رابعالاملبحث 

كعممية بمراحؿ متسمسمة كمتكاممة مع بعضيا عممية تخطيط المكارد البشرية  تمر
 ـ( بما يمي:َُِّ) لخصيا رضكافالبعض 

 .جمع البيانات كالمعمكمات عف بيئة المنظمة الداخمية كالخارجية .ُ
 التنبؤ بالطمب المستقبمي لمعمالة. .ِ
 التنبؤ بالعرض المستقبمي الداخمي كالخارجي لمعمالة. .ّ
بيف العرض كالطمب المستقبمي )ص  كضع خطط كبرامج سد االحتياج بما يضمف التكافؽ .ْ

ّٖ). 
 المراحؿ التالية: ـ(َُِٔدينا سميماف ) حددتفعمى مستكل المؤسسة التعميمية أما 
 األكلى: تحديد أىداؼ المؤسسة المرحمة

 دراسة كتفيـ أىداؼ المؤسسة التعميمية في ضكء طبيعة البيئة الداخمية، كالخارجية.
 المرحمة الثانية: التنبؤ باحتياجات المؤسسة )تحديد الطمب(

يتـ تقدير طمب أك احتياج المؤسسة التعميمية مف القكل البشرية مف حيث النكعية 
القريب كالبعيد، كيتـ االستعانة بخريطة الكظائؼ كىيكؿ الكظائؼ كالكفاءة في األجميف 

 الحالي، كالسجالت.
 المرحمة الثالثة: التنبؤ بالعرض مف القكل البشرية

يتـ تحديد المكجكد مف القكل البشرية عددىـ، كخصائصيـ مف حيث الميارات 
لخاصة بالمؤسسة كالمستكل التدريبي، كدرجة االستعداد لمعمؿ كذلؾ بالرجكع لممراجع ا

 التعميمية عف العرض الحالي كالمستقبمي مف المكارد البشرية.
 المرحمة الرابعة: تحديد االحتياجات الفعمية )الفجكة(

مف خالؿ تحميؿ العرض كالطمب نستطيع أف نتعرؼ عمى العجز أك الفائض المتكقع 
 مستقبال كذلؾ باستخداـ النماذج المعدة لذلؾ.

 الخامسة: التخطيط لمتنفيذ الفعمي المرحمة
 يتـ إعداد الخطط الالزمة لمكاجية العجز أك الفائض المتكقع مف القكل العاممة.

 المرحمة السادسة: الرقابة كالتقييـ
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كضع نماذج الالزمة لرقابة األداء الفعمي كمقارنتو بالتخطيط لمتأكد بأف أىداؼ الخطة قد تـ 
 (.ّٗ)ص ؽ التنفيذتنفيذىا بدقة ككفاءة أك في طري

 الدراسات السابقة:

كفيما  قامت الباحثتاف بالرجكع إلى عدد مف الدراسات مما لو صمة بمكضكع الدراسة
 الدراسة:التي تناكلت مكضكع لدراسات حدث ايمي استعراض أل
واقع تخطيط الموارد البشرية في إدارة تعليم القصيم " بعنوان هـ(7341)دراسة الصنات 

 "القادة التربويينمن وجهة نظر 

تعرؼ عمى كاقع تخطيط المكارد البشرية في إدارة تعميـ القصيـ مف لمىدفت الدراسة 
 استخدمتكما  المسحي،استخدـ الباحث المنيج الكصفي ك  التربكييف،كجية نظر القادة 

 الدكائر(كمديرك  األقساـ، )رؤساءكتككف مجتمع الدراسة مف جميع  لمدراسة،االستبانة كأداة 
كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا أف كاقع تخطيط  ي إدارة تعميـ القصيـف

المكارد البشرية في إدارة تعميـ القصيـ مف كجية نظر القادة التربكييف قد جاءت بدرجة كبيرة 
 لألداة ككؿ.

بعنوان " إدارة الموارد البشرية النسائية في وزارة  هــ( 7341)دراسة تغريد الدخيل 

 التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء التجربة األمريكية: تصور مقترح "

تعرؼ عمى كاقع إدارة المكارد البشرية النسائية في المممكة العربية لمالدراسة  ىدفت
ارد البشرية في كزارة التعميـ كمف ثـ السعكدية كأبرز مالمح التجربة األمريكية في إدارة المك 

كضع تصكر مقترح إلدارة المكارد البشرية النسائية في كزارة التعميـ في ضكء التجربة 
كىي دراسة نظرية اعتمدت الباحثة عمى مسح األدب النظرم كالدراسات ذات العالقة  األمريكية

كقد  ا كتحميميا كتصنيفياكاستعراض التجربة األمريكية في إدارة المكارد البشرية ككصفي
ف إدارة المكارد البشرية النسائية في المممكة أخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا: 

ضعؼ التخطيط ك العربية السعكدية تكاجو عدد مف المعكقات تتمثؿ في نقص فرص التكظيؼ، 
 تقكيـ األداءكقصكر فاعمية  كخطط تعاقب القيادات ضعؼ المسار الكظيفيك االستراتيجي 

 باإلضافة إلى تحدم قصكر تنظيـ بيئة العمؿ.
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م(:"واقع التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية ومتطلبات 5172دراسة أبو لطيف)

 تطبيقه في اإلدارة التربوية المركزية في الجمهورية العربية السورية" 

اإلدارة التربكية ىدفت الدراسة إلى التعٌرؼ عمى كاقع تخطيط المكارد البشرية في 
المركزية في الجميكرية العربية السكرية باإلضافة إلى التعرؼ عمى معكقات التخطيط 
االستراتيجي كمتطمباتو، كتمثؿ مجتمع الدراسة بالعامميف اإلدارييف في اإلدارة التربكية 
نة المركزية، كما استخدمت الدراسة أداتيف في الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات: االستبا

اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي كقد كالمكظفيف لجمع المعمكمات مف االدارييف  كالمقابمة
أىميا: ال تكجد خطة استراتيجية فعمية كمستقمة مف التحميمي كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج 

ال كما لدل اإلدارة التربكية المركزية، كمازالت عممية التخطيط االستراتيجي عممية غامضة 
مع  ،تعنى بعممية التخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية دائرة متخصصة في كؿ مديرية تكجد
د العديد مف المعكقات أماـ عممية التخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية، أىميا: معكقات ك كج

