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ً
نفتش معكم اليوم ي مكتبات املديرين واملحفن ي مجال ادارة املوارد البشرية لنستكشف معا ماذا
يقرأون .وما 2ي الكتب ال 45يعتمدون عل89ا ي تكوين معارفهم واكتساب خBا8Aم .فالكتب مستودع الخBات
الذي ال يتوقف ماؤﻩ عن التدفق .وسنحاول أن نقدم لكم قائمة بأك Qالكتب ال 45يقرؤها هؤالء املختصن
سواء تلك ال 45تصدر باللغة العربية أو باللغة الانجل\ية .سواء كانت كتب واصدارات مجانية أم غ
مجانية.
وسنتعرض ألهم املصادر ال 45يمكنك الحصول م8eا عgى هذﻩ الكتب.
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http://ibsacademy.org/course-64-internet-marketing-course-online.html
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الكتاب ٔالاول :
ادارة املوارد البشرية  :املؤلف جاري
ديسلر
اسم املقرر  :إدارة املوارد البشرية
تأل ــيف  :جاري ديسلر Gary Dessler
ترج ــمة :محمد سيد عبد املتعال
الناش ـ ــر  :دار املريخ للنشر والتوزيع
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هو واحد من أفضل املراجع ال8{ 45تم الخBاء واملختصن ي ادارة املوارد البشرية باقتناءﻩ .ويمكنك
الحصول عليه باللغة الانجل\ية أو مجما بالعربية .وللعلم فقد صدر من هذا الكتاب عشر طبعات
ً
ويجري باستمرار طباعته نظرا لكونه املرجع الاهم ي هذا املجال.
وجاري ديسلر واحد من أهم من كتبوا ي ادارة املوارد البشرية وله عدد كب من املؤلفات القيمة ال45
كت8ا أو شارك ي كتاب8ا مثل :
A Framework for Human Resource Management
Management: Leading People and Organizations in the 21st Century
Dessler, Managing Now
Fundamentals of Human Resource Management
Management: Principles & Practices for Tomorrow's Leaders and Student CD
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: الكتاب الثاني
The Essential HR Handbook: A Quick and
Handy Resource for Any Manager or HR
Professional
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سواء كنت مبتدئ ي مجال ادارة املوارد البشرية أو كنت صاحب شركة او مشروع او محف ي مجال
ادارة املوارد البشرية .فلكي تنجح ي عملك ال بد من الاملام بتفاصيل ادارة املوارد البشرية الظاهرة
والخفية .وهذا الكتاب يعد مرجع سريع يساعدك ي الاملام بأسرار وخفايا هذا املجال ويساعدك ايضا
ي توف معلومات جيدة عن املوارد البشرية وتطبيقا8Aا ي الشركات .ويقدم لك العديد من الادوات
والنصائح وقوائم الفحص املصممة ملساعدة املديرين ومحي ادارة املوارد البشرية.
هذا الكتاب متوفر فقط باللغة الانجل\ية ويمكنك شراء من املكتبات الكBى أو من مواقع بيع الكتب
مثل أمازون وغﻩ.
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: الكتاب الثالث
The Big Book of HR
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ادارة البشر واحد من اهم التحديات ال 45يواجهها القادة واملديرين .وهذا الكتاب يقدم ملحي املوارد
البشرية واملديرين واصحاب الشركات من اي حجم املعلومات ال 45يحتاجو8³ا للحصول عgى املزيد من
ً
موظف89م .والكتاب يقدم معلومات وأدوات وتطبيقات متم\ة ابتداءا من التكتيكات اليومية البسيطة
ً
وصوال ا¹ى موضوعات املوارد البشرية الاساتيجية .ويقدم املعلومات القانونية املفيدة للعاملن ي
املجال )املعلومات القانونية ال تتطابق مع قوانن العمل بالبالد العربية( ويعتمد ي مادته عgى القصص
والحاالت العملية من شركات رائدة لتوضيح كيف يمكن للموارد البشرية أن تؤثر بإيجابية ي املنظمة
ككل .وي 8³اية كل فصل تجد عدد من الاسئلة الختيار فهمك وإملامك بما تم عرضه ي الفصل
ولتشجيعك عgى التعلم الاضاي .يقدم الكتاب ايضا عدد من النماذج والادوات ال 45تفيدك ي عملك.
هذا الكتاب متوفر فقط باللغة الانجل\ية ويمكنك شراء من املكتبات الكBى أو من مواقع بيع الكتب
مثل أمازون وغﻩ.
