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�صالح ابراهيم العوا�سا

طالب /دكتوراه �إدارة الموارد الب�شرية /جامعة الجنان

�أثر المتغيِّرات العالمية الجديدة في �إدارة الموارد الب�شرية

و�صفية تحليلية ميدانية عن ال�شركات ال�صناعية الم�ساهمة العامة االردنية
درا�سة
َّ
DOI: 10.33986/0522-000-011-001

َّ
ملخ�ص الدرا�سة
هدف ��ت الدرا�سة الى البحث في �أثر المتغيرات العالمية الجديدة فى �إدارة الموارد الب�شرية،
من خالل �إجراء درا�سة و�صفية تحليلية لل�شركات ال�صناعية الم�ساهمة العامة في الأردن .وتحقيق ًا
لغاي ��ات الدرا�سة اعتُمدت ا�ستبانة لقيا�س متغ ِّير الدرا�س ��ة الم�ستقل ،وتم َّثل في المتغيرات العالمية
الجديدة ،وكذلك قيا�س المتغير التابع المتم ِّثل في �إدارة الموارد الب�شرية.
ت�ش� � َّكل مجتمع الدرا�سة من ال�شركات ال�صناعية الم�ساهم ��ة العامة،ذو�أُ َ
خذ ب�أ�سلوب الح�صر
ال�شام ��ل ل�صغ ��ر حجم مجتم ��ع الدرا�سة ،وقد ا�س ُتخ ��دام عدد م ��ن الأ�ساليب الإح�صائي ��ة� ،أهمها
الإح�صاءات الو�صفية واالنحدار الب�سيط ومعامل االرتباط بير�سون للوقوف على نتائج الدرا�سة.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى مجموعة من النتائج� ،أهمها:
يوجد �أثر للمتغيرات العالمية الجديدة فى �إدارة الموارد الب�شرية ،وخا�صة �أن متغير المعرفة
هو �أكثر متغير ي�ؤثر في �إدارة الموارد الب�شرية في ال�شركات ال�صناعية الم�ساهمة العامة.
يوجد �ضعف في عملية توظيف الموارد الب�شرية في ال�شركات ال�صناعية.
يوجد عالقة قوية بين المتغيرات العالمية و�إدارة الموارد الب�شرية.
و�أو�صت الدرا�سة برفع الم�ستوي التنظيمي لإدارة الموارد الب�شرية والتعامل معها من منظور
�إ�ستراتيج ��ي ،وبالعمل على و�ضع �إ�ستراتيجية خا�ص ��ة بتوظيف الموارد الب�شرية ،وبزيادة االهتمام
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بالتدري ��ب والتطوي ��ر للقي ��ادات الإداري ��ة والعاملي ��ن لرفع كفاءته ��م لمواجهة التحدي ��ات العالمية
 وباهتمام ال�شركات ال�صناعية في التغيرات البيئية العالمية والتحول نحو االعتماد على،الجدي ��دة
.تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت والتراكم المعرفي بفاعلية لمواكبة المتغيرات العالمية الجديدة
. �إدارة الموارد الب�شرية، المتغيرات العالمية الجديدة:الكلمات الدالة
ABSTRACT
The impact of global changes on the new
Human Resources Management
The study is intended to explore the impact of new global variables
and their implications on managing human resources through conducting an
analytical study on public shareholding industrial companies in Jordan. In
order to achieve the objectives of this study, a questionnaire has been adopted
to measure the independent study variables along with the new global
variables and measure the dependant variables in terms of managing human
resources and related implications.
The study subjects consist of public shareholding industrial companies,
and the comprehensive exclusive approach has been used owing to the small
size of the study population. A number of statistical methods are used in this
study including mainly descriptive statistics, simple deviation, and Pearson’s
connection coefficient in order to determine the study findings. The study
reached several major results as follows:
The new global variables and their implications have an impact on human
resources management and related aspects; particularly as the knowledge
variable yields the largest impact on human resources management in public
shareholding industrial companies.
There is a poor utilization of human resources in industrial companies.
There is a strong relationship between global variables and human
resources management.
The study recommended the lifting of the organizational level of the
Department of Human Resources and handled from a strategic perspective,
work on developing a strategy employing human resources, increased
attention to training and development and administrative leaders and workers
to raise their efficiency to meet the new global challenges, the attention of the
industrial companies in the global environmental changes and a shift toward
Al JINAN
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reliance on information technology and communications and accumulation of
knowledge to effectively cope with the new global variables.
Keywords: New Global Changes, Management of Human Resources