ضعؼ التنسيؽ بيف ك  تتعمؽ باألنظمة كالمكائح كالصالحيات، فيما يختص بعمؿ كؿ مديرية
نشاء قسـ متخصص ييعنى بعممية ك تعديؿ المكائح كاألنظمة ب د أكصت الدراسة، كقالمديريات ا 

 .التنسيؽ بيف مديريات اإلدارة المركزية، التخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية
بعنوان " دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة  م(5172)دراسة مطرية 

 الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم الفني "

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر تخطيط كتنمية المكارد البشرية في تحسيف 
جكدة الخدمات التعميمية في مؤسسات التعميـ التقني كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي 

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مكظفي الفئة اإلشرافية في مؤسسات التعميـ ، يالتحميم
تكصمت الدراسة إلى مجمكعة قد ك ، كتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة ،التقني بقطاع غزة

كأبعاد  ،مف النتائج أىميا: تكافر أبعاد تخطيط المكارد البشرية في مؤسسات التعميـ التقني
أبعاد جكدة الخدمات التعميمية في ك  بشرية في مؤسسات التعميـ التقنيتنمية المكارد ال

  متكسطة()مؤسسات التعميـ التقني بدرجة 
م( بعنوان "العالقة بين تخطيط الموارد البشرية والثقافة 5172دراسة الشجيري )

 التنظيمية وتأثيرها على كفاءة العاملين"

كقد ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى العالقة بيف تخطيط المكارد البشرية 
الدراسة المنيج الكصفي كما  العامميف، كاعتمدتعمى كفاءة  كتأثيرىاكالثقافة التنظيمية 
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كتكصمت  مختارة،أداة االستبانة لجمع البيانات مف عينة مف العامميف في مصارؼ  استخدمت
مية عمى كفاءة أداء الدراسة لكجكد عالقة كأثر بيف تخطيط المكارد البشرية كالثقافة التنظي

أكصت باالىتماـ بتخطيط المكارد البشرية كاستخداميا مف منطمؽ استراتيجي  العامميف، كما
 كفاءة العامميف. ةلزياد

إدارة الموارد البشرية في كليات التربية  "بعنوان مouzturk (5172) دراسة أوزتورك 

 في الجامعات الحكومية في تركيا"

ىدفت الدراسة إلى تقييـ إدارة المكارد البشرية في كميات التربية لمجامعات الحككمية 
في تركيا كقد تـ جمع المعمكمات مف خالؿ مقابالت شخصية كمف ثـ تحميميا كأظيرت النتائج 

أف مبادئ إدارة المكارد البشرية لـ تؤخذ باالعتبار الكافي أثناء أف األكاديمييف يعتبركف 
اتضح أف إدارة المكارد البشرية تتشكؿ كفقان لمثقافات اإلدارية لمكميات كالخصائص كما التنفيذ 

دارييف كبالتالي تكجد اختالفات كبيرة بيف الكميات كلـ لإلالشخصية كالمكاقؼ الديمقراطية 
 كارد البشرية عمى اإلطالؽ في العديد مف الكميات.تتطكر ثقافة إدارة الم

آراء خبراء الموارد البشرية بعنوان" مSavasir (5172) ك  Iyem سافاسير و ايم دراسة

 "شركة اسبر الصناعية نموذجًا ط الموارد البشريةيخطتفي تطبيق 

استخدمت قد ك ، عف كيفية تخطيط المكارد البشرية جمع معمكماتتيدؼ الدراسة إلى 
منيجية البحث النكعي كما استخدمت أداة المقابمة لجمع المعمكمات مف العينة كطبقت 

إلى أنو كتكصمت الدراسة  "İşbir Syntheticدارة المكارد البشرية في شركة " إالدراسة عمى 
بالرغـ مف كجكد المعرفة كافية بتخطيط المكارد البشرية إال أف الباحثيف ككنا كجية نظر 

 .مشتركة مفاده أف كظيفة التخطيط لـ يتـ تنفيذىا
 التعليق على الدراسات السابقة:

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة تبرز أكجو الشبو كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية 
كالدراسات السابقة باإلضافة إلى بياف جكانب التميز في الدراسة الحالية كأكجو االستفادة مف 

 قة:الدراسات الساب
 أواًل: أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

معرفة كاقع تخطيط المكارد بيدؼ الالدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في  تتشابو .ُ
ـ( َُِٔ)كمطرية ـ( َُِٓ)لطيؼ بكأك  ىػ(ُّْٕ)الصنات كدراسة البشرية،

 .ـ(َُِٔ) Savasirك   Iyemك ـ(َُِٔكالشجيرم)
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 ، كمطرية(ـَُِٓ) ، كأبك لطيؼ(قُّْٕ) دراسة الصناتتمتقي الدراسة الحالية مع  .ِ
المنيج المتبع كىك المنيج  ـ( فيَُِٓ) ouzturkك ـ(َُِٔ)كالشجيرم(، ـَُِٔ)

 الكصفي المسحي.
الدراسات السابقة في األداة المستخدمة لجمع المعمكمات  أغمبتتفؽ الدراسة الحالية مع . ّ

 المقابالت الشخصية في جمع المعمكمات. داةأ (ـَُِٓ) أبك لطيؼ كزاد االستبانة،كىي 
تختمؼ الدراسة الحالية عف جميع الدراسات السابقة في الحدكد الزمانية كالمكانية . ْ

 كالمكضكعية كالبشرية.
 الدراسة الحالية:ثانيًا: أوجه التميز في 

كاقع تخطيط المكارد البشرية كإحدل كظائؼ إدارة المكارد تيا تتميز الدراسة الحالية بدراس   
كتحديدىا مستكل ممارساتو مف كجية  في كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية البشرية

تقديـ المقترحات لتطكير ك  ا،نظر العامميف بالككالة ثـ التعرؼ عمى أبرز المعكقات التي تكاجيي
 .كتحسيف تمؾ الممارسات

 ثالثًا: جوانب االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:

كطرؽ اختيار  مف حيث خطكات تنفيذ الدراسة ،الحاليةالمنيج المناسب لمدراسة  اختيار .ُ
 العينة.

