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الملخص
لقد أصبح رأس المال البشري اليوم أكثر أهمية بالنسبة لالقتصاد عامة ولمنظمات األعمال خاصة من
رأس المال المادي سواء كان عينيا أم ماليا  ،ألنه بغير العنصر البشري القادر الكفؤ فأن المؤسسات تصبح
عاجزة عن المنافسة في ظل بيئة أعمال وصلت إلى أقصى ما يمكن أن يتصوره العقل البشري من إبداع واتقان
وسرعه من خالل ما تملكه من أدوات ووسائل الكترونية  ،واذ لم يعط العنصر البشري اهتماماً كافيا من التدريب
والتعليم والتثقيف والتطوير فانه – وبال شك -سيؤثر سلباً على أداء المؤسسة ويعوق مسيرتها ،لقد أصبحت اليوم
إدارة الموارد البشرية من ابرز وأهم وظائف اإلدارة ألنها تركز على العنصر البشري والذي يعتبر أغلى وأثمن
مورد من موارد اإلنتاج ،إن إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية تعتبر ركناً أساسياً في غالبية المنظمات حيث
تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية ،وتمكين الشركات من استقطاب وتأهيل الكفاءات الالزمة والقادرة على
مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العوامل التي تساهم في نجاح وتطور وتميز إدارة الموارد البشرية االستراتيجية
وكيفية مساهمتها في دعم وبناء الخطة االستراتيجية للمؤسسات ومنظمات األعمال.
الكلمات المفتاحية :التخطيط االستراتيجي ،إدارة المراد البشرية ،االستراتيجية ،رأس المال الفكري.
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Factors contributing to the success of human resource management
and its role in supporting the success and sustainability of the
institutions Plans
Abstract
It has become human capital today is more important for the economy
in general and business organizations, especially from physical capital,
whether in kind or financially, because without the human element
capable of efficient institutions become unable to compete in the
business environment and reached the maximum of what can be
perceived by the human mind creativity and mastery and speed through
their existing tools and means of electronic, and did not give the human
element enough attention from education and training, education and
development, it is - and without the factor would negatively affect the
performance of the institution and hinder her career, has become
today's human resource management of the most prominent and the
most important functions of management because it focuses on the
human element, which is the most expensive and the most precious
resource of production resources, the strategic Human Resource
Management is considered a cornerstone in the majority of
organizations which aims to strengthen the organizational capacity, and
enable companies to attract and rehabilitation of the necessary
competencies and are able to keep up with current and future
challenges.
This study aims to highlight the factors that contribute to the success
and development of excellence and human resource management
strategy and how their contribution in supporting and building the
Strategic Plan for institutions and business organizations .
Key words: strategic planning, human resource management, strategy,
intellectual capital.
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المبحث األول
اإلطار العام لتنمية وادارة الموارد البشرية
(التعريف  ،التطور  ،الوظائف  ،األهداف)
مقدمة :
إن إدارة المووارد البشورية تعنووي باختصووار االسووتخدام األمثوول للعنصوور البشووري المتوووفر والمتوقو
علووى موودا كفوواءة ،وقوودرات ،وخبورات هووذا العنصوور البشووري وحماسووه للعموول تتوقووف كفوواءة المنظمووة
ونجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها .لذلك أهتم علماء اإلدارة بوضو المبوادو واألسوس التوي
تسوواعد علووى االسووتفادة القصوووا موون كوول فوورد فووي المنظمووة موون خووالل إدارة الم ووارد البش ورية .هووذه
األسس تبدأ من التخطيط واالختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما له صلة بالعنصر البشري(
الموسوي  ،ابو حمد  : 7007 ،ص.)77
وتنب أهميوة المووارد البشورية فوي اإلدارة مون كونهوا أهوم عناصور العمليوة اإلنتاجيوة فيهوا وال بود مون
توفر الكفاءات الجيدة القادرة على األداء والعطاء المتميز؛ لوذلك يمكون القوول أن توسو اإلنتواج ال
يكون بالتوس األفقي فقوط (زيوادة عودد المووظفين واالسوتعانة بتقنيوة عاليوة مون اعالت والمعودات)؛
بل إن التوس الرأسي لإلنتاج هو توس مكمل للتوس األفقي وذلك برف مستوا الكفاءة اإلنتاجية
عن طريق توفير الموارد البشرية المحفزة والقابلة لعمليات التغيير والتأهيل والتدريب.

تعريف مفهوم إدارة الموارد البشرية :
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لقوود ق وودم بوواحثوا ومفك وورو علوووم التنمي ووة البش ورية تعريف ووات وتوضوويحات كثيوورة لمفهوووم إدارة المو ووارد
البشورية كوول حسووب اختصاصووه وحسووب الزاويووة التووي ينظوور منهووا إلووى إدارة المووارد البشورية إضووافة
إل ووى أنن ووا س وونقدم تعريفوووا لمفه وووم التنمي ووة بشو ووكل ع ووام ومفه وووم التنمي ووة البش و ورية ،وم وون اب وورز هوووذه
التعريفات:
 األمم المتحدة عرفت التنمية بأنها ":العملية التي يمكن من خاللها توحيد جهود المواطنينوالحكوم ووة لتحس ووين األحو ووال االقتص ووادية واالجتماعي ووة والثقافي ووة ف ووي المجتمع ووات المحلي ووة
ولمساعدتها على االندماج في حياة األمة والمسواهمة فوي تقودمها بأقصوى قودر مسوتطاع "

( .) United Nation ,1956 ,p,8

أما التنمية البشرية فتعرف بأنها " توسي الخيارات المتاحة لكافة البشر في المجتم ،
وهذا يعني أن عملية التنمية تتركز على الرجال والنساء وبخاصة الفقراء والفئات الضعيفة؛ كما
أنها تعني حماية فرص الحياة لألجيال المقبلة والنظم الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة" (.برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي.)7991 ،
أما إدارة الموارد البشررية فنقردم لهرا التعريفرات التاليرة، http://ar.wikipedia.org/wiki( :
:) ،7002
-

"مجموعووة مون اإلسووتراتيجيات والعمليووات واألنشووطة التووي يوتم تصووميمها لوودعم األهووداف

المشووتركة عوون طريووق إيجوواد نوووع موون التكاموول بووين احتياجووات المؤسسووة واألف وراد الووذين
يعملون بها" .

 وتعرف بأنها ذلوك النمووذج متميوز إلدارة رأس الموال البشوري ،والوذي يسوعى لتحقيوق الميوزةالتنافس ووية م وون خ ووالل إس ووتراتيجية واض ووحة للحص ووول عل ووى المو ووارد البشو ورية الت ووي تتمي ووز
بالكف وواءة والو ووالء ،وكيفي ووة اس ووتثمارها بص ووورة فعال ووة ومنتج ووة ،تس ووهم ف ووي نجو واح المؤسس ووة

وتميزها.

