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قياس األداء الوظيفي
والمؤسسي باستخدام اإلدارة بالنتائج ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
ما هي تحليالت الموارد البشرية؟ تحليالت الموارد البشرية هي عملية تجميع البيانات لتحليل وقياس آثار مقاييس الموارد البشرية على الموظفين. أن تكون استباقيا ، وتتوقع 
التحديات التي قد تواجهها المنظمة في المستقبل وتخطط الستراتيجيات الحلول. محلل الموارد البشرية هو خبير تتمثل مهمته في تحليل البيانات وفحصها لتحسين أداء الموظفين 

واالحتفاظ بهم في المؤسسة. 

 تسمى تحليالت الموارد البشرية أيضا تحليالت القوى العاملة أو تحليالت المواهب ، ومع ذلك ، هناك فرق طفيف بين هذه المصطلحات. تتعامل HR Analytics على وجه 
التحديد مع مقاييس وظيفة الموارد البشرية مثل التوظيف والتدريب والتكلفة المطلوبة لتدريب الموظف والترقية وما إلى ذلك. تساعد عملية تحليل الموارد البشرية على تطوير 
وتنفيذ استراتيجيات لتنمية األعمال بسرعة والسيطرة على السوق.  ستمكنك دورة  يوروماتيك هذه من فهم عملية جمع البيانات ومراقبتها وتحليلها وتطبيق استراتيجيات التحسين. 

وهي تمكن   مديري الموارد البشرية   من اتخاذ قرارات فعالة.

 أهداف الدورة: 
بهنايةالدورةالتدريبيةلهشادةحتليالتالمواردالبرشية،سيتمكنالماشركونمن:

 فهم أهمية تحليالت الموارد البشرية�	
 تعرف على المقاييس التي تم قياسها بواسطة تحليالت الموارد البشرية�	
 تعلم البيانات واستخدامها بفعالية لتحليل االتجاهات�	
 تحسين أداء الموظفين   من خالل االستفادة من التحليل والحقائق التي تم التوصل إليها�	
 تعويض الموظفين بشكل أفضل مما يؤدي إلى رضا الموظفين وزيادة الروح المعنوية�	
 وضع معيار وجذب المواهب المختصة من السوق�	
 التحكم في االحتفاظ بالبيانات وتحسينه من خالل   وضع السياسات الصحيحة   في مكانها الصحيح�	
 توفير خطط أفضل لتطوير الموظفين مما يؤدي إلى زيادة المشاركة واإلنتاجية�	
 تطوير تخطيط فعال للقوى العاملة لخفض التكاليف والجهود�	
 تنفيذ برامج فعالة إلشراك الموظفين وبالتالي الحد من االستنزاف�	
 اتخاذ قرارات قوية ومناسبة�	
 تعلم كيفية توقع التغيير في احتياجات األعمال المؤسسية�	
 استخدام األدوات والتقنيات للبقاء في صدارة المنافسة�	

المنهجية:
تتّبع  الدورة ورشة العمل التفاعلية هذه العديد من أساليب التعلّم العملية التي تساعد المشاركين فيها على التطبيق الفوري لجميع األدوات المكتسبة خالل الدورة .تتناول الدورة 
العديد من دراسات الحاالت والممارسات المهنية المقتبسة من أفضل الشركات العالمية، ذلك إلى جانب التمارين واألنشطة التي ترّكز على تعزيز المهارات التحليلية للمشاركين، 
باإلضافة إلى ذلك فإنها تعتمد على أساليب تغيير القناعات المهنية ولذلك سوف تعّزز قناعة المشاركين حول األهمية الكبرى لتحليل البيانات في جميع جوانب ممارسات الموارد 

.SPSS البشرية. البرنامج المستخدم لتحليل البيانات هو

الفئات المستهدفة:
التوظيف،  التوظيف، ومديرو  ، ومسؤولو  الوظيفي  البشرية والتطوير  الموارد  ، وخبراء  البشرية  للموارد  التنفيذيون  البشرية، والمديرون  الموارد   القادة والمديرون، وموظفو 
ومستشارو التطوير اإلداري، واالستشاريون المستقلون، والمهنيون في الشركات الذين يوظفون أشخاصا، والمحللون الذين لديهم ميل منطقي للعقل يتطلعون إلى االنتقال إلى مجال 

الموارد البشرية، وواضعو السياسات في مجال األعمال. 