 الحالية كبياف أىميتيا.. االستفادة مف الدراسات السابقة في تأصيؿ مشكمة الدراسة ِ
ثرائو  .ّ  األدبيات كالدراسات.بساىمت الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظرم كا 
 استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة أثناء تصميـ االستبانة كبناء محاكرىا. .ْ
 . استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تفسير نتائجيا.ٓ

 الدراسة وإجراءاتهامنهجية 

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي باألسمكب المسحي الذم ييتـ بكصؼ الظاىرة كما 
كما استعانت الدراسة بعددو مف  ،أىدافيا لتحقيؽ المناسب مناىجال تكجد في الكاقع كلذلؾ فيك

 ذات الصمة بتخطيط المكارد البشرية الستخالص مفيكـ تخطيط المكارد المراجع كالمصادر
في كما استعانت بتمؾ المصادر  ،كأىدافو كالعكامؿ المؤثرة عميو كمراحمو كأىميتو، البشرية،

كمالءمتيا لحجـ  ؼ الدراسةاىدمناسبتيا لتحقيؽ أكذلؾ ل ،بناء أداة الدراسة )االستبانة(
 .العينة
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 جمتنع وعيهة الدراسة

مجتمع الدراسة مف جميع مكظفي كمكظفات ككالة المكارد البشرية في كزارة  تككف
( مكظؼ كمكظفة، كقد تـ تكزيع ُْٖالتعميـ في المممكة العربية السعكدية كعددىـ )

( يكضح تكزيع ُ( كالجدكؿ رقـ )َُِممثمة بمغ عددىا ) عشكائية االستبياف عمى عينة
 .العينة كفؽ متغيرات الدراسة

 ( تىصَغ انؼُُخ وفك يتغُشاد انذساسخ1ى )انجذول سل

 انُسجخ انؼذد  انتصُُف انًتغُشاد

 4,73 55 ركش  انجُس

 ,527 106 أَخً

 100 201 انًجًىع

 

 انًإهم انؼهًٍ

 1274 25 دثهىو

 376, 141 ثكبنىسَىس

 1375 21 دساسبد ػهُب

 100 201 انًجًىع

 ػذد سُىاد

 انخجشح 

 570 11 ألم يٍ سُخ

 5472 105 سُىاد 4 – 1يٍ 

 3671 4, خًس سُىاد فأكخش

 ػذد انذوساد

 انتذسَجُخ 

 2274 45 دوسح واحذح

 ,537 101 دوستبٌ

 2374 ,4 حالث فأكخش

 0.5 1 نى َحذد

 100 201 انًجًىع

 االداسح انتٍ تؼًم ثهب

 13.53 21 وكبنخ انًىاسد انجششَخ

 21.3 43 تطىَش انًىاسد انجششَخ

انًىاسد  ػًهُبد

 انجششَخ

51 21.1 

 0.55 2 انتىاصم انذاخهٍ

 34.12 0, نى َحذد 

 100 201 انًجًىع
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 أداة الدراسة: 

مراجعة الدراسات السابقة كاألدبيات الخاصة بمكضكع الدراسة ثـ بناء بقامت الباحثتاف 
ثـ كمف تعديميا بناءن عمى آراء المحكميف ( محكميف ثـ ٖ)استبانة أكلية كعرضيا عمى 

 عمى عينة الدراسة بعد اعتماد صكرتيا النيائية.يا تكزيع
 كقد اشتممت االستبانة عمى جزئيف:

الجزء األكؿ: يشمؿ البيانات األكلية لعينة الدراسة كفقان لمتغيرات )الجنس، المؤىؿ العممي، 
 (، اإلدارة التي يعمؿ بياعدد سنكات الخبرة، عدد الدكرات

كاقع تخطيط المكارد البشرية في ككالة التعميـ  األكؿ: الثاني: كيتككف مف محكريف الجزء
 ( عبارةُٖكيحتكم ) لممكارد البشرية

التي تكاجو تخطيط المكارد البشرية في ككالة التعميـ لممكارد  المعكقات: الثاني المحكرك  
 ( عبارات.َُ) كيحتكم البشرية
 مقترحات التطكير كالتحسيف لتخطيط المكارد البشرية بككالة المكارد : كالمحكر الثالث

 مفتكح.كالذم جاء في سؤاؿ البشرية 
 )بدرجةالعبارات كفؽ تدرج ثالثي  تقييـ كلإلجابة عمى فقرات االستبانة طمب مف عينة الدراسة

 بدرجة ضعيفة(. ،بدرجة متكسطةعالية، 
كلمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة كالتأكد مف قدرتيا عمى قياس ما كضعت لقياسو )الصدؽ 

محكميف كفي ضكء آرائيـ تـ حذؼ كتعديؿ فقرات  (ٖ)تـ عرضيا عمى  الظاىرم( فقد
 االستبانة.

كما تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة عف طريؽ حساب معامالت ارتباط 
 كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو. بيرسكف لقياس العالقة بيف درجة

معامالت ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف بنكد المحكر ( يكضح ِكالجدكؿ رقـ )
، بالدرجة الكمية "كاقع تخطيط المكارد البشرية في ككالة التعميـ لممكارد البشرية "األكؿ

 (ِٖ)العينة االستطالعية: ف= .لممحكر
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 نهًحىس األول يؼبيالد استجبط ثُشسىٌ (2)انجذول سلى 

 يؼبيم االستجبط و يؼبيم االستجبط و يؼبيم االستجبط و

1 0.4531* , 0.1156** 13 0.,1,5** 

2 0.655,** 1 0.6533** 14 0.10,1** 

3 0.,313** 5 0.11,1** 15 0.1132** 

4 0.5510** 10 0.5402** 16 0.,165** 

5 0.5553** 11 0.6,23** 1, 0.1346** 

6 0.,631** 12 0.,636** 11 0.,,45** 

   0.01* دانخ ػُذ يستىي ، *0.05دانخ ػُذ يستىي * 

كيتضػػح مػػػف الجػػػدكؿ أف جميػػع معػػػامالت االرتبػػػاط لفقػػػرات المحػػكر األكؿ دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل 
 (َٓ.َ)عند الفقرة األكلى فمستكل الداللة  ( عداَُ.َ)

ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف بنكد معامالت  (ّ)جدكؿ رقـ يكضح الكما 
المعكقات التي تكاجو تخطيط المكارد البشرية في ككالة التعميـ لممكارد " المحكر الثاني

 (ِٖ)العينة االستطالعية: ف= .، بالدرجة الكمية لممحكر"البشرية
 يؼبيالد استجبط ثُشسىٌ نهًحىس انخبٍَ (3انجذول )