 هوي أداء الفعاليوات واألنشوطة والتوي تتمثول فوي التخطويط والتنظويم والتطووير والقيوادة وهوياإلدارة المعنية بتحفيز الموظفين للوصول إلى أعلى مستوا من اإلنتاجية بكفواءة وفاعليوة
والجم بين الشركة والموظف في االتجاه والمساهمة فوي تحقيوق أهوداف كول مونهم وكوذلك
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المسواهمة فوي زيوادة حصوة الشوركة فوي السووق والمحافظوة عليهوا( الح ازموي ،3002 ،ص
. )00-30

 أما التعريف اإلسالمي إلدارة الموارد البشرية  :فهوي طاقوات اإلنسوان وخب ارتوه باعتبواره محوورعملي ووة التنمي ووة ،والقو ووائم بمهامه ووا ،والمكل ووف بمسوووؤولية( االس ووتخالف اإللهوووي لإلنس ووان فوووي
األرض) (،قورار مجمو الفقوه اإلسوالمي رقوم  ،)(71/7( 764لقولوه سوبحانه" هوو أ ْنشوأك ْم نمون ْاأل ْر ن
ض
واستعمركم نفيها) "هود .(67:وقولوه عوز وجول" :ونا ْذ قوال ركبوك لنْلمالئنك نوة إنجنوي ج ن
اعول نفوي ْاأل ْر ن
ض
ْ ْ ْ
خلنيفةً) ")البقرة.)70:
التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية:
إدارة الموارد البشرية بشكلها الحديث ليست وليدة الساعة إنما هوي نتيجوة لعودد مون التطوورات التوي
يرج و عهوودها إلووى بدايووة الثووورة الصووناعية ،تلووك التطووورات التووي سوواهمت فووي إظهووار الحاجووة إلووى
وجود إدارة موارد بشرية متخصصة ترعى شئون الموارد البشرية في المنشأة ،فهناك أسوباب عديودة
تفسر االهتمام الزائد بإدارة الموارد البشرية كوظيفة متخصصة وكفورع مون فوروع اإلدارة ،ومون هوذه

األسباب:
-7التوسو و والتط ووور الص ووناعي ف ووي العص وور الح ووديث ،س وواعد عل ووى ظه ووور التنظيم ووات العماليوووة
المنظمة ،حيث بدأت المشاكل بين اإلدارة والموارد البشرية مم أدا إلوى الحاجوة إلدارة متخصصوة

ترعى وتحل مشاكل الموارد البشرية في المنشأة.

-7التوس الكبير في التعليم وفرص الثقافة أموام العواملين موم أدا إلوى زيوادة الووعي نتيجوة ارتفواع
مسووتواهم الثق ووافي والتعليمووي ،م ووم أدا للحاج ووة إلووى وج ووود متخصص ووين فووي إدارة المو ووارد البشوورية
ووسائل حديثة للتعامل م النوعيات الحديثة من الموارد البشرية.
-7زيووادة التوودخل الحكووومي فووي العالقووات بووين العمووال أصووحاب العموول بإصوودار قووانين وتشوريعات
عماليووة ،مووم أدا إلووى ضوورورة وجووود إدارة متخصصووة تحووافظ علووى تطبيووق الق ووانين لتجنووب وقوووع

المنشأة في مشاكل م الحكومة.

-4ظهووور النقابووات والمنظمووات العماليووة التووي تووداف عوون الم ووارد البش ورية وتطلووب األموور ضوورورة
االهتمووام بعالقووات اإلدارة بالمنظمووات العماليووة ،ممووا أدا إلووى أهميووة وجووود إدارة متخصصووة لخلووق

التعاون بين اإلدارة والمنظمات العمالية.
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و أهم المراحل التاريخية التي مرت بهرا إدارة المروارد البشررية هري( الهيتري ،5002 ،ص -71

:)57

•المرحلة األولى :ظهور الثورة الصناعية :
سوواهم ظهووور الثووورة الصووناعية فووي أوروبووا بإنشوواء عوودد كبيوور موون المصووان وأدا ذالووك إلووى

الحاجووة الكبيورة إلووى قوووي عاملووة اكبوور  ،ممووا أدا إلووى ظهووور مفهوووم إدارة المووارد البشورية .حيووث

تطووورت الحيوواة الصووناعية بعوود الثووورة الصووناعية قبوول ذلووك كانووت الصووناعات محصووورة فووي نظووام

الطوائووف المتخصصووة حيووث كووان مووثال الصووناع يمارسووون صووناعتهم اليدويووة فووي المنووازل بووأدوات
بسيطة .ومن ناحية إدارة الموارد البشرية كانت الثورة الصناعية بمثابوة البدايوة لكثيور مون المشواكل

اإلنسانية حيث:

 .7نظورت إلوى العاموول باعتبواره سولعة تبوواع وتشوترا بعود أن اعتموودت اإلدارة علوى اعلوة أكثوور
من اعتمادها على العامل.

 .7نشأة كثير مون األعموال المتكوررة التوي ال تحتواج إلوى مهوارة بسوبب نظوام المصون الكبيور.
وعلى الرغم من ذلك فان الثورة الصناعية حققت زيادة هائلة في اإلنتاج والسل .

المرحلة الثانية :ظهور حركة اإلدارة العلمية:

من التطورات التي ساهمت فوي ظهوور أهميوة إدارة المووارد البشورية هوي انتشوار حركوة اإلدارة

العلمية بقيادة تايلور الذي توصل إلى األسس األربعة لإلدارة وهي:

-7تطوووير حقيقووي فووي اإلدارة :ويقصوود تووايلور بووذلك اسووتبدال الطريقووة التجريبيووة أو طريقووة الخطووأ
والص وواب فووي اإلدارة بالطريقووة العلميووة التووي تعتموود علووى األسووس المنطقيووة والمالحظووة المنظم ووة
وتقسيم أوجه النشاط المرتبطة بالوظيفة ثم تبسيط واختصار األعمال المطلوبة اعتمادا على أعلى

المواد والمعدات المستخدمة.

-7االختيووار العلمووي للعوواملين :ويعتب وره تووايلور األسوواس فووي نجوواح إدارة الم ووارد البش ورية ،فبعوود أن
نتأك وود م وون ق وودراتهم ومه وواراتهم الالزم ووة لتحم وول ع ووبء الوظيف ووة-ي ووتم اختيارهم(.تخص وويص العم وول

وتقسميه ).
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-7االهتمووام بتنمي ووة وتط وووير المو ووارد البش ورية وتعل وويمهم :حي ووث يؤك وود تووايلور ان العام وول ل وون ين ووتج
بالطاقة المطلوبة منه إال بعد أن يكون لديه استعداد للعمل ،وتدريب مناسب على العمل وهو أمر

جوهري للوصول إلى المستوا المطلوب من العمل.