مقدمة

�شه ��د العال ��م وبيئة الأعم ��ال في الوقت الراه ��ن تغ ُّيرات هائل ��ة على المج ��االت كافة .فعدد
المنظمات ي�شهد تزايد ًا �سريع ًا ،والأ�سواق تتحول وتنفتح على العالم� ،أ َّما العمليات فتتغير ب�سرعة.
كما �أن تقنيات المعلومات ت�شهد هي الأخرى تطور ًا هائ ًال ،بحيث امتدت �إلى جميع جوانب الحياة،
وق ��د عززت و�ساهم ��ت في �إحداث نقل ��ة نوعية حديثة في مج ��ال االت�صاالت ،وتب ��ادل المعلومات،
و�ساهمت في تطوير بيئة الأعمال ،وكذلك في زيادة التناف�س بين المنظمات على الم�ستوييى المحلي
والعالمي .حيث يتطلب من منظمات الأعمال �أن ت�أخذ هذه التغيرات العالمية �ضمن ا�ستراتيجياتها
في الم�ستقبل ،و�أن تكون كاملة الفاعلية والكفاءة لتتمكن من تحقيق البقاء والنمو.
وق ��د �أ�صبح االهتمام ب�إدارة الموارد الب�شري ��ة وتنميتها يتزايد في المنظمات المعا�صرة ،من
�أج ��ل تحقي ��ق �إ�ستراتيجية المنظمة ف ��ي الم�ستقبل .وتعتبر الم ��وارد الب�شرية الث ��روة الأكثر �أهمية
بالن�سبة لمنظمات الأعمال ،وركن ًا �أ�سا�سي ًا في منظمات الأعمال؛ لكونها الأ�سا�س للميزة التناف�سية
عل ��ى المدى البعيد ،حيث تهدف �إلى تعزيز القدرات التنظيمية ،وتمكين المنظمات من ا�ستقطاب
وت�أهيل الكفاءات الالزمة والقادرة على مواكبة التطورات العالمية الجديدة في الم�ستقبل.
م�شكلة الدرا�سة

�إن �إدارة الموارد الب�شرية لم تعد خيار ًا للمنظمات ،بل �أ�صبحت �أمر ًا �ضروري ًا يجب االنخراط
في ��ه وو�ضعهك�أولوي ًة في ا�ستراتيجياتها و�أهدافها المن�ش ��ودة ،لتح�سين �أدائها لكي تتمكن من النمو
واال�ستقرار ،لمواكبة التغيرات العالمية الحديثة المتزايدة.
ففي ِّ
ظل �أ�سواق عالمية خلت من القواعد والقيود ،ومع التطورات التقنية والفنية والتكنولوج َّية
وتقني ��ة المعلومات وثورة االت�صاالت ،يظهر دور التط ��ورات العالمية بجميع مجاالتها بو�صفهاكقوة
جعلت منظمات الأعمال الرائدة على اختالف �أنواعها ،بما فيها ال�شركات ال�صناعية ،تحر�ص على
العم ��ل على تطوير مواردها الب�شرية واحتياجاتها الحالية والم�ستقبلية .وتغيير و�سائلها لكي تتمكن
م ��ن ال�صمود واال�ستمرار �أمام المتغي ��رات العالمية الجديدة وتت�أقلم م ��ع تحدياتها ،فاليوم �أ�صبح
الح�صول على مكان في ال�سوق العالمي واال�ستمرار فيه هدف ًا �صعب المنال ،وال �سيما بالن�سبة لدول
العالم الثالث.
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وبما �إن ال�شركات ال�صناعية الم�ساهمة العامة الأردنية كانت ت�ؤدب دور ًا كبير ًا في االقت�صاد
الأردن ��ي ،نظ ��ر ًا لم ��ا ت�ش ِّكله ه ��ذه ال�شركات م ��ن ا�ستقطاب للعمال ��ة الأردنية ،وم ��دى �إ�سهامها في
ال�ص ��ادرات الخارجية ،وكذلك �سعة هذا القطاع وتن ��وع �أن�شطتة .فقد جاءت هذه الدرا�سة الحالية
�ساعية للتعرف على �أثر المتغيرات العالمية الجديدة فى �إدارة الموارد الب�شرية.
�أهمية الدرا�سة