 جبطيؼبيم االست و يؼبيم االستجبط و

1 0.6111** 6 0.16,,** 

2 0.,,20** , 0.1523** 

3 0.,450** 1 0.1034** 

4 0.5014** 5 0.1,13** 

5 0.106,** 10 0.,115** 

  0.01** دانخ ػُذ يستىي 

 (َُ.َكيتضح أف جميع معامالت االرتباط لفقرات المحكر الثاني دالة عند مستكل )
لممحكريف األكؿ  لحساب معامؿ الثبات كركنباخطريقة ألفا  الدراسة استخدمت كما
 (ْكما تتضح في الجدكؿ رقـ) ِٖلعينة االستطالعية= كالثاني

 يؼبيم انخجبد ثبستخذاو طشَمخ أنفب كشوَجبخ (4انجذول سلى )

 ػذد انجُىد انًحىس
يؼبيم حجبد أنفب 

 كشوَجبخ

والغ تخطُظ انًىاسد انجششَخ فٍ وكبنخ انتؼهُى 

 نهًىاسد انجششَخ
11 0.5432 

انًؼىلبد انتٍ تىاجه تخطُظ انًىاسد انجششَخ فٍ 

 وكبنخ انتؼهُى نهًىاسد انجششَخ
10 0.5456 

%( ِّ,ْٗ) تبمغ حيث ( ارتفاع قيـ معامالت ثبات المحكريفْمف الجدكؿ رقـ )كيتضح  
 .%( لممحكر الثاني كتعكس ىذه النسب ثباتنا عالينأٗ,ْٗلممحكر األكؿ ك)
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 المعالجة اإلحصائية أساليب

معامؿ ارتباط ك التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية  الدراسة تاستخدم 
 لتحميؿ بيانات االستبانة االنحراؼ المعيارمك  تحميؿ التبايفك  معامؿ ألفا كركنباخ،ك  بيرسكف،

 .كمعالجتيا احصائيان 

 عرض النتائج ومناقشتها:

واقع تخطيط الموارد البشرية في وكالة  السؤال األول: ما نتائجعرض 

 الموارد البشرية بوزارة التعليم من وجهة نظر العاملين بها؟

قامت الباحثتاف بحساب التكرارات كالنسب المئكية لكؿ عبارة مف عبارات المحكر ثـ 
حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ عبارة ثـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 

التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات  (ٓيكضح الجدكؿ رقـ )م لممحكر ككؿ ك المعيار 
تنازلي إلجابات عينة الدراسة حكؿ السؤاؿ األكؿ عف كاقع اليب تتر اليكضح كما الحسابية 

 .تخطيط المكارد البشرية بككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـ
 انتكشاساد وانُست انًئىَخ وانًتىسطبد انحسبثُخ إلجبثخ انؼُُخ ػهً (5انجذول سلى )

 انًحىس األول نالستجبَخ

 انؼجبسح و

 انذسجخ

ٍ
بث

س
ح

ان
ظ 

س
ى
ًت

ان
 ٌ

بس
ؼُ

نً
 ا
ف

شا
ح

الَ
ا

 

ت
تُ

تش
ان

 

جخ
ذس

ان
ُخ 
بن
ػ

طخ 
س

ى
يت

 

فخ
ؼُ

ض
 

1 

وكبنخ انًىاسد انجششَخ  تحهم

ثىصاسح انتؼهُى ثُئتهب انخبسجُخ 

يٍ حُج أوضبع سىق انؼًم 

 وانسُبسخ انؼبيخ نهذونخ.

 25 104 2, د

 يتىسطخ 11 0.66 2.23
% 35.1 51., 12.4 

2 

تحهم وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

انجُئخ انذاخهُخ نىصاسح انتؼهُى 

يٍ حُج استشاتُجُبتهب انؼبيخ 

 .وخططهب انًستمجهُخوأهذافهب، 

 

 15 51 124 د

 ػبنُخ 1 0.66 2.52
% 61., 21.5 5.5 

3 

تًتهك وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

سؤَخ واضحخ فٍ تخطُظ 

 انًىاسد انجششَخ.

 

 ػبنُخ 15 2,.0 2.34 25 4, 51 د
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 انؼجبسح و

 انذسجخ

ٍ
بث

س
ح

ان
ظ 

س
ى
ًت

ان
 ٌ
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ؼُ
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ف
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ا
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طخ 
س

ى
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4 

تشثظ وكبنخ انتؼهُى نهًىاسد 

انجششَخ انتخطُظ نهًىاسد 

وصاسح  انجششَخ ثأهذاف وسؤَخ

 انتؼهُى.

 25 66 110 د

 ػبنُخ 3 0,.0 2.42
% 54., 32.1 12.4 

5 

تشتجظ ػًهُخ انتخطُظ نهًىاسد 

انجششَخ فٍ وكبنخ انًىاسد 

انجششَخ ثبنسُبسبد انؼبيخ 

 .نىصاسح انتؼهُى

 31 ,5 113 د

 ػبنُخ 5 4,.0 2.41
% 56.2 21.4 15.4 

6 

تىفش وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

انًتخصصٍُ فٍ يجبل انتخطُظ 

 نهًىاسد انجششَخ

 23 61 110 د

 ػبنُخ 2 0.65 2.43
% 54., 33.1 11.4 

, 

تخطظ وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

انًسبس انىظُفٍ انًُبست 

نشبغهٍ انىظبئف انتؼهًُُخ 

 واإلداسَخ فٍ وصاسح انتؼهُى

 26 4, 101 د

 ػبنُخ 5 0,.0 ,2.3
% 50.2 36.1 12.5 

1 

تمىو وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

ثتىصُف انىظبئف )انفُُخ 

واإلداسَخ( نتحذَذ االحتُبد يٍ 

 انًىاسد انجششَخ 

 21 0, 103 د

 ػبنُخ 5 2,.0 ,2.3
% 51.2 34.1 13.5 

5 

تًتهك وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

يُهجُخ يحذدح نتمذَش 

 االحتُبجبد يٍ انًىاسد انجششَخ

 30 63 101 د

 ػبنُخ 6 3,.0 2.35
% 53., 31.3 14.5 

10 

تًتهك وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

لبػذح ثُبَبد شبيهخ الحتُبجهب 

 يٍ انًىاسد انجششَخ

 30 2, 55 د

 14.5 35.1 45.3 % ػبنُخ 15 3,.0 2.34

11 

تحذث وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

احتُبجهب يٍ انًىاسد انجششَخ 

 ثشكم دوسٌ

 21 2, 101 د

 ػبنُخ 12 2,.0 2.36

% 50.2 35.1 13.5 

12 

تفؼم وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

أسبنُت انتمُُخ انحذَخخ فٍ 

 انتخطُظ نهًىاسد انجششَخ

 30 ,6 104 د

 ػبنُخ 5 3,.0 ,2.3

% 51., 33.3 14.5 

13 

تىفش وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

َظبو يؼهىيبد خبص ثتخطُظ 

 انًىاسد انجششَخ

 33 64 104 د

 ػبنُخ 13 5,.0 2.35

% 51., 31.1 16.4 
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14 

تتُجأ وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

ثبالحتُبجبد انًستمجهُخ نىصاسح 

انتؼهُى يٍ انًؼهًٍُ واإلداسٍَُ 

 يٍ حُج انؼذد وانًىاصفبد.