-4التعوواون الحقيقووي بووين اإلدارة والمووارد البشورية( التعوواون األخوووي بووين العوواملين )  ::حيووث يؤكوود
تووايلور انووه باإلمكووان التوفيووق بووين رغبووة العاموول فووي زيووادة أج وره وبووين رغبووة صوواحب العموول فووي
تخفوويض تكلفووة العموول وذلووك بزيووادة إنتاجيووة العاموول بووأن يشووارك فووي الوودخل ال ازئوود الرتفوواع معوودل

إنتاجيته.


وقد أكد تايلور على معايير العمل وقوبل بهجوم وركوز هوذا الهجووم علوى مطالبتوه للعموال

ب ووأداء مع وودالت إنت وواج دون أن يحص وولوا عل ووى اج وور ب وونفس الدرج ووة ،كم ووا أهم وول الجانوووب
اإلنساني.

•المرحلة الثالثة :نمو المنظمات العمالية:
فو ووي بدايو ووة القو وورن العش و ورين نمو ووت وقويو ووت المنظمو ووات العماليو ووة فو ووي الو وودول خاصو ووة فو ووي
المواصالت والمواد الثقيلة ،وحاولت النقابات العمالية زيادة أجور العموال وخفوض سواعات العمول،

وتعتبر ظهور حركة اإلدارة العلميوة (التوي حاولوت اسوتغالل العامول لمصولحة رب العمول) سواعدت
في ظهور النقابات العمالية.
•المرحلة الرابعة :بداية الحرب العالمية األولى:
حيث أظهرت الحرب العالمية األولى الحاجة إلى استخدام طرق جديدة الختيار الموظفين

قبوول تعييوونهم وطبقووت بنجوواح علووى العموول تفاديووا ألسووباب فشوولهم بعوود توووظيفهم .وم و تطووور اإلدارة
العلميووة وعلووم الوونفس الصووناعي بوودأ بعووض المتخصصووين فووي إدارة الم ووارد البش ورية الظهووور ف ووي
المنش و ت للمسوواعدة فووي التوظيووف والتوودريب والرعايووة الصووحية واألموون الصووناعي ،ويمكوون اعتبووار
ه وؤالء طالئ و أولووى سوواعدت فووي تكوووين إدارة الم ووارد البش ورية بمفهومهووا الحووديث .وت ازيوود االهتمووام
بالرعايووة االجتماعيووة للعمووال موون إنشوواء م اركووز للخدمووة االجتماعيووة واإلسووكان؛ويمثل إنشوواء هووذه

المراكز بداية ظهور أقسام شئون الموارد البشرية واقتصر عمله على الجوانب السابقة وكان معظم
العاملين بأقسام الموارد البشرية من المهتمين بالنواحي اإلنسانية واالجتماعية للعامل.
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ثم أنشئت أقسوام مووارد بشورية مسوتقلة وأعود أول برنوامج تودريبي لموديري هوذه األقسوام عوام

 7277وقامووت  77كليووة بتقووديم بورامج تدريبيووة فووي إدارة المووارد البشورية عووام  7272وعووام 7270
أنشئت كثير من إدارات الموارد البشرية في الشركات الكبيرة واألجهزة الحكومية .

•المرحلة الخامسة :ما بين الحرب العالمية األولى والثانية:
شووهدت نهايووة العشورينات وبدايووة الثالثينووات موون هووذا القوورن تطووورات فووي مجووال العالقووات اإلنسووانية
حيث أجريوت تجوارب هوثوورن بواسوطة التوون موايو ،وأقنعوت الكثيورين بأهميوة رضواء العواملين عون

عملهم وتوفير الظروف المناسبة للعمل.

•المرحلة السادسة :ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى اآلن:


فووي هووذه المرحلووة اتس و نطوواق األعمووال التووي تقوووم بهووا إدارة الم ووارد البشورية حيووث شووملت
توودريب وتنميووة العوواملين ووض و ب ورامج لتحفيووزهم وترشوويد العالقووات اإلنسووانية ولوويس فقووط
حفظ ملفات الموارد البشرية وضبط حضورهم وانصرافهم واألعمال الروتينية.



م ووا ازل ووت االتجاه ووات الحديث ووة ف ووي إدارة المو ووارد البشو ورية ترك ووز عل ووى العالق ووات اإلنس ووانية
واالستفادة من نتائج البحوث لعلوم الونفس واالنثروبولوجيوا وكوان نتيجوة ذلوك ت ازيود اسوتخدام

مصووطلح العلوووم اإلنسووانية حيووث أنووه أكثوور شووموال ألنووه يض و فووي اعتبوواره جمي و الجوانووب
الخاصووة ببيئووة وظووروف العموول والعاموول وأثرهووا علووى سوولوكه ،ويجووب التأكوود موون أن العلوووم
السوولوكية مووا هووي إال مجوورد أداة معاونووة لووإلدارة فووي الكشووف عوون دوافو السوولوك اإلنسوواني

للعاملين واثر العوامل على هذه السلوك ،وتضيف نوعوا مون المعرفوة الجديودة التوي يسوتفاد
منها في مجاالت إدارة الموارد البشرية مثل سياسة التحفيز والتنظيمات غير الرسمية.


ومسوتقبال يمكون النظوور إلوى إدارة المووارد البشورية علووى أنهوا فووي نموو مت ازيوود ألهميتهوا فووي

كافووة المنشو ت نتيجووة التغيورات السياسووية والتكنولوجيووة ،وهنوواك تحووديات يجووب أن تتصوودا
لها إدارة الموارد البشرية مثل :االتجاه المتزايد في االعتماد على الكمبيوتر واالتوماتيكيات

في إنجاز كثير مون الوظوائف التوي كانوت تعتمود علوى العامول .وأيضوا الضوغوط السياسوية
واالقتصادية والتغير المستمر في مكونات القوا العاملوة مون حيوث المهون والتخصصوات،

ويجووب التأكيوود علووى اسووتخدام المفوواهيم الجديوودة مثوول هندسووة اإلدارة والجووودة الشوواملة فووي
مجال إدارة الموارد البشرية.
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المرحلررة المعاصرررة (عصررر المعلومررات وثررورة االتصرراالت و أثرهررا علررى إدارة المرروارد

البشرية :

تواجووه المنظمووات فووي العصوور الحووديث ضووغوط وتحووديات تتمثوول فووي الزيووادة المسووتمرة للقوووا
الداخليووة والخارجيووة المووؤثرة علووى اسووتقرارها وربحيتهووا ،فالحاجووة إلووى تحسووين الربحيووة واإلنتاجيووة
والج ووودة ،أم ووور كله ووا تتطل ووب تغييو ورات ديناميكي ووة ف ووي جميو و