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الكتاب الرابع :
كيف تخلق بيئة عمل تحفBCية @ي شركتك؟ How to Create a Motivating Workplace -
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تقع عgى عاتق إدارة الشركة والفريق الاداري باملؤسسات العديد من املهام الحيوية ال 45يب 4Âعل89ا
نجاح الشركة ي تنفيذ خط8ا التسويقية والانتاجية والتجارية .ويأتي ي مقدمة هذﻩ املهام الحيوية
توف بيئة العمل التحف\ية ال 45تشجع افراد فريق العمل عgى العمل والابتكار وتخطي حدود الانتاج
والابداع املتعارف عل89ا ،وزيادة وال8Èم رغب8م ي الاستمرار بالعمل داخل الشركة ،وبذل الجهد والعرق
لتحقيق نجاح للمنظومة ككل ،وليس فقط البحث عن النجاح الفردي بعيدا عن روح العمل
الجماÌي.وال يمكن تصور أن هناك شركة أو مؤسسة ناجحة ال تعطي الاهمية املطلوبة ملوضوع
التحف\ ،فالشركات واملؤسسات ال 45تتجاهل هذا العامل املهم والحيوي ي نجاح املنظومات ،فإ8³ا
8Îذا تعرض نفسها للنوقع ي شباك الفشل ولو كان بطيئا .ولكن كيف استطاعت الشركات الناجحة
خلق بيئة عمل تحف\ية ملوظف89ا .نحن ي هذا الاصدار املجاني سنحاول أن نقدم لكم شرحا وافيا
لكيف يمكن للمديرين وألصحاب الشركات من خلق بيئة عمل تحف\ية لفريق عملك ي مجموعة من
النقاط الواضحة.سنحاول أن نجعل النقاط مختصرة وواضحة ح Ò5يتحقق الاستفادة م8eا بشكل
مباشرة دون الخوض ي التفاصيل ال 45تطيل القراءة دون فائدة الوصول ا¹ى ٔالاهداف املنشودة،
وبالطبع للخوض أك Qي غمار تفاصيل تلك النقاط يمكنكم تصفح املوضوعات ي املنتدى العربي
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إلدارة املوارد البشرية والذي قدم العديد من الشروحات املوسعة حول كل نقطة من هذﻩ النقاط
وبخاصة ي منتدى التحف\.
اصدار مجاني يمكن تحميله من الرابط التا¹ي :
http://www.hrdiscussion.com/hr60472.html
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الكتاب الخامس :
ادارة املورد البشرية  -املؤشرات واملعادالت الرياضية الشائعة

املؤشرات واملعادالت الرياضية واحدة من أهم أدوات ادارة املوارد البشرية فبدو8³ا ال يمكننا الحصول
عgى بيانات دقيقة عن الظواهر واملشكالت داخل الشركة .وبدو8³ا ال يمكن الوثوق ي اي تقارير أو
خطط عمل .وبدو8³ا تتضارب وجهات النظر ي تقدير املشكالت والظواهر املختلفة وتصبح الاراء
الشخصية 2ي املحرك ٔالاول ألنشطة ٕالادارة.
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ولألسف تفتقر املكتبة العربية لكتب ومراجع متخصصة ي هذا املوضوع البالغ ٔالاهمية .وسنحاول ي
هذا الاصدار عرض املؤشرات واملعادالت الرياضية املستخدمة ي ادارة املوارد البشرية وأهمي8ا
واستخداما8Aا كذلك سنتعرض للعوائق ال 45تعيق استخدامها.
ما أهمية القياس الدارة املوارد البشرية :
تخيل مÞي أنك تعمل ي ادارة تفتقر ا¹ى البيانات وا¹ى ادوات القياس والتحليل .كيف يمكنك فهم
مشكلة "الغياب بدون إذن " هل 2ي مرتفعة أم أ8³ا ي املعدالت املقبولة .البد من توفر سجالت تحتوى
عgى اسماء املتغيبن وعدد مرات الغياب كل شهر وكذلك ا¹ى اي الاقسام ينتم 4هؤالء املتغيبن والكث
من البيانات الاخرى .ثم ال بد من توفر ادوات القياس واملعادالت الرياضية ال 45يمكنك من التقييم
الدقيق ملشكلة "الغياب بدون إذن" واي محاولة لتقييم هذﻩ الظاهرة بدون استخدام املعادالت
واملؤشرات رياضية 2ي مجرد وجهة نظر فردية ال يمكن الاعتماد عل89ا ي اتخاذ قرار اداري سليم.