 25 ,6 105 د

 ػبنُخ 3 0,.0 2.42

% 54.2 33.3 12.4 

15 

تضغ وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

استشاتُجُبد الستمطبة وتؼٍُُ 

األكفبء نشغم انىظبئف انتؼهًُُخ 

 واإلداسَخ ثىصاسح انتؼهُى 

 26 5, 56 د

 ػبنُخ 13 0,.0 2.35

% 4,.1 35.3 12.5 

16 

تًتهك وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

خطخ إلػذاد انصف انخبٍَ يٍ 

 انمُبداد انتشثىَخ

 24 5, 102 د

 ػبنُخ 6 0.65 2.35

% 50., 3,.3 11.5 

1, 

تُسك وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

يغ اإلداساد األخشي لجم ئجشاء 

 تؼُُُبد أو تُمالد أو تشلُبد.

 26 2, 103 د

 ػبنُخ 1 1,.0 2.31

% 51.2 35.1 12.5 

11 

تمىو وكبنخ انًىاسد انجششَخ 

ثًتبثؼخ وتمُُى تُفُز خطظ 

ثصىسح  انًىاسد انجششَخ

 يستًشح.

 32 ,, 52 د

 يتىسطخ ,1 3,.0 2.30

% 45.1 31.3 15.5 

 انًتىسظ* انؼبو
2.31 0.52  

 ػبنُخ

 دسجبد 3* انًتىسظ انحسبثٍ يٍ 

( أف المتكسط الحسابي العاـ لكاقع تخطيط المكارد البشرية ٓيتضح مف الجدكؿ رقـ )
( كىذا يدؿ عمى مكافقة عينة الدراسة بدرجة ّٖ,ِ)بككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـ بمغ 

كما يتضح مف الجدكؿ  ،(ِّ,ِ – ِٓ,ِتراكحت المتكسطات الحسابية بيف ) ، كقد عالية
العبارات ىي ) تكفر ككالة تمؾ كأبرز  ،عبارة جاءت بدرجة مكافقة عالية( ُٔ)السابؽ أف 

البشرية، تحمؿ ككالة المكارد البشرية المكارد البشرية المتخصصيف في مجاؿ التخطيط لممكارد 
، البيئة الداخمية لكزارة التعميـ مف حيث استراتيجيتيا العامة كأىدافيا كخططيا المستقبمية

تربط ككالة التعميـ  ،تمتمؾ ككالة المارد البشرية رؤية كاضحة في تخطيط المكارد البشرية
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ترتبط عممية التخطيط  ،ة كزارة التعميـلممكارد البشرية التخطيط لممكارد البشرية بأىداؼ كرؤي
كىذا يشير إلى  لممكارد البشرية في ككالة المكارد البشرية بالسياسات العامة لكزارة التعميـ(

سعي جاد كحثيث مف قبؿ ككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـ بالرغـ مف حداثتيا الستيعاب 
ككفقان  لممؾ سمماف لتنمية المكارد البشريةكفقان لبرنامج ا التحكؿ كتحقيؽ أىدافيا المرسكمة

)  دراسة الصنات تفؽ معـ كىذه النتيجة تََِّرؤية المممكة لمتحكؿ الكطني تحقيقان ل
أف كاقع تخطيط المكارد البشرية مف كجو نظر القادة التربكييف إلى التي  خمصت  ق(ُّْٕ

ـ(التي خمصت َُِٔمطرية ) كما تتفؽ مع دراسةت بدرجة  كبيرة ءفي إدارة تعميـ القصيـ جا
 .في مؤسسات التعميـ التقني  لتكافر أبعاد تخطيط المكارد البشرية

حصمتا عمى درجة مكافقة متكسطة قد كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف عبارتيف فقط       
ككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـ بيئتيا الخارجية مف حيث أكضاع سكؽ العمؿ  )تحمؿكىي 

 ككالة المكارد البشرية بمتابعة كتقييـ تنفيذ خطط المكارد كتقـك، كالسياسة العامة لمدكلة
كر االدارة عدـ تفعيؿ د البشرية بصكرة مستمرة( كيمكف عزك ىذه النتيجة لعدة أسباب أىميا

االدارة العامة لتخطيط المكارد مسمى :)بالرغـ مف اعتماد  بتخطيط المكارد البشريةالمختصة 
 ْْٕٓٔالمعتمدة بقرار كزير التعميـ رقـ  المكارد البشرية بالكزارةككالة  ضمف ىيكمة (البشرية
ظير مف خالؿ تحميؿ بيانات الجزء األكؿ مف االستبانة عدـ  ،كقدقُّْٖ/ٔ/ُِكتاريخ 

مع  ىذه النتيجة تفؽت كما ،ة ألم مكظؼ في إدارة تخطيط المكارد البشريةتسجيؿ أم استجاب
 كالتعميـ كىىػػ ( التي أشارت ضعؼ التخطيط االستراتيجي بكزارة ُّْٖدراسة تغريد الدخيؿ ) 

يتطمب تحميالن داخميان كخارجيان لبيئة المنظمة كما يستمـز المتابعة كالتقكيـ المستمر لمخطط 
ـ( في عدـ كجكد َُِٓ، كما يتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة أبك لطيؼ )ستمرم كلممنجزات بشكؿ

دائرة متخصصة بالتخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية في االدارة التربكية المركزية 
 بالجميكرية السكرية.