نو وواحي المنظم ووة لض وومان البق وواء

االقتصادي لها.
لقوود أدت التح ووالت التووي ألمووت بعالمنووا اليوووم إلووى عديوود موون المتغي ورات شووملت جمي و ن وواحي
الحياة اقتصادية ،اجتماعية ،تكنولوجية ،سياسية ،ثقافية ،وتشريعية ،هوذه المتغيورات العالميوة تتسوم
بأنها سريعة ولم تعد تشمل مجاالت بعينها ولكنها أصبحت تتسم باتسواع النطواق والمجوال ،ولوذلك

فوان ثثوار تلوك المتغيورات علوى منظمووات اليووم أصوبحت تتبلووور إموا فووي تحقيوق نتووائج أفضول أو

العكوس اتجاهوات "العولمووة" االقتصوادية المتمثلوة فووي ت ازيود االنودماج والتورابط بووين أجوزاء االقتصوواد
العالمي وفعالياته المختلفة مثل :

 اسوتمرار الثووورة التقنيووة فووي مجوال المعلومووات واالتصواالت ومووا يووتمخض عنهوا موون تطووورهائوول ومتصوول فووي إمكانووات معالجووة البيانووات والمعلومووات وتخزينهووا واسووترجاعها ونقلهووا
وتدفقها محلياً وعالمياً بسرعة فائقة وتكلفة معقولة.

-

بوروز العلم والتقنيوة وسيلة ضرورية وحاسمة لتحقيوق مكاسوب اقتصوادية فوي ظول تعواظم

المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.
-

عوودم اسووتقرار األس وواق العالميووة لووألوراق الماليووة والصوورف األجنبووي والم وواد األوليووة ومووا

يالزم ذلك من تذبذبات  -ظلّت تزداد حدة وتوات اًر  -في األسعار والعوائد.
-

ظهور المجموعة األوروبية بعد االتفاق على توحيد نظامهوا النقودي وبودء العمول بالعملوة

األوروبيووة الجديوودة (اليووورو) فووي مطل و القوورن الجديوود بصووفته تكووتالً مهم واً علووى السوواحة

الدوليوة بجانوب التكوتالت االقتصوادية األخورا وهوي مجموعوة دول أمريكوا الشومالية (نافتوا)
ومجموعة دول حوض الباسيفك) ايبك).

المبحث الثاني
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أهمية إدارة الموارد البشرية وعوامل نجاحها وتطورها
تمهيد:
لقد بات االهتمام بالعنصر البشري اليوم من ابرز اهتمامات منظمات األعمال
والمؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة ولقد أصبح من متطلبات نجاح الفرد في أدائه لعمله هو
المهارات التي يتقنها ألنها أداة تعزيز األداء وسبيل إتقان العمل ،وبما أن البشرية تعيش اليوم في

عالم السرعة والربح فقد بات من الضروري على األفراد تطوير ذواتهم من خالل تزويدها بمهارات

ال يمكن أن تتحقق هذه األهداف بدون إتقانها وحسن أدائها.

لق وود أص ووبح تط وووير المو ووارد البشو ورية وتنميته ووا م وون أول ووى أولوي ووات اهتم ووام كاف ووة الجه ووات

والمؤسسووات ومنظمووات األعمووال وجووزء ال يتجووزءا موون التخطوويط االسووتراتيجي لهووذه الجهووات ؛ بوول
أصبحت خطط المنظمات والمؤسسات مشتملة على خطة إستراتيجية متكاملة للموارد البشرية فيها
وذلووك ألهميتهووا وقيمته وا ودورهووا الفعووال فووي نجوواح واسووتدامة خطووط المؤسسووات؛ وهووذا مووا فرضووته
طبيعة المرحلة التي يعيشها االجتماع اإلنساني.

أسباب تطور إدارة الموارد البشرية:
إدارة المو ووارد البشو ورية بش ووكلها الح ووديث ليس ووت ولي وودة الس وواعة إنم ووا ه ووي نتيج ووة لع وودد م وون
التطورات التي يرج عهودها إلوى بدايوة الثوورة الصوناعية ،تلوك التطوورات التوي سواهمت فوي إظهوار
الحاجة إلى وجود إدارة موارد بشورية متخصصوة ترعوى شوؤون المووارد البشورية فوي المنشوأة ،فهنواك
أسوباب عديودة تفسور االهتموام المت ازيوود بوإدارة المووارد البشورية كوظيفووة متخصصوة وكفورع مون فووروع
اإلدارة ،ومن هذه األسباب:
-7التوسو و والتط ووور الص ووناعي ف ووي العص وور الح ووديث ،س وواعد عل ووى ظه ووور التنظيم ووات العماليوووة
المنظمة ،حيث بدأت المشاكل بين اإلدارة والموارد البشرية مما أدا إلى الحاجة إلدارة متخصصة
ترعى وتحل مشاكل الموارد البشرية في المنشأة.
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-7التوس الكبير في التعليم وفرص الثقافة أمام العاملين مما أدا إلى زيوادة الووعي نتيجوة ارتفواع
مسووتواهم الثقووافي والتعليمووي ،ممووا أدا للحاجووة إلووى وجووود متخصصووين فووي إدارة الم ووارد البش ورية
ووسائل حديثة للتعامل م النوعيات الحديثة من الموارد البشرية.
-7زيوادة التودخل الحكوومي فوي العالقوات بووين العموال وأصوحاب العمول بإصودار قووانين وتشوريعات
عماليووة ،ممووا أدا إلووى ضوورورة وجووود إدارة متخصصووة تحووافظ علووى تطبيووق الق ووانين لتجنووب وقوووع
المنشأة في مشاكل م الحكومة.
-4ظهووور النقابووات والمنظمووات العماليووة التووي تووداف عوون الم ووارد البش ورية وتطلووب األموور ضوورورة
االهتمووام بعالقووات اإلدارة بالمنظمووات العماليووة ،ممووا أدا إلووى أهميووة وجووود إدارة متخصصووة لخلووق
التعاون بين اإلدارة والمنظمات العمالية.
 -7كبوور حجووم المنظمووة ونموووه إضووافة إلووى كبوور عوودد الموووظفين ممووا اسووتدعى ضوورورة وجووود إدارة
ترعى وتدير شؤون العناصر البشرية الموجودة .
مهام ووظائف إدارة الموارد البشرية ( الرماني7250 ،ه):
تض ووطل إدارة المو ووارد البشو ورية بالقي ووام بع وودد م وون الوظ ووائف اإلس ووتراتيجية الهام ووة الت ووي تس وواهم ف ووي
تطوير وتدريب وتحسين أداء الموارد البشرية؛ ومنها:
 .7إعداد البنية األساسية الالزمة للضبط اإلداري والتنظيمي للمنشأة( تحليل وتوصيف
الوظائف).
 .5البحث واستقطاب العمالة المتميزة الالزمة للوفاء باحتياجات المؤسسة.
 .3تنفيذ نظام متابعة وتقييم وقياس أداء العاملين بالمؤسسة.
 .2التأهيل والتدريب المستمر بهدف تنمية الموارد البشرية.
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 .2التحفيز المستمر للعاملين بالمؤسسة(المكافأت) ووض نظام تأديبي للعاملين.
 .6إدارة وتنظيم العالقات (الحقوق والواجبات) بين األفراد والمؤسسة.
 .1الترقيات والتنقل وانهاء الخدمات للعاملين.
 .8متابعه صحة وسالمة العاملين.
وهنررام مسررؤولية تقررم علررى منظمررات األعمررال تجررار المروارد البشرررية وخاصررة فرري ظررل العولمررة
تجعل منها عنصر استدامة ونحرا للخطرط اإلسرتراتيجية للمؤسسرات حيرث إن قووة المنظموات
القادرة على التنافس في ظل العولمة والخصخصوة تتمثول فوي ( النوداوي ،9009 ،ص )00-90
( المصري،9000 ،ص :) 97
 قدرتها العلمية والمعرفية. -رأسمالها البشري والفكري المدرب المؤهل.