باختصار " :ال يمكنك ادارة ما ال يمكنك قياسه"
والكتاب مجاني ويمكنك تحميله من الرابط التا¹ي :
http://www.hrdiscussion.com/hr79257.html
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الكتاب السادس :
إدارة املوارد البشرية @ي ٔالاوقات
العصيبة
كيف يساعد تخفيض القوى
العاملة @ي تجاوز املشكالت
الاقتصادية؟
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ً
ً
ً
ً
تعيش املجتمعات العربية ي الوقت الراهن حراكا سياسيا واجتماعيا كبا  .ال يمكن إنكارﻩ أو التغافل
ً
عن أثارﻩ عgى مجال الاعمال .وعgى مجتمع ٔالاعمال أن يÞي جيدا نوع وحجم املؤثرات ال 45تتأثر 8Îا
الشركات .فهناك مؤثرات اقتصادية نتجت عن هذا الحراك م8eا عgى سبيل املثال  :ارتفاع تكلفة املواد
الخام وأجور النقل وارتفاع سقف املطالب العمالية وهناك مؤثرات إجتماعية م8eا عgى سبيل املثال :
حالة الاحاب الفكري بن افراد املجتمع وال 45نتجت عن الصراعات السياسية .وغها من مؤثرات
تركت بصما8Aا القوية عgى الشركات العاملة ي الدول العربية.
فمن غ املعقول أن نتصور أن املوظفن والعمال بمعزل عن هذﻩ املؤثرات.
ومن هنا يكون لزاما عgى الشركات أن تخطط لعزل أو إدارة املشكالت الناجمة عن هذﻩ ٔالاوضاع.
وتصبح كل إدارة أو قسم أو وحدة اعمال مسئولة مسئولية مباشرة عن دراسة الاثار السلبية ال45
تعيقها عن اداء مهم8ا عgى الوجه املناسب .وكيف يمكن تقليل دور هذﻩ ٔالاثار.
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وإدارة املوارد البشرية من الادارات ال 45ال غ ÒÂعن دورها ي هذﻩ الاوقات العصيبة .لذلك وجب عgى
ادارة املوارد البشرية أن ترصد وتحلل املشكالت ال 45تواجهها الشركة ي ادارة القوى العاملة .وأن تضع
الحلول املناسبة ال 45تساعد الشركة ي تجاوز هذﻩ ٔالازمة.
والكتاب مجاني ويمكن تحميله من الرابط التا¹ي
http://www.hrdiscussion.com/hr76230.html
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الكتاب السابع :
كيف تخفض الشركات انفاقها @ي الازمات الاقتصادية الحالية  -برنامج من  25خطوة
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يتناول هذا الاصدار عدد من الخطوات ال 45يمكن للشركات اتخاذها 8Îدف تخفيض النفقات ي أوقات
ٔالازمات الاقتصادية ال 45تتعرض لها الشركة أو القطاع الذي تعمل به أو الدولة ككل .كتبت هذﻩ
الخطوات بشكل بسيط وملخص .تناولت معظم البنود ال 45يمكن التحكم ف89ا لتخفيض النفقات.
والدليل يساعد متخذي القرار ي الشركات عgى اجراء مراجعة سريعة لبنود النفقات وكيف يمكن
الرقابة عل89ا لتحقيق الهدف.
كل ما ورد ي هذا الدليل نصائح عملية .أبعد ما تكون عن النظريات ٔالاكاديمية .ف 4æحلول تم تطبيقها
من قبل لدى شركات كثة وأثبتت قدر8Aا عgى تخفيض النفقات.
ملاذا الاصدار ي الوقت الحا¹ي :
ً
ان اختيار موضوع الاصدار ي الوقت الحا¹ى أمر مقصود .إذ أن ما تعانيه بعض البالد العربية حاليا من
أوضاع سياسية غ مستقرة وضع الشركات – دون اختيار م8eا – ي أزمة اقتصادية كبة .وأصبح
السؤال الحتم 4الذي يدور ي اذهان متخذي القرار:
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اذا كنا عاجزين عن تحسن الدخل بسبب الاحوال السياسية الطاحنة .فكيف يمكننا تخفيض
النفقات بصورة تحفظ للشركات بقاءها واستمرارها؟
لهذا اج8دنا ي اخراج هذا الاصدار ي التوقيت الحا¹ي .رغبة منا ي املساعدة ي تجاوز الشركات لهذﻩ
ٔالازمة.