ما املعوقات اليت تواجه ختطيط املوارد البشرية يف وكالة املوارد الشؤال الثاني: نتائج عرض 

 مو وجهة نظر العاملني بها؟ البشرية

قامت الباحثتاف بحساب التكرارات كالنسب المئكية لكؿ عبارة مف عبارات المحكر ثـ 
حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ عبارة ثـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 

كالنسب المئكية كالمتكسطات  تالتكرارا( يكضح ٔكالجدكؿ رقـ ) المعيارم لممحكر ككؿ
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الحسابية كترتيبيا تنازليان إلجابات عينة الدراسة حكؿ المعكقات التي تكاجو تخطيط المكارد 
  .البشرية في اإلدارة العامة لتخطيط المكارد البشرية

( انتكشاساد وانُست انًئىَخ وانًتىسطبد انحسبثُخ وتشتُجهب تُبصنُبً إلجبثبد ػُُخ 6انجذول سلى )

نذساسخ ػهً انًحىس انخبٍَ نالستجبَخا  

 انؼجبسح و
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1 

غًىض األهذاف 

االستشاتُجُخ نىصاسح 

 انتؼهُى.

 ,6 103 31 د

 يتىسطخ 10 0.61 1.12
% 

15

.4 
51.2 33.3 

2 

أهذاف  غًىض

وسُبسبد وكبنخ انًىاسد 

انجششَخ فٍ وصاسح 

 انتؼهُى.

 ,6 3, 61 د

 يتىسطخ 5 0.10 ,1.5
% 

30

.3 
36.3 33.3 

3 

لهخ انخجشح انتخصصُخ 

نًسإونٍ تخطُظ انًىاسد 

انجششَخ فٍ وكبنخ 

 انًىاسد انجششَخ.

 60 6, 65 د

 يتىسطخ 1 5,.0 2.02
% 

32

.3 
3,.1 25.5 

4 

انتذسَجُخ لهخ انفشص 

نهؼبيهٍُ ػهً تخطُظ 

 انًىاسد انجششَخ.

 ,6 0, 63 د

 يتىسطخ 3 0.11 1.51
% 

31

.5 
35.0 33.5 

5 

تؼذد أَظًخ انجُبَبد 

االنكتشوَُخ نهًىظفٍُ فٍ 

 وصاسح انتؼهُى.

 1, 1, 52 د

 يتىسطخ 5 0.10 ,1.1
% 

25

.5 
35.3 31.1 

6 

لصىس األَظًخ 

االنكتشوَُخ نهًىاسد 

انجششَخ فٍ وصاسح 

 انتؼهُى.

 1, 4, 56 د

 يتىسطخ 1 5,.0 1.53
% 

2,

.5 
36.1 35.3 

, 

انتغُُش انًستًش فٍ 

انهُبكم انتُظًُُخ ثىصاسح 

انتؼهُى واإلداساد انتبثؼخ 

 نهب.

 62 4, 65 د

 يتىسطخ 2 0.10 2.01
% 

32

.3 
36.1 30.1 

1 

اختالف انًسًُبد 

انىظُفُخ ػٍ انًهبو 

انفؼهُخ انتٍ َإدَهب 

 شبغهىا انىظبئف.

 64 1, 55 د

 يتىسطخ 3 1,.0 1.51
% 

25

.4 
31.1 31.1 

5 

يحذودَخ صالحُبد وكبنخ 

انًىاسد انجششَخ فٍ 

 وصاسح انتؼهُى.

 65 10 56 د

 يتىسطخ 6 1,.0 1.56
% 

2,

.5 
35.1 32.3 

10 
حذاحخ وكبنخ انًىاسد 

 انجششَخ ثىصاسح انتؼهُى.

 60 52 45 د

 يتىسطخ , 4,.0 1.55
% 

24

.4 
45.1 25.5 

 يتىسطخ  0.51 1.55 انًتىسظ* انؼبو

 دسجبد 3انًتىسظ انحسبثٍ يٍ * 
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( أف المتكسط الحسابي العاـ لمعكقات تخطيط المكارد ٔيتضح مف الجدكؿ رقـ )ك 
كجكد ىذه المعكقات ( كىذا يدؿ عمى ٓٗ,ُالبشرية بككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـ بمغ )

 َِ.ِ)تراكحت المتكسطات الحسابية بيف قد ك  مف كجية نظر عينة الدراسة درجة متكسطةب
– ُ.ِٖ)  

 متكسطة كمفحصمت عمى درجة قد العبارات  ( أف جميعٔكما يتضح مف الجدكؿ رقـ )
لمسؤكلي ) قمة الخبرة التخصصية  ةالذم حققتو العبار الحسابي  متكسطمأبرز المعكقات كفقان ل

التغيير المستمر في اليياكؿ التنظيمية  ،تخطيط المكارد البشرية في ككالة المكارد البشرية
بكزارة التعميـ كاإلدارات التابعة ليا اختالؼ المسميات الكظيفية عف المياـ الفعمية التي يؤدييا 

 تفؽكت ـ( غمكض أىداؼ كسياسات ككالة المكارد البشرية في كزارة التعميك شاغمك الكظائؼ 
ق(التي أكدت كجكد معكقات ترتبط بقصكر ُّْٖمع دراسة تغريد الدخيؿ )ىذه المعكقات 

كقد ، كضعؼ التخطيط االستراتيجي بإدارة المكارد البشرية بكزارة التعميـ تنظيـ بيئة العمؿ
منذ استحداث ككالة المكارد البشرية عدة  التنظيمية ىياكميا شيدت كزارة التعميـ تغييرات عمى

)كزارة قَُْْ/ٗ/ّق تاله تغيير آخر في ُّْٗ/ُِ/ِّبتاريخ  األكؿ مرات
لو تأثيران عاليان عمى تخطيط المكارد  دكمع ذلؾ فإف عينة الدراسة ال تج ـ(َُِٗالتعميـ

بشرية كالتي البشرية مما يؤكد ضعؼ الخبرة التخصصية لدل أفراد العينة بتخطيط المكارد ال
 مف كجية نظر عينة الدراسة. حصمت عمى درجة متكسطة أيضان 

كيمكف أف تعزل قمة الخبرة التخصصية كقمة الفرص التدريبية لمسؤكلي تخطيط المكارد 
 قُّْٖالبشرية بكزارة التعميـ لحداثة ككالة المكارد البشرية التي استحدثت في العاـ 

 اتقطاعال لحدإكزارة التعميـ  محدكدية صالحيات ككالة المكارد البشرية ككف عزلت كما
كزارة الخدمة المدنية في االختيار كالتعييف كاالستقطاب كالتدريب  أنظمة تبعت ة التيحككميال

كمع ذلؾ فإف ىذه التبعية ال تعفييا مف القياـ بأدكارىا في التخطيط لمكاردىا البشرية كالرفع 
تضمف اختيار كاستقطاب عممية كمراحؿ أسس  بعد تحديده كفؽ لمجية المختصةباحتياجيا 