 تحول المنظمات عن نهجها التقليدي الموجوه نحوو المووارد الماليوة لتصوبح المووارد البشوريةمحل الصدارة واالهتمام.

ويأتي تأثير العولمة على الموارد البشرية بطرق مختلفة :فكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية
وتنظيمية ،وأمنية ،وتكنولوجية......الخ ،وهذا يفرض على المنظمات القيام بالعديد من
اإلجراءات من أهمها( :).http://www.hrdiscussion.com/hr2990.html
 الحاجووة إلووى رفو كفوواءة وقوودرات العوواملين للمنظمووات إلمكانيووة اسووتغالل الفوورص المتاحووة عالميوواواكسابهم المهارات الالزمة لمواجهه تحديات العولمة ،ومون أولوى المهوارات التوي يجوب أن تكسوبها
لألفراد هي مهارات اللغة حيث يجب أن يودرب األفوراد علوى اكتسواب لغوة الدولوة التوي يعملوون مو
أفرادهووا فووي منظمووات متعووددة الجنسووية .فاللغووة تعوود عووامال أساسوويا فووي نجوواح الفوورد فووي بيئووة العموول
الدولي ووة ،ألن اللغ ووة ه ووي أس وواس االتص ووال .ل ووذلك تلج ووأ كثي وور م وون المنظم ووات إل ووى إتبو واع أس وولوب
االتصال متعدد اللغات ،أي ترجمة أي شيء يتعلق باألفراد إلى أكثر من لغة حتى يفهمها األفوراد
من ثقافات مختلفة.
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 الح وود م وون التهدي وودات والت ووأثيرات الت ووي تحمله ووا العولم ووة والتط ووورات التكنولوجي ووة المتالحق ووة ف وويطياتها.
 تعزيز القدرات التنظيمية في استقطاب اإلفراد الموؤهلين واالحوتفاظ بهم. ضوورورة إعووادة النظوور فووي الهياكوول اإلداريووة للمنظمووات وأنظمووة إدارتهووا ،والتكنولوجيووا المالئمووة،والثقافات والقدرات الفرديوة للعواملين ومهواراتهم ومعوارفهم ،لمواجهوة متطلبوات العمول اليوومي وتلبيوة
احتياجات المستقبل.
 إن عدم وجود حوواجز إقليميوة أو دوليوة بوين دول العوالم المختلفوة ،يعنوي السوماح بحريوة التبوادلالتجووواري والثق ووافي وحريو ووة االسوووتيراد والتصو وودير ،لتسوووويق المنتجو ووات عل ووى مس ووتوا أنحو وواء العوووالم
المختلفة ،وهذا يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة من ناحية ،ومن المتطلبات عالية الجودة للمنتجات،
موون سوول وخوودمات واذا لووم تسووتوعب المنظمووات بصووفة عامووة وادارة المووارد البشورية بصووفة خاصووة
التغيرات المطلوبة نتيجة العولمة لون تسوتطي أن تواجوه المنافسوة ،فتفشول فوي تحقيوق أهودافها ،بول
قوود ينتهووي وجودهووا فووي مجووال األعمووال .لووذلك يجووب علووى إدارة الم ووارد البش ورية االهتمووام بتنميووة
مواردها البشرية.
 التركيز على الجوانب الثقافية للموارد البشرية لذا يجب أن تتأكد إدارة المووارد البشورية مون تفهوماألفراد المكلفين بأداء واجبات ومهام في دول أخرا ،لثقافة هذه الدول ،أي فهم العادات و التقاليد
و القوويم و القووانين الموجووودة و السووائدة فووي هووذه الوودول ،ألن االعتبووارات الثقافيووة موون أكثوور األمووور
التي تحدد مدا نجاح األعمال في بيئة العمل الدولية.
 ك ووذلك يج ووب أن ت وودرب إدارة المو ووارد البشو ورية أفراده ووا عل ووى اكتس وواب مه ووارات االتص ووال وبن وواءاالستراتيجيات ،وبناء فرق العمل ،خاصة التي يكون أعضائها من ثقافات مختلفة وأيضا اكتساب
مهارات حل الصراعات التي قد تنشأ من الخلفيات المختلفة ألعضاء فريق العمول .وأهوم مون ذلوك
تنمي ووة مه ووارات م ووديري المو ووارد البشو ورية للتعام وول مو و أفو وراد م وون جنس وويات مختلف ووة ،وفه ووم أس وواليب
وممارسات إدارة الموارد البشرية للتعامل م أفوراد مون جنسويات مختلفوة ،وفهوم أسواليب وممارسوات
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إدارة الم ووارد البش ورية للوودول المختلفووة بمووا يسوومح بتعووديل وتطوي و ممارسوواتها الحاليووة ،لتتوافووق م و
الثقافات و الجنسيات التي تعمل معها( حسن ،7222 ،ص . )77-70

أهداف إدارة الموارد البشرية( حسن،5005 ،ص :)76-72
من خالل قيامها بالمهام األنفة الذكر فان إدارة الموارد البشرية تسعى إلى تحقيق عدد من
األهداف في إطار خطة إستراتيجية متكاملة للموارد البشرية ،ومنها:
.7

رف و مسووتوي الكفوواءة للعوواملين  :وتتمثوول الكفوواءة فووي ( القوودرة عل وى العموول ل الرغبووة فووي

العمل ) ،ويتم رف الكفاءة عن طريق التدريب ورف الروح المعنوية وزيادة المرتبات وتحسوين بيئوة

العمل .
.7

تنظيم برامج التدريب علي أسس علمية .

.7

المساهمة في تحقيق أهداف الشركة.

.7

زيادة الرضا الوظيفي وتحقيق الذات عند الموظفين إلى أعلى قدر ممكن.

.4

توظيف المهارات والكفاءات عالية التدريب والمتحفزة.