والكتاب مجاني ويمكن تحميله من الرابط التا¹ي :
http://www.hrdiscussion.com/hr76015.html
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الكتاب الثامن :
إصدار  26أكتوبر :املدير املح~}ف ال يصدر ٔالاوامر
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اذا سألت من حولك عن ماهية الادارة أو طبيعة عمل املدير سيتفق اكQهم عgى أن املدير هو من
يصدر ٔالاوامر .فهو الذي يعطي ٔالامر بنقل املوظف أو تدريبه أو اجراء اتفاقية مع املوردين وما ا¹ى ذلك
من أوامر.
ً
فإصدار ٔالامر يع 4Âان تأمر شخصا ما بأداء عمل ما .وهو ما يع 4Âأن املوظف الجيد هو من ينفذ ٔالاوامر
الواردة اليه بشكل جيد.
ي الحقيقة املدير املحف ال يصدر ٔالاوامر لسببن :
ٔالاول  :ان اصدار الاوامر يع 4Âانك ال تسمح ملوظفيك بأن يفكروا أو أن يستخدموا قدرا8Aم التحليلية
ي اداء أعمالهم
الثاني  :أن اصدار ٔالاوامر يع 4Âأنك ال تمنحهم الفرصة للتعلم.
اذا كان ٔالامر كذلك فما 2ي وظيفة املدير املحف؟
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املدير املحف يصدر التعليمات والفرق بن التعليمات ؤالاوامر كب جدا .فإعطاء التعليمات يع 4Âأن
تبلغ موظفيك بما يجب أن يكون ال بطريقة فعله.
فلنأخذ هذا املثال للتوضيح :
سم مدير شئون املوظفن بالشركة .وهو شخص متم\ ي عمله ومشهود له بالكفاءة .يبدأ عمله
ً
صباحا بأن يبلغ "أحمد" موظف مراقبة الوقت بأن يعد تقريرﻩ اليومي بأعداد املوظفن املتغيبن
واملتأخرين عن العمل وأن يتمم عملية التوثيق لكل حالة م8eم .ويتابع هذا العمل بشكل يومي.
ً
هل سم يعد مديرا محفا ي ضوء ما سبق؟
عgى الرغم من ان سم شخص متم\ ي عمله ومشهود لع بالكفاءة وأن البيانات ال 45يتابع اعدادها
ً
دقيقة ومحدثة إال أنه ال يعد مدير محفا ملاذا؟
ألنه يبلغ أحمد بشكل يومي بضرورة اعداد التقرير وبالتا¹ي هو يصدر ٔالاوامر.
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ً
سم ي ضوء ما سبق تنفيذي جيد لكنه ليس مديرا محفا
الكتاب مجاني يمكن ت\ëيله من الرابط التا¹ي :
http://www.hrdiscussion.com/hr93073.html
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الكتاب التاسع :
كيف أؤهل نف للعمل @ي املوارد البشرية
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مجال ادارة املوارد البشرية واحد من املجاالت الواعدة ي املنطقة العربية .فنسبة الوظائف الخالية ي
هذا املجال تعت Bمرتفعة اذا ما قورنت بمجاالت عمل أخرى .كذلك يوجد طلب م\ايد عgى
ً
املتخصصن ي هذا املجال من جانب الشركات العربية الخليجية نظرا للطفرة الاقتصادية ال45
تعيشها بالد الخليج العربي والامتيازات القوية ال 45تقدمها الحكومات ألصحاب الاعمال.
ونحن ي هذا الاصدار سنجيب عgى عدد من الاسئلة ال 45تساعدك ي تقييم هذا املجال وتقييم
قدراتك كما نقدم لك الخطوات العملية الصحيحة للعمل ي هذا املجال  :من هذﻩ الاسئلة :
• ما 2ي ادارة املوارد البشرية؟
• ما مم\ات العمل ي هذا املجال؟
• ما سلبيات العمل ي هذا املجال؟
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• هل احتاج ا¹ى الحصول عgى درجة علمية محددة للعمل ي املوارد البشرية؟
• هل احتاج ا¹ى شهادات تدريبية محددة للعمل ي املوارد البشرية؟
• هل احتاج ا¹ى شهادات دولية للعمل ي هذا املجال؟
• ما السمات والقدرات املطلوب توفرها لدى الراغبن ي العمل ي هذا املجال؟
• ما الادوات ال 45يجب الاملام 8Îا للعمل ي هذا املجال؟
الكتاب مجاني ويمكن ت\ëيله من الرابط التا¹ي :
http://www.hrdiscussion.com/hr91246.html
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الكتاب العاشر :
خطة عمل مق~}حة لتأسيس ادارة املوارد البشرية بالشركة  -خطوات اس~}شادية

ترد ا¹ى فريق العمل باملنتدى العربي الدارة املوارد البشرية باستمرار الكث من الاسئلة حول كيفية
تأسيس ادارة املوارد البشرية .وهذا ما يع 4Âأن فئة كبة من املشتغلن بإدارة املوارد البشرية ي حاجة
28

ماسة ا¹ى خارطة طريق او خطة عمل مبسطة تأخذ بأيد{8م أثناء عملهم عgى تأسيس ادارة املوارد
البشرية ي شركا8Aم.