تب ��رز �أهمي ��ة الدرا�سة في كونها تبحث في �إدارة الموارد الب�شري ��ة ووظائفها ،مع الأخذ بعين
االعتبار مدى ت�أثير التغيرات العالمية الجديدة المت�سارعة فيها ،وما فر�ضته من �أو�ضاع جديدة في
الفك ��ر الإداري واال�ستراتيجي .كما تناولت الدرا�س ��ة قطاع ال�شركات ال�صناعية الم�ساهمة العامة،
ِل َم ��ا له من دور كبير ومهم في الت�أثير فى االقت�صاد الأردني والم�ساهمة في نموه ،وفي زيادة الناتج
عال
القوم ��ي .م َّما يعني �ض ��رورة اهتمام هذه ال�شركات مواردها الب�شري ��ة وتطويرها على م�ستوى ٍ
من الكفاءة والفاعلية.
�أهداف الدرا�سة

تهت� � ُّم ه ��ذه الدرا�سة بت�سلي ��ط ال�ضوء على المتغي ��رات العالمية الجدي ��دة وت�أثيرها فى �إدارة
الم ��وارد الب�شري ��ة ووظائفها ،وذلك من خالل درا�سة وتحليل �أث ��ر المتغيرات العالمية الجديدة فى
�إدارة الم ��وارد الب�شرية ،والتعرف عل ��ى دور �إدارة الموارد الب�شرية ف ��ي مواجهة التحديات في ظل
المتغي ��رات العالمية الجديدة ،ثم تقديم تو�صي ��ات واقتراحات ت�ساهم في دعم دور الإدارات العليا
لل�ش ��ركات ال�صناعي ��ة في تطوير موارده ��ا الب�شرية وتح�سي ��ن �أدائها لمواكبة المتغي ��رات العالمية
الجديدة.
فر�ضيات الدرا�سة

بالإمكان �صياغة الفر�ضيات ا�ستناد ًا �إلىلم�شكلة الدرا�سةوكمايي�أتي:
 :Hoال يوج ��د �أث ��ر للمتغي ��رات العالمية الجدي ��دة فى �إدارة الم ��وارد الب�شرية في ال�شركات
ال�صناعية الم�ساهمة العامة الأردنية.
ويتفرع منها الفر�ضياتةالآتية:
 :H01ال يوج ��د �أثر للمتغيرات العالمي ��ة الجديدة فى تخطيط الموارد الب�شرية في ال�شركات
ال�صناعية الم�ساهمة العامة.
 .Ho2ال يوج ��د �أثر للمتغيرات العالمية الجديدة فى توظي ��ف الموارد الب�شرية في ال�شركات
الجنان
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ال�صناعية الم�ساهمة العامة.
 :Ho3ال يوج ��د �أث ��ر للمتغي ��رات العالمي ��ة الجدي ��دة ف ��ى التدري ��ب والتطوير ف ��ي ال�شركات
ال�صناعية الم�ساهمة العامة.
 :Ho4ال يوج ��د �أث ��ر للمتغيرات العالمية الجدي ��دة فى التعوي�ضات في ال�ش ��ركات ال�صناعية
الم�ساهمة العامة.
 :Ho5ال يوج ��د �أثر للمتغيرات العالمي ��ة الجديدة فى تقويم الأداء ف ��ي ال�شركات ال�صناعية
الم�ساهمة العامة.
التعريفات االجرائية