.6

إيصال سياسات الموارد البشرية إلى جمي الموظفين في المنظمة.

.1

إدارة وضبط عملية "التغيير" لتعود بالنف على كل من المنظمة والموظف.

.1

المساهمة في المحافظة على السياسات السلوكية وأخالقيات العمل.

البد للخطة اإلستراتيجية المتكاملة التي تسعى إلى تحقيق هذه األهداف ألنها جزء هام من
التخطيط االستراتيجي للمؤسسات.

174

المبحث الثالث
آثار وانعكاسات نجاح إدارة الموارد البشرية على الخطط اإلستراتجية للمؤسسة.
أهمية إدارة الموارد البشرية :
تنب أهمية الموارد البشرية في اإلدارة من كونها أهم عناصر العملية اإلنتاجية فيها وال بد من

توفر الكفاءات الجيدة القادرة على األداء والعطاء المتميز .لوذلك يمكون القوول أن توسو اإلنتواج ال
يكون بالتوس األفقي فقط (زيادة عدد الموظفين واالستعانة بتقنية عالية من اعالت والمعدات) بل

إن التوسو ال أرسووي لإلنتوواج هووو توسو مكموول للتوسو األفقووي وذلووك برفو مسووتوا الكفوواءة اإلنتاجيووة
عوون طريووق توووفير الم ووارد البشورية المحف وزة والقابلووة لعمليووات التغييوور والتأهيوول والتوودريب .الوظووائف

الرئيس ووية إلدارة المو ووارد البشو ورية :وضو و إس ووتراتيجية  Strategyإلدارة المو ووارد البشو ورية (عل ووى أن
تكووون مسووتمدة ومتماشووية م و اإلسووتراتيجية العامووة للمنظمووة ومتماشووية م و رؤيووة ورسووالة وأهووداف

المنظمة) بحيث يتضمن عمل وتطووير أنظموة إدارة المووارد البشورية والتوي تشومل القيوام بالوظوائف

والمهام التالية:


تحليل الوظائف وتصميمها



استقطاب الكفاءات واختيارها وتعيينها



إدارة األداء



إدارة المزايا والتعويضات والبدالت



تطوير الموارد البشرية



نظام تحفيز الموظفين



تخطيط الموارد البشرية



وض الصالحيات والمسؤوليات



وض وتحديث الهياكل التنظيمية



وض أنظمة السالمة



دراسة مشاكل العاملين ومعالجتها
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الموقم االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي للمنظمة:
أصو ووبحت إدارة الم و ووارد البش و ورية تلعو ووب دو ار اسو ووتراتيجيا وأخو ووذت مكانو ووة مرموقو ووة فو ووي الهيكو وول

التنظيمي ومو ذلوك يختلوف تحديود هوذا الموقو مون منظموة ألخورا لعودة عوامول ،وأهمهوا اسوتيعاب
اإلدارة العليا للمنظمة لحاجتهم إلى إدارة قوية للموارد البشرية ،ويتمثل العامل الثواني فوي مودا قووة
نفوووذ القووائمين علووى إدارة الم ووارد البش ورية فووي المنظمووة وطبيعووة عالقوواتهم ببقيووة إدارات المنظمووة؛

ومن أهم العوامل األخرا ( حنفي ،7000 ،ص :)74-70

 .7نمط إدارة المنظمة ومدا فهم الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية.
 .7عدد العاملين في المنظمة.

 .7الهيكل التنظيمي العام للمنظمة الذي تعمل فيه إدارة الموارد البشرية.
الخطة اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية:
هوي خطوة معاصورة طويلوة المودا ،تشوتمل علوى ممارسوات وسياسوات تتعامول مون خاللهووا

المنظم ووة مو و الم ووورد البش ووري ف ووي العم وول ،وتتف ووق وتتكام وول وتتناس ووق ه ووذه الخط ووط والممارس ووات
والسياسات م اإلستراتيجية العامة للمنظمة ،وتعمل علوى تحقيوق رسوالتها ،وغايتهوا ،وأهودافها ،فوي

ظل متغيرات البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل من خاللها المنظمة ،والتوي مون أهمهوا المنافسوة

الحادة بين المنظمات العالمية واإلقليمية والمحلية.

انعكاس الخطة اإلستراتيجية للموارد البشرية على أداء المؤسسات:
الش ووك أن نج وواح خط ووة إدارة المو ووارد البشو ورية ه ووو س ووبب رئ وويس وحي وووي لنج وواح التخط وويط
االسووتراتيجي للمؤسسووات ويوونعكس نجوواح الخطووة اإلسووتراتيجية للم ووارد البش ورية موون األدوار المهمووة
التالية التي تضمنها اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في المؤسسة:

 .7ربوط تحركوات إدارة المووارد البشورية بموا تهودف إليوه المنظموة ،ويعنوي هوذا قيوام إدارة المووارد
البشورية بمساعدة المنظمة في تحقيق أهدفها.

 .7ضومان التنسويق و التعواون بوين إدارة المووارد البشورية واإلدارة العليوا بالمنظموة وتبوادل التوأثير
.7

لكل طرف منها على األخر.

ضمان توجيه موارد المنظمة (ما يمس الموارد البشرية) إلى تحقيق أهداف المنظمة.
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 .4ضومان أخوذ اإلدارة العليوا نقواط القووة والضوعف فوي المووارد البشورية فوي الحسوبان عنود تحديود
.7

وتنفيذ استراتيجيات المنظمة.

ضمان توجيه أنشطة إدارة الموارد البشرية في نفس االتجاه التي تسير فيه أنشطة المنظمة.

األنشطة الرئيسية التي تتضمنها خطة إدارة الموارد البشرية:
أصووبحت إدارة الم ووارد البش ورية فووي الوقووت الحووالي جووزء أساسووي فووي المؤسسووات فتطووورت

وتوسعت لتصبح إدارة كاملة للموارد البشرية بدالً من موظف واحد وأصبحت تسواهم فوي المكانوة

التنافسية للمؤسسة وكذلك في ربحيتها.

وتهوودف إدارة المووارد اإلسووتراتيجية إلووى إيجوواد قوووة عموول حقيقيووة ،مؤهلووة تووأهيالً عاليواً ،وفعالووة

وقادرة على تحمول مسوؤوليات وتبعوات األعموال داخول المنظموة ،ومون ثوم تكوون قوادرة علوى تحقيوق

متطلبات وطموحات اإلستراتيجية العامة للمنظمة ككل.

ويعتبر التخطيط االستراتيجي أداة هامة من أدوات تنمية الموارد البشرية ،وتتمثول أهميوة التخطويط
في:
 .1القدرة على التفكير في األهداف.
.2

القدرة على توضيح الرؤية المستقبلية.

.4

القدرة على توضيح األهداف وتحديدها بدقة.