 اردىا البشرية.الكفاءات كاالستثمار األمثؿ لمك 
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ما مقرتحات التطوير والتحشني لتخطيط املوارد البشرية الشؤال الثالث: نتائج عرض 

 بوكالة املوارد البشرية مو وجهة نظر العاملني بها؟

كتحسيف تخطيط المكارد البشرية في ككالة المكارد  ،لتطكيرا عينة الدراسة مقترحاتي قدمت
النقاط  حكؿ المقترحات محكرتت كقد مفتكح،باإلجابة عمى سؤاؿ  البشرية بكزارة التعميـ

 :التالية
ليتمكنكا مف القياـ  كتنميتيـ مينيان  ،البشريةتدريب كتأىيؿ مكظفي ككالة المكارد  .ُ

 بكظائؼ إدارة المكارد البشرية كمنيا التخطيط.
اإلفادة منيا في تنفيذ جميع كظائؼ إدارة المكارد ك تحديث األنظمة اإللكتركنية  .ِ

 البشرية كالتخطيط عمى كجو الخصكص.
كالدراسات الميدانية في تحسيف كتطكير العمؿ كتخطيط  ،األبحاثاالستفادة مف  .ّ

 ة.المكارد البشري
 الدكلية في التخطيط لممكارد البشرية.المحمية ك  االستفادة مف التجارب .ْ
كاستقطاب المميزيف منيـ  ،البشريةاالستعانة بالخبراء في مجاؿ تخطيط المكارد  .ٓ

 لمعمؿ في ككالة المكارد البشرية.
متأىيؿ كالتدريب في ظؿ لحاجة المكظفيف الماسة لى إ ةكيمكف عزك ىذه النتيج       
 .المكظفيف إلى إدارة المكارد البشريةشؤكف مف ممارسات إدارة الحديث التحكؿ 

عداد كتأىيؿ إىمية أليـ دراكا  زيادة كعي العينة ك كما تشير تمؾ المقترحات إلى  
 مف ممارسة مياـ ككظائؼ إدارة المكارد البشرية اليتمكنك العامميف بككالة المكارد البشرية 

دراكيـ  كمنيا تخطيط المكارد البشرية كدكرىا في تخطيط  أىمية تحديث األنظمة االلكتركنيةكا 
نحك التحكؿ ـ( ََِّ) كال سيما مع تكجو رؤية المممكة المكارد البشرية بكفاءة كفاعمية

 كجكد األنظمة القادرة عمى ذلؾ ممثمة في نظامي )فارس، كنكر(ك كاالدارة اإللكتركنية  الرقمي
في االنطالؽ  مف مجتمع الدراسة جادةن  تعكس تمؾ المقترحات كعيان عالينا كرغبةن  كما 

البشرية،  االستفادة مف التجارب الناجحة في مجاؿ تخطيط المكاردبمف حيث انتيى اآلخركف 
مما يضمف تحقيؽ األىداؼ كتجنب اليدر  الدراسات العممية في ىذا المجاؿاالستفادة مف ك 

 .عمى المحاكلة كالخطأكالتكاليؼ المترتبة 
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 نتائج الدراسة:

 أظيرت نتائج الدراسة مايمي:
مستكل ممارسات تخطيط المكارد البشرية بككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـ جاء  .ُ

 بدرجة عالية مف كجية نظر العينة المشمكلة بالدراسة.
عينة مستكل معكقات تخطيط المكارد البشرية جاء بدرجة متكسطة مف كجية نظر  .ِ

 الدراسة.
تركزت أغمب مقترحات عينة الدراسة حكؿ تطكير المكظفيف بككالة المكارد البشرية  .ّ

كاالفادة منيا في تخطيط المكارد البشرية  اإللكتركنية،كتنميتيـ مينيان، كتطكير األنظمة 
 ،في تخطيط المكارد البشرية كغيرىا مف الكظائؼ، كاالستعانة بالخبراء كالمتخصصيف

كاالستفادة مف الدراسات الميدانية كالتجارب الدكلية في تطكير العمؿ بككالة المكارد 
 البشرية بشكؿ عاـ كتخطيط المكارد البشرية بشكؿ خاص. 

 الدراسة: ومقترحات توصيات

تكصي إلييا الدراسة مف خالؿ محاكر االستبياف الثالثة  تبناء عمى النتائج التي تكصم
 بما يمي: دراسةال
في ككالة المكارد  صة بعممية تخطيط المكارد البشريةتمخالدارية اإل ةكحدال تفعيؿ دكر .ُ

 قُّْٖ/ٔ/ُِفي  ْْٕٓٔكالمعتمدة بقرار معالي الكزير رقـ البشرية بكزارة التعميـ
الكظائؼ اإلدارية  جميع ؿتشملممثمة في اإلدارة العامة لتخطيط المكارد البشرية 

 ؛بمفيكميا الحديثإدارة المكارد البشرية نحك كتضمف التحكؿ االستراتيجي  كالتعميمية
تتنبأ مياـ أف ك كتكمف أىمية ىذا التحكؿ في قدرة ىذه اإلدارة بما تممكو مف صالحيات 

استراتيجية كزارة  ضكءفي كالمتكقعة لمككادر المكجكدة  احتياجات التنمية المينية حددتك 
كما أف ىذه اإلدارة في حاؿ  ،ـََِّان لرؤية المممكة التعميـ لمتحكؿ الكطني تحقيق

كبعيدان عف الحصر التقميدم لمعجز  -ممارستيا لصالحياتيا كمياميا بشكؿ كامؿ 
تضمف خفض كمفة التدريب كالتأىيؿ لممكارد البشرية المكجكدة كالمتكقعة س -كالفائض

معمكمات  ك عممية مبنية عمى بيانات منيجيةل تألف عممية حصر االحتياج خضع
كفاءة كانتاجية  حقؽ؛ مما يىامتابعة كتقكيـ لتنفيذ تمحقياخطة محكمة أثمرت دقيقة، ك 

 أعمى، كاجراءات عممية تحد مف اليدر في التكظيؼ كالتدريب. 
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عمى كظائؼ كمياـ إدارة المكارد  المكارد البشرية بكزارة التعميـ تأىيؿ كتدريب مكظفي .ِ
 كاالنتاجية. كفاءة األداء حقؽمما ي البشرية عامة كتخطيط المكارد البشرية بكجو خاص

تطبيؽ في الخبرات كالتجارب الناجحة عمى المستكل المحمي كالدكلي  االستفادة مف .ّ
لحؿ  بككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـ أفضؿ ممارسات تخطيط المكارد البشرية

أك سكء تكزيعيا كضماف االستثمار األمثؿ لتمؾ المكارد  مشكالت تضخـ مكاردىا البشرية
 البشرية )اإلدارية كالتعميمية(

المستكل  لتقييـلدراسة الحالية باستخداـ المنيج النكعي ا شابية ألىداؼاجراء دراسة م .ْ
 في ككالة المكارد البشرية بكزارة التعميـ. المكارد البشرية النكعي لممارسات تخطيط
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 .805-556(، 011) 53، مجمة كمية التربيةأىداف المؤسسة التعميمية: دراسة تحميمية. 
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 دار حامد لمنشر والتوزيع.