الم ��وارد الب�شرية .هي جميع الأفراد العاملين في المنظمة �سواء �أكانوم ر�ؤ�ساء �أو مر�ؤو�سين،
والذين يقومون ب�أداء مهام معينة مقابل �أجر معين لتحقيق �أهداف المنظمة.
تخطي ��ط الموارد الب�شري ��ةي عملية توقع احتياجات ال�شركة من الم ��وارد الب�شرية ك َّم ًا ونوع ًا
حالي ًا وم�ستقب ًال.
توظي ��ف الموارد الب�شرية :وهو توفير العمال ��ة الالزمة لل�شركات ال�صناعية بالنوعية والكمية
المطلوبة على �ضوء االحتياجات المخططة من العمالة.
التدري ��ب والتطويري الجهود الهادفة �إل ��ى تزويد الفرد العامل بالمعلوم ��ات والمهارات التي
تك�سبه مهارات في �أداء العمل �أو تنمية مهارات ومعارف وخبرات باتجاه زيادة كفاءة وفاعلية الفرد
العامل الحالية والم�ستقبلية.
التعوي�ض.:ه ��ي المنافع والمزايا التي تمنحها ال�شركة للأف ��راد والعاملين فيها� ،أو الذين قد
ترغ ��ب في ارتباطهم بها،ي وت�ستهدف تحريك روح االنتماء وتعزيزها لدى العاملين الجدد ،وتزيد
م�ستوى الوالء والأداء والإنتاجية.
تقييم االداء .قيا�س وتقييم الت�أثير في خ�صائ�ص الفرد الإدراكية وال�سلوكية ومحاولة التعرف
على احتمالية تكرا�س الأداء وال�سلوك �أنف�سهما في الم�ستقبل لإفادة الفرد وال�شركة والمجتمع.
المتغ ِّي ��رات العالمية الجدي ��دة :وهي المفاهيم والأف ��كار والتطبيقات الجدي ��دة التي طر�أت
وا�ستج ��دت عل ��ى الأبع ��اد الرئيية التي ت�ش� � ِّكل العال ��م المعا�ص ��ر ،والمتمثلة في الأبع ��اد المعرفية،
والمعلوماتية ،واالقت�صادية وغيرها.
الجنان
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 تقوييم األاداء .: :قياس وت وييم التأثير في خص ة ة ةةا

ال رد ا درااي والس ة ة ةةلواي ومحاول

التعرف إالى احتمالي تارار م س ا داء والس ة ة ة ة ةةلوك أم س ة ة ة ة ةةهما في المس ة ة ة ة ةةت بل فادة ال رد

والشرا والمجتمع

 المتغيرات العررالميررة الجررديرردة :وهي الم ة ةةاهيم وا فاة ةةار والتطبي ة ةةات الجة ةةدية ةةدة التي طرأت

واسةةةةةةتجدت الى ا بعاد الر يسةةةةةسةةة ةةي التي تشةةةةةةال العالم المعاص ة ة ةةر ،والمتمثل في ا بعاد