.3

القدرة على تحديد االتجاه والحشد خلف االتجاه والتحفيز لتفجير الطاقات الكامنة.

 .5القدرة على البحث عن الفرص المتاحة واالستفادة منها.
 .6القدرة على تحديد األولويات.

 .7القدرة على وض إستراتيجية فعالة تتسم بالمرونوة والشومول والتكامول وتكوون جسو اًر يصول
الماضي بالمستقبل .

وفيما يلي أهم الجوانب التي يجب أن تغطيها خطة إدارة الموارد البشرية مون أجول صون بيئوة

عمول مثاليوة حيوث توؤدي إدارة المووارد البش ورية  Human Resource Managementالتوي
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يرم ووز له ووا باالختص ووار " "HRMف ووي المنشو و ت دو اًر مهمو واً ف ووي رفو و الكف وواءة اإلنتاجي ووة للمنظم ووة،
وبالتووالي فووي تحسووين وتوودعيم العالقووات اإلنسووانية؛ حيووث إن القوووة العاملووة وادارتهووا موون أصووعب مووا
تواجه المنظمة على اإلطالق ،فاإلنسان هو عنصور التغييور والتطووير ،ولهوذا توضو لوه األهوداف

والسياسات والبرامج التي يقوم بتحقيقها من خالل اعالت والمعدات ،فالمنظمة بأكملها ترتكز على

العنصر اإلنساني من قمة هرمها التنظيمي إلى قاعدتها( الحزامي ،7007 ،ص.)60- 70

فاإلنسان بطبيعته عنصر التغيير والتطوير ،وهو المسؤول األول أيضاً عن صياغة األهداف

والخطط والسياسات والبرامج التي يقوم بتنفيذها بمعاونة اعالت والمعدات ،لهذا فوإن هوذا العنصوور

لووه أهميتووه علووى مسووتوا المنظمووة وعلووى المسووتوا االقتصووادي ككوول( د اركوور ،7227 ،ص -70

.)70

وموون هنووا يمكوون القووول أن بيئووة العموول المثاليووة هووي البيئووة التووي تعوورف خاللهووا المووارد البش ورية

دورها واألهداف المناطة بها جيداً ،وأهم أهداف الخطة اإلستراتيجية للموارد البشرية ما يلي:
.7

استقطاب وتعيين أفضل موارد بشرية متاحة.

.7

الحفاظ على الموارد البشرية لدا الشركة وعدم فقدها.

.7

تدريب وتطوير الموارد البشرية لدا الشركة.

 .4تهيئووة المنوواال المالئووم إليجوواد نوووع موون العالقووات الجيوودة والفعالووة بووين الموووظفين والتووي تتوويح
اتصاالت مباشرة فيما بينهم.

 .7جعوول سياسووات إدارة الم ووارد البش ورية جووزًءا موون خطووط العموول ،واعووادة تشووكيل ثقافووة المنظمووة
للتوافق م تلك السياسات.
.6
.1

تكوين بيئة يتم فيها إطالق العنان لإلبداع المستتر ،وطاقات العاملين.

االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات.

اآلثار االقتصادية للتخطيط االستراتيجي إلدارة وتنمية الموارد البشرية على أداء منظمات
األعمال.
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تس وواهم عملي ووة إدارة المو ووارد البشو ورية بكف وواءة إل ووى تحقي ووق الكثي وور م وون األه ووداف الت ووي تع ووود
بالفائدة على أداء المنظمة ومن أبرزها :
 .7يعتبر العنصر البشري المدرب المؤهل هو أساس التقدم واالزدهار والنموو فوي أي منظموة
أعمووال تهوودف إلووى زيووادة اإلنتوواج موون خووالل قدرتووه علووى اسووتيعاب التقنيووات الحديثووة التووي
تقلل من التكلفة وتزيد اإلنتاج وتحقق المزيد من األرباح المادية والمعنوية للمنظموة والتوي

تصووب فووي النهايووة فووي االقتصوواد القووومي للدولووة محوول االعتبووار .وخاصووة أن االقتصوواد
العالمي يتجه اليوم بدرجة متزايدة نحو اقتصواد المعرفوة الوذي يعتمود اعتمواداً أساسوياً علوى
محركواً لإلنتواج والنموو االقتصوادي ،كموا أصوبح مبودأ
تنمية الموارد البشورية التوي أصوبحت ّ
التركيز علوى المعلوموات والتقنيوات الحديثوة مون العوامول األساسوية فوي االقتصواد بول ومون
األمووور المسوولم بهووا ،وهووو مووا يؤكووده شوويوع بعووض المصووطلحات ،مثوول "مجتمو المعلومووات

"وثورة المعلومات" و" اقتصاد المعرفة" و"اقتصاد التعليم" و" الموجة الثالثة" وغيرها.

 .7تساهم عملية تنمية الموارد البشرية في تقلويص الكلفوة االجتماعيوة المترتبوة علوى المجتمو

ألنها تساهم في التقليل من تلوث البيئة واسوتنزاف المووارد األوليوة وبالتوالي تتحقوق التنميوة

المستدامة التي تساعد االقتصاد القومي على االستمرار في تقدمة ونموه.

 .7إن مبادو إدارة القوا البشورية اإلسوتراتيجية كاإلتقوان فوي العمول وتحمول المسوؤولية تسواهم
فوي تحقيووق مووا يسوومى باالقتصواد المعاصوور بووالجودة والتووي تمونح االقتصوواد ميوزات تنافسووية
لإلنتواج مموا يسواهم فووي نموو الصوادرات باعتبووار أنهوا تلقوى قبووال عالميووا وهوذا يودعم ميوزان

المدفوعات ويجلب العملة الصعبة لالقتصاد محل االعتبار .

 .4إن اسووتدامة التوودريب والتأهيوول للعنصوور البشووري فووي المنظمووة موون ابوورز مقومووات تحسووين
األداء التي تسوهم بتحقيوق الكفواءة الفنيوة اإلنتاجيوة للمنظموة؛ حيوث يق ّودر االقتصواديون أن
أكث وور م وون  %00م وون الن وواتج المحل ووي اإلجم ووالي ف ووي دول منظم ووة التع وواون االقتص ووادي
لمبنيووة
والتنميووة يجوود مصوودره فووي التقو ّودم المعرفووي؛ ويؤكوود ذلووك تصوواعد أهميووة الصووناعات ا ّ
المتقدمووة بالنسووبة إلووى مجموول الصووناعة
علووى المعلومووات بشووكل ملحوووظ فووي معظووم الوودول
ّ

خالل العقود الثالثة الماضية ،وتنامي مساهمتها في صادرات هذه الدول ،حيوث بلغوت –

على سبيل المثال –  %63في اليابان و %61فوي الواليوات المتحودة و %06فوي أيرلنودا

و %69في المملكة المتحدة.
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التوس و ف ووي
 .7تعموول الوودول علووى زي ووادة اسووتثماراتها فووي المعرفووة والمعلوم ووات موون خووالل
ّ
اإلنفاق على التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمستويات األداء في القطاعين الحكومي
والخواص .فاالسوتثمار فوي تنميوة العنصور البشوري أصوبح يشوكل فوي حود ذاتوه أحود عواموول

اإلنتوواج ،إن لووم يكوون أهمهوا علووى اإلطووالق ،لوودوره األساسووي فووي تحسووين اإلنتاجيووة وزيووادة

مس ووتويات التش ووغيل ،فضو والً ع وون كون ووه العام وول األساس ووي وراء االرتق وواء بكف وواءة عناص وور

اإلنتاج.