دارة المكارد البشرية. م(5103)حمزة.  الجبالي،  . مصر: دار اليسرى.تنمية كا 
في لتطكر التاريخي لنظاـ التعميـ في المممكة العربية السعكدية، ام(. 5111الحامد، محمد. )

-02المستقبل )محمد الحامد )محرر( التعميم في المممكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراف 
 ، الرياض: مكتبة الرشد ناشرون.5(، ط21

 أسامة لمنشر والتوزيع. عمان: دار، البشريةالمكارد  ادارة (،م5115حسونة، فيصل)
درجة تطبيؽ القادة األكاديمييف لمتخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية . م(5101)عروة.  حمدان،

كالصعكبات التي تكاجييـ كالحمكؿ المقترحة لمكاجيتيا كما يتصكرىا القادة األكاديميكف أنفسيـ في 
 إربد. رموك،اليجامعة  منشورة،رسالة دكتوراه غير الجامعات األردنية. 

. إدارة الموارد البشرية النسائية في وزارة التعميم في المممكة العربية ىــ(0185)تغريد.  الدخيل،
. كرقة مقدمة إلى مؤتمر التنمية اإلدارية في ظؿ التحديات السعودية في ضوء التجربة األمريكية

 الرياض. العامة،معيد اإلدارة  االقتصادية،
المكارد البشرية في القرف الحادم كالعشريف  ةم( ادار 5101عبد الباري، والصباغ، زىير ) درة،

 وائل لمنشر والتوزيع. ر، عمان: دا5ط نظمي،منحى 
ادارة المكارد البشرية األسس النظرية كالتطبيقات العممية في المممكة . م(5116) .رشيد، مازن

 العبيكان. ، الرياض: مكتبة8طة، السعكدمالعربية 
 ، الرياض: مكتبة العبيكان لمنشرِط إدارة المكارد البشرية. م(5101)مازن.  رشيد،
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: البشرية، القاىرةالستراتيجيات األساسية في إدارة المكارد ا م(5108رضوان، محمود. )
 العربية لمتدريب والنشر. المجموعة

تخطيط الموارد البشرية عمى األداء التنظيمي.  م(. أثر كفاءة عممية5103سميمان، دينا. )
 .522-554)ممحق(،  4 المجمة العممية لمدراسات التجارية كالبيئية،

بيف تخطيط المكارد البشرية كالثقافة التنظيمية كتأثيرىا عمى  ةالعالق م(5103الشجيري، وسام)
 الخرطومرسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة النيمين، كفاءة العامميف، 
كاقع تخطيط المكارد البشرية في إدارة تعميـ القصيـ مف كجية ىـــ(. 0184عبد العزيز) الصنات،

 مكة المكرمة. القرى،جامعة أم  منشور،بحث تكميمي لنيل الماجستير غير نظر القادة التربكييف. 
ر وائل دا األردن،، ِإدارة المكارد البشرية: مدخؿ استراتيجي طم( 5100)سييمة.  عباس،
 لمنشر والتوزيع.

في عبد العزيز السنبل )محرر( نظام التعميم التعميـ األىمي،  م(5115عبد الجواد، نور الدين. )
 ، دار الخريجي لمنشر والتوزيع.(، الرياض200-148في المممكة العربية السعودية )

. عمان: دار المعتز االستراتيجية الحديثة في إدارة التخطيط كالتطكير. م(5104)زيد.  عبوي،
 لمنشر والتوزيع.

: دار وائل ، عمان5، طاستراتيجيإدارة المكارد البشرية المعاصرة بعد  م(،5116عقيمي، عمر)
 لمنشر والتوزيع.

ام( 5111فميو، فاروق، الزكي، أحمد) ، االسكندرية: معجـ مصطمحات التربية لفظنا كاصطالحن
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

. الرياض: إدارة المكارد البشرية: نحك منيج استراتيجي متكامؿ. م(5105)محمد.  القحطاني،
 مكتبة العبيكان لمنشر.

. رؤية استراتيجية كمنيجية متكاممة –إدارة المكارد البشرية . م(5106)سعد.  المحمدي،
 عمان: دار اليازوري العممية.

دكر تخطيط كتنمية المكارد البشرية في تحسيف جكدة الخدمات . ىــ(0185)باسم.  مطرية،
 غزة. األقصى،جامعة  منشورة،رسالة ماجستير التعميمية في مؤسسات التعميـ الفني. 

 عمان: دار، إدارة المكارد البشرية دليؿ عمميم( 5108المعايطة، روال، والحموري، صالح )
 كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع.

 م من:04/05/5106التخطيط، مسترجع بتاريخ  ىم، معن5106، لجامعمعجـ المعاني ا
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https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7/
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 م من:04/05/5106الموارد، مسترجع بتاريخ  ىم، معن5106، الجامعمعجـ المعاني 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF/  

، مسترجع 56، تقرير خاص بمناسبة اليوم الوطني الييئة العامة لإلحصاء
 م/ من:0/05/5106بتاريخ:

https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0  

ممتقى بناء  االحالل، المسارات، التخطيط، م( تخطيط الموارد البشرية:5101مصطفى)كامل،  
م 0/05/5106، مسترجع بتاريخ:المنظمة العربية لمتنمية االدارية، القاىرةالبشرية العربية،  القدرات

 من:
https://search.mandumah.com/Record/123208 

التعميم يعتمد الييكل التنظيمي لموزارة ويصدر قرارات تكميف  وزير هـ(9341انتؼهُى)وصاسح 
 :ىـ من05/1/0110مسترجع بتاريخ  الوكالء

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-h-10.aspx  

، مسترجع الوزراء يعتمد الييكل التنظيمي الجديد لوزارة التعميم مجلس هـ(،1440وصاسح انتؼهُى)
 ه من:05/1/0110بتاريخ 

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/m-h-2019-1-1.aspx  
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