ال�شكل رقم ()1

المعرفي  ،والمعلوماتي  ،واالقتصادي وغيرها

الشكل رقم ()0
أنموج الدراسة

المتغير المستقل

المتغير التابع
إدارة الموارد البشرية

المتغيرات العالمية الجديدة
االمي ا اسواق وتحرير التجارة

-1تخطيط الموارد البشري

تامولوجيا المعلومات واالتصاالت

-2توظيف الموارد البشري

اصر المعرف

-3التدريح والتطوير

التاتتالت االقتصادي

-4التعويض

-5ت وييم ا ادء
5

الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية

درا�س ��ة الح�س ��ن ( :)2013تناول ��ت هذه الدرا�س ��ة مو�ض ��وع �إدارة الموارد الب�شري ��ة في ظ ّل
العولم ��ة .وهدفت �إلى تحدي ��د التحديات التي �أفرزته ��ا العولمة ،ومدى ت�أثيرها ف ��ي �إدارة الموارد
الب�شري ��ة ،و�أهم الم�شاكل التي تتعر� ��ض لها �إدارة الموارد الب�شرية في ظل العولمة ،وت�سليط ال�ضوء
على مدى ت�أثير الظواهر المرافقة للعولمة في الموارد الب�شرية.
وتو�صل ��ت الدرا�سة �إلى ع ��دة نتائج� ،أه ُّمه ��ا �أن �إدارة الموارد الب�شرية ف ��ي المنظمات تواجه
َّ
العديد من التحديات في ظ ّل العولمة كالتحديات المعرفية والتقنية ،وتحديات تنظيمية وت�شريعية،
وذل ��ك م ��ن ج ّراء ما �أحدثته العولم ��ة و�آلياتها من تغ ُّيرات في نطاق الأعم ��ال والمهارات والقدرات
المطلوبة للموارد الب�شرية.
و�أو�ص ��ت الدرا�س ��ة بالعم ��ل على توفي ��ر المهارات الفني ��ة والتقني ��ة و�إدارة متط ��ورة لمواكبة
التط ��ورات والم�ستجدات ،والعمل على تحديث الأنظمة والقواني ��ن ذات العالقة بالموارد الب�شرية،
ومواكبتها للتطورات الحديثة في مجاالت الأعمال ومواكبة الم�ستجدات العالمية.
درا�س ��ة الفيا� ��ض ( :)2011لق ��د هدف ��ت الدرا�س ��ة �إل ��ى تو�ضي ��ح العالق ��ة والأث ��ر فيما بين
�إ�ستراتيجي ��ات �إدارة الم ��وارد الب�شرية من حي ��ث (تحليل الوظيفة ،واالختي ��ار والتعيين ،والتدريب
والتطوير ،وتقويم الأداء) والنجاح الإ�ستراتيجي.
تو�صلت الدرا�سة �إل ��ى مجموعة من النتائج ،كان من �أبرزها وج ��ود عالقة ارتباط قوية
وق ��د َّ
الجنان
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تو�صلت �إلى وجود
بين جميع �إ�ستراتيجيات �إدارة الموارد الب�شرية و�أبعاد النجاح الإ�ستراتيجي ،كما َّ
�أثر ذي داللة �إح�صائية لإ�ستراتيجيات �إدارة الموارد الب�شرية على النجاح الإ�ستراتيجي ب�أبعاده.
درا�س ��ة �شعب ��ان ،والعب ��ادي ( :)2007تهدف ه ��ذه الدرا�سة �إل ��ى تحليل طبيع ��ة العالقة بين
التحديات الإ�ستراتيجية وممار�سات �إدارة الموارد الب�شرية ،واختبار عالقة االرتباط بين التحديات
الإ�ستراتيجي ��ة وممار�س ��ات �إدارة الموارد الب�شرية .ومحاولة �إن�شاء مخط ��ط واختباره للو�صول �إلى
�صورة تعك�س �أ�سلوب التحديات الإ�ستراتيجية وطبيعة ممار�سات �إدارة الموارد الب�شرية.
واعتم ��دت الدرا�س ��ة على �آراء عينة من معم ��ل �إ�سمنت الكوفة .ومن �أه ��م اال�ستنتاجات التي
تو�صلت الدرا�سة �إليها �أنه يوجد ت�أثير لتحديات العولمة في عمل المنظمة المبحوثة ،ووجود عالقة
َّ
ارتباط قوي ��ة بين تحديات الإ�ستراتيجي ��ة وممار�سات �إدارة الموارد الب�شري ��ة ،و�أ�صبح لممار�سات
�إدارة الم ��وارد الب�شرية الأ�سا�س ف ��ي تحقيق الجودة ونجاح المنظمة .و�أو�ص ��ت الدرا�سة ب�أنه يجب
على �إدارة منظم ��ات الأعمال العم ُل وفق منهج �إ�ستراتيجي لمواجهة التطورات البيئية التي تت�صف
بالغمو�ض ،و�إ�شراك العاملين بمختلف م�ستوياتهم بدورات تدريبية متخ�ص�صة.
درا�س ��ة نم�ش ��ه ( :)2007تناول ��ت الدرا�سة و�ض ��ع ت�ص� � ُّور لإ�ستراتيجيات الم ��وارد الب�شرية،