 .3تشووير التجووارب الدوليووة إلووى أن اقتصوواد المعرفووة سوويكون لووه أثوور فووي التوظيووف المباشوور

وغيوور المباشوور حيووث إن التقنيووات الحديثووة س وتولد طلب واً إضووافياً علووى العمالووة موون خووالل
توفير سل وخودمات جديودة ومون خوالل توسوي نطواق السووق وزيوادة اإلنتواج .إضوافة إلوى

التأثير المباشر ليس فقط على حجم العمالة وبنيتها المهنية وسوق العمل ،ولكنها ستشمل
خصوصووا فيمووا يتعلووق باعتموواد مووا يمكوون تسووميته
أيض واً وبصووورة أساسووية نوعيووة العموول،
ً
األن وواع المرنووة للعمالووة ذات الطوواب التعاقوودي ،فض والً عوون االتجوواه نحووو تقلوويص سوواعات

المتقدمة والودول الناميوة علوى حود
العمل ...إلخ .ويمكن القول أن أسواق العمل في الدول
ّ
سواء ستصبح بذلك أكثر مرونة في ظل اقتصاد المعرفة.

 .1مون الواضوح أنوه سوويكون للثوورة التقنيوة الجديوودة أثور كبيور بالنسووبة للفئوات األكثور احتكاكواً
بهوا ولصوالح االختصاصوات األكثوور حداثوة التوي يغلوب فيهووا عنصور الشوباب ،كموا سووتبرز

جليووة بالنسووبة للشووركات دوليووة النشوواط والمؤسسووات ذات اإلنتوواج
فائوودتها وتأثيراتهووا بصووورة ّ
الموجه للتصدير؛ وبديهي أيضاً أنها ستكون في صالح الدول األكثور تق ّودماً القوادرة
الكبير
ّ
علووى االسووتفادة موون المي وزات المطلقووة والنسووبية التووي يوفرهووا لهووا امووتالك ناصووية المعرفووة

التقنيو و و و و و ووة واحتكو و و و و و ووار القسو و و و و و ووم األكبو و و و و و وور منهو و و و و و ووا ،مو و و و و و وون خو و و و و و ووالل التبو و و و و و ووادل الو و و و و و وودولي
ّ
( . )http://riyadhef.com/arabic/apdfdetail.aspx?id=58

خاتمة ونتائج:
موون خووالل مووا تقوودم موون وظووائف وأهووداف ،يتضووح لنووا أنووه فيمووا يتعلووق بووالموارد البش ورية

وحجمهووا فووي المنظمووات الحكوميووة ،فيجووب أن يكووون هنوواك عمليووة إعووادة توزي و واسووتغالل للم ووارد
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البش ورية الحاليووة وتوجيههووا نحووو األهووداف المطلوبووة ،م و توووفير التوودريب المناسووب للحصووول علووى
موارد جديدة مؤهلة عن طريق تفعيل برنامج تطوير القطاع العام وتوفير التدريب المسوتمر لوضو

الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على أسس الجودارة واالسوتحقاق الووظيفي؛ فالسياسوات
واإلج وراءات الخاصووة بووالموارد البش ورية المطبقووة فووي معظووم البلوودان الناميووة مووا ازلووت دون مسووتوا
الطموحووات ،وال تعكووس الممارسووات المثلووى فووي هووذا المجووال .فتخطوويط المووارد البشورية ال يووتم وفووق
منهجيووة علميووة ودقيقووة ،األموور الووذي يترتووب عليووه عوودم تمكوون الووو ازرات والمؤسسووات الحكوميووة موون

تحديوود احتياجاتهووا المتوقعووة موون األعووداد والمهووارات والخبورات العلميووة الالزمووة لتحقيووق أهوودافها ،أو
حتووى موون تحديوود الفووائض منهووا ،وبالتووالي يعوواني القطوواع العووام موون توودني مسووتوا األداء واإلنتاجيووة
وتضخم جهوازه الووظيفي فوي اغلوب البلودان الناميوة مون هوذا العوالم وال شوك أن هوذا نواجم عون سووء

إدارة الموارد البشرية ،وأما هذه الدراسة فانه يمكن القول بأنها توصلت إلى النتائج التالية:

 تعرضت إدارة المنظمات عموما وادارة الموارد البشرية خصوصا إلى رياح العولمةفأحدثت فيها تغييرات كثيرة أخرجتها من ثوبها التقليدي إلى النمط التقني والمعرفي وذلك

باالستفادة من تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية وذلك بتحول بعض األنشطة
الروتينية إلى عمليات أليه بواسطة الحاسبات اعلية.

 -أصبح التخطيط االستراتيجي للمؤسسات مرتبط ارتباطا كبي ار بخطط إدارة الموارد البشرية

ووظائفها وذلك تغير نمط االقتصاد الدولي وتحوله من النمط التقليدي إلى النمط

المعرفي المبني على رأس المال البشري.

 فرض نمط اقتصاد المعرفة االهتمام بالعنصر البشري المتعلم والمدرب وبالتالي االهتمامبتطوير فلسفة سياسات التعامل م الموارد البشرية ،والتحول عن اعتبارهم أدوات تؤدي

ما يطلب إليهم تنفيذه إلى النظر إليهم كونهم شركاء استراتيجيين في المسؤولية.
التوصيات:
بعد استعراض ودراسة العوامل التي قد تساهم في نجاح ادارة الموارد البشرية في

منظمات االعمال ؛ فإن هذه الدراسة توصي بما يلي:

 -تكثيف التدريب للموارد البشرية وفق خطط مدروسة وممنهجة بشكل جيد.
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 تحديث وتطوير اليات وادوات وخطط ومناهج تدريب الموارد البشرية في المؤسساتلتتوافق م متطلبات العصر الحديث .

 التركيز على ادخال التكنولوجيا في برامج تنمية الموارد البشرية في منظمات االعمالوخاصة في ظل ثورة رقمية هائلة يشهدها العالم.

 زيادة االهتمام بموضوع اقتصاد المعرفة واالهتمام بالمعلومات كأداة من ادوات التنافسبين االقتصاديات المعاصرة وتوظيف المعلومة لخدمة اقتصاد الموارد البشرية.
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