وهذا هو السبب الاول وراء اعداد هذا الاصدار.
أما السبب الثاني فهو رغبة العديد منا ي مراجعة الاعمال والوظائف ال 45تقوم 8Îا ادارات املوارد
البشرية ي شركا8Aم .هل 2ي مطابقة ملا ينبïي القيام به .أم أن هناك بعض الوظائف أو ٔالاعمال ال45
يجب الاهتمام 8Îا.
لذلك فإننا نقدم هذا الاصدار ألولئك الذين يسعون ا¹ى تأسيس ادارة املوارد البشرية من البداية
ً
وأيضا ألولئك الذين يرغبون ي تقييم ومراجعة ما تقوم به ادارة املوارد البشرية بالفعل من وظائف
وأعمال.
الكتاب مجاني ويمكن تحميله من الرابط التا¹ي :
http://www.hrdiscussion.com/hr78306.html
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وللمزيد من الكتب والاصدارات املجانية نحيلكم ا¹ى الرابط التا¹ي :
http://www.hrdiscussion.com/hrdiscussion84.html
تجدون فيه الكث }Cمن الكتب املجانية الهامة مثل :
 .1شركات سيئة السمعة  -قائمة بأسوأ الشركات ال 45يجب تجنب العمل ف89ا
 .2اختبار الئحة العمل السعودية
 .3سياسة ٕالاستخدام املقبول  -للحاسبات والبيانات وشبكة املعلومات بالشركة
 .4اعداد الئحة استخدام سيارات الشركة
 .5اختبار اونالين :اختبار تحليل نمط الشخصية
 .6كيف تختار الBنامج التدرئ 4òالانسب لك وملوظفيك
 .7أسرار لن يخBك 8Îا أحد من ادارة املوارد البشرية
 .8كيف تحصل عgى وظيفة املدير التنفيذي ي شركتك
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 .9كيف تنفذ خطة التدرج الوظيفي  ..نماذج العمل
 .10التنشئة الوظيفية للموظف الجديد
 .11دليل مقابالت العمل  -آليات جديدة
ٕ .12الاصدار الرابع :دليل مراكز التدريب بالوطن العربي
 .13دليل املدير للتعامل مع ٕالاجهاد ي العمل
 .14كيف تحتفظ بوظيفتك أطول وقت ممكن
 .15أفضل املشروعات التجارية الالكونية ع Bالاننت
 .16ما لم تقرأﻩ من قبل عن إدارة املوارد البشرية
 .17الجديد ي تخطيط املوارد البشرية
 .18أسرار نجاح برامج تحف\ املوظفن
 .19للمدير كلمات ي سرك
 .20دليل املشرفن واملديرين لتوجيه املوظف الجديد
 .21أجازة املوظف السنوية  :متعة وفائدة  20 -قاعدة ألجازة مثمرة
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 .22لوائح شئون العاملن  -الئحة ملفات العاملن بالشركة
 .23الئحة العمل عن بعد وإجراءا8Aا التنفيذية
 .24ما لم تقرأﻩ ي الكتب عن أسرار املدير ألول مرة
 .25كلمات مأثورة ألشهر املديرين حول العالم
 .26دليل مقابالت العمل
 .27إستطالع رأى داخgي حول مدى رضا املوظفن عن أداء قسم املوارد البشرية
 .28القواعد الذهبية لحياة ايجابية  18 -قاعدة ستغ حياتك
 .29تقييم أداء املوظفن ٔ -الاخطاء القاتلة
 .30قياس انتاجية املوظفن وطرق رفعها
 .31اطرف ٔالاقوال املأثورة ي مجال ادارة الاعمال
ّ .32
العداء وفرقة املشاة  -كيف تصل ا¹ى الهدف بأسلوب صحيح؟
 .33نصائح عملية لتقليل معدل دوران املوظفن بشركتك
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http://ibsacademy.org/course-47-mini-mba-online.html
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