المحتويات األساسية:
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مقدمةيفحتليالتالمواردالبرشية:

 ما هي تحليالت الموارد البشرية؟ �	
 الفرق بين تحليالت الموارد البشرية وتحليالت القوى العاملة وتحليالت �	

األشخاص 
 أهمية تحليالت الموارد البشرية �	
 فوائد تحليالت الموارد البشرية �	

مقاييسحتليالتالمواردالبرشية:

 توليد اإليرادات على أساس الموظفين �	
 التكلفة المطلوبة لتدريب الموظف �	
 كفاءة التدريب �	
 تجربة الموظف ومعدل دورانه �	
 متطلبات التوظيف �	
 االلتزام والتغيب �	

البياناتالمطلوبةبواسطةأدواتحتليالتالمواردالبرشية:

 مدة خدمة الموظف �	
 تعويضات الموظفين �	
 متطلبات التدريب �	
 تقييم األداء �	
 موظفون أكفاء وذوو أداء عال �	
 اإلجراءات التأديبية المتخذة ضد أي موظف �	
 اإليرادات لكل موظف أو تكلفة التوظيف �	
 التحقق من خلفية الموظف �	
 نمط سلوك الموظف في الماضي أو خارج مكان العمل �	

عمليةحتليلالمواردالبرشية:

 فهم الهدف التنظيمي �	
 تحديد توافق المقاييس مع األهداف التنظيمية �	
 جمع وتحليل البيانات �	
 تقطيع البيانات لتقييم التأثير على المؤسسة �	
 إعادة النظر في السياسات واإلجراءات الالزمة لجبر الضرر �	

دورةحتليالتالمواردالبرشية:

 خلق ثقافة تحليلية من خالل التدريب ورصد التقدم المحرز �	
 تنفيذ تحليالت الموارد البشرية على المشاريع الصغيرة �	
 التعاون والتشاور مع الفريق القانوني �	
 وضع اللمسات األخيرة على حلول تحليالت الموارد البشرية �	

فوائدحتليالتالمواردالبرشية:

 تمكين توظيف الموظفين الواضحين واألكفاء لتحقيق هدف المنظمة �	
 مراقبة سلوك الموظف والتزامه �	
 تحسين أداء الموظفين ورضاهم �	
 تقليل معدل الدوران �	
 تقديم أفكار مبتكرة لزيادة إمكانات الموظفين �	

التحدياتاليتتواجهحتليالتالمواردالبرشية:

 يجب تحديد البيانات التي تم جمعها وتوصيفها بشكل صحيح �	
 جمع الجودة والكمية المناسبة من البيانات �	
 ال أو عدم وجود ميل نحو استخدام أدوات تحليل الموارد البشرية �	
 عدم كفاية البرامج واألدوات يؤدي إلى نتائج غير كافية وغير كاملة �	

مواجهةحتدياتحتليالتالمواردالبرشية:

 تعلم من المؤسسات والقادة الذين يستفيدون بنجاح من تحليالت الموارد البشرية �	
 توقع التحديات التي قد تواجهها بشكل استباقي وتحديد الحلول �	
 إعادة النظر في السياسات وإعادة اختراع عجلة النجاح التنظيمي�	

تطبيقحتليلبياناتالمواردالبرشيةضمنسياقاألعمال:

ربط استراتيجيات األعمال باستراتيجيات إدارة الموظفين�	
تحديد التحديات التي تواجه األعمال�	
تشكيل فرضية أعمالك�	
جمع البيانات�	
اختيار أدوات واستراتيجيات التحليل�	
النتائج والقرارات - تحويل البيانات إلى رؤى�	
التواصل حول استنتاجاتك عبر أسلوب السرد القصصي واستخدام المعينات �	

البصرية
تقييم التدّخالت التحليلية�	

األسئلةالاشئعةودرااستاحلالةوالمناقاشت:

 االستماع إلى القادة البارزين من المؤسسات التي تستخدم تحليالت الموارد �	
البشرية لتحقيق الفوائد التنظيمية 

مناقشة الحاالت وتوصل إلى أفضل الممارسات التي تم تطويرها لتطوير األفراد �	
باستخدام أدوات تحليالت الموارد البشرية 

 مناقشة بعض األدوات التي تؤدي إلى ميزة وفعالة من حيث التكلفة �	

المحتويات األساسية:



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)قياس األداء الوظيفي والمؤسسي باستخدام اإلدارة بالنتائج ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................
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رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