وت�سلي ��ط ال�ض ��وء على التحديات الت ��ي تواجهها �إدارة الم ��وارد الب�شرية ،وتحدي ��د الإ�ستراتيجيات
المنا�سب ��ة لمواجهة هذه التحدي ��ات ،حيث تو�صلت الدرا�سة �إلى عدة نتائ ��ج ،ومن �أهمهما الحاجة
والتوجه الإ�ستراتيجي
�إل ��ى �إيجاد �إ�ستراتيجيات لإدارة الموارد الب�شرية لمواجهة تحديات العولمة،
ُّ
في وظائف �أن�شطة �إدارة الموارد الب�شرية في المنظمات.
درا�س ��ة ال�سي ��د ( :)2006تناولت الدرا�سة تحلي ��ل الو�ضع القائ ��م لأداء العن�صر الب�شري في
الهيئ ��ات ال�سياحي ��ة والأجه ��زة الر�سمية من خالل درا�س ��ة ميدانية� ،إ�ضافة �إلى �إلق ��اء ال�ضوء على
ال�سيا�س ��ات المتَّبع ��ة لتحديد م ��دى �إ�سهامها ف ��ي توفير بيئة عم ��ل تتوافق مع المتغي ��رات العالمية
الجدي ��دة .وكان من �أبرز نتائجها �أهمي ��ة العمل على تنمية الموارد الب�شرية والنهو�ض به من خالل
ا ِّتباع بع� ��ض ال�سيا�سات المه َّمة (�سيا�سي ��ة التعليم والتدريب ،تفوي�ض ال�سلط ��ة ،واالبتكار) ،كذلك
ر َّكزت على و�ضع �إ�ستراتيجيات جديدة لمواجهة الو�ضع التناف�سي الذي فر�ضته المتغيرات العالم َّية
الجدي ��دة ،و�أي�ض ًا التدريب الف َّعال للعاملين في القطاع حت ��ى ي�ستطيع التعامل مع الأ�سواق العالمية
في ظل المتغ ِّيرات الجديدة التي ت�سود الأ�سواق العالمية.
درا�س ��ة الجن ��دي ( :)2004تناولت الدرا�سة �أثر المتغيرات المعا�ص ��رة (العولمة ،تكنولوجيا
المعلوم ��ات ،التط ��ورات التنظيمية) في بع� ��ض وظائف �إدارة الموارد الب�شري ��ة ،وتحديد المعوقات
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التي تواجه البنوك لهذه المتغيرات المعا�صرة ،حيث ا�ستهدفت الدرا�سة معرفة مدى �إدارك الإدارة
العليا ومتخذي القرارات ت�أثي َر بع�ض المتغيرات المعا�صرة في وظائف �إدارة الموارد الب�شرية ،كما
رك ��زت على التطورات التنظيمي ��ة وما �أحدثته من تغيرات �أ�سا�سية في الحي ��اة الوظيفية للعاملين،
وتو�صلت الدرا�سة
وعل ��ى ر�أ�س الم ��ال الب�شري وما يمتلك ��ه الأفراد من مه ��ارات وجوانب معرفي ��ةَّ .
أهمها وجود اختالف بين بن ��وك القطاعين العام والخا� ��ص من حيث ت�أثير
�إل ��ى عدة نتائج ،وم ��ن � ِّ
المتغيرات المعا�صرة ف ��ي �إدارة الموارد الب�شرية ،وكذلك ت�أثير المعوقات الداخلية والخارجية في
تكي ��ف �إدارة الموارد الب�شرية مع المتغي ��رات المعا�صرة .و�أو�صت الدرا�س ��ة ب�ضرورة وجود معايير
جدي ��دة واالنتق ��ال من الإدارة التقليدي ��ة �إلى �أنم ��اط الإدارة الحديثة ال�ستقط ��اب واختيار و�إيجاد
�أ�سالي ��ب فاعلة لتنمية المديرين ،و�إن�شاء �إدارات حديثة لمواجه ��ة المتغيرات الحالية والم�ستقبلية
من خالل و�ضع �إ�ستراتيجيات قادرة على مواجهة المتغيرات والتك ُّيف معها.
درا�س ��ة  :)2004( Zhuهدف ��ت ه ��ذه الدرا�س ��ة �إلى التعرف �إل ��ى التغيرات في مج ��ال �إدارة
وتطوي ��ر الموارد الب�شرية ف ��ي اليابان خالل ال�سنوات الأولى من الق ��رن الحادي والع�شرين ،ومدى
ا�ستجابته ��ا لتحدي ��ات العولمة .وقد تك َّونت عينة الدرا�سة م ��ن ( )200فرد من العاملين بمنظمات
تو�صلت الدرا�سة �إل ��ى �أنَّ �سوق العمل الياباني ف ��ي الوقت المعا�صر
تطوي ��ر الموارد الب�شرية .وق ��د َّ
يواج ��ه تحديات من قبيل انخفا�ض التوظيف لوقت كام ��ل ،و�صعوبة ح�صول الخريجين الجدد على
فر� ��ص عمل ،وزيادة الطلب على العمالة الماهرة ،وا ِّت�س ��اع الفجوة بين المهارات والوظائف ،وت�أ ُّثر
�أو�ض ��اع �س ��وق العمل الحديث ف ��ي اليابان بالعوامل الداخلي ��ة والخارجية مثل (الأ�س ��واق العالمية،
والتغيرات البيئية ،واالبتكارات ،والأو�ضاع االقت�صادية) ،و�أن هناك فجوة بين �سيا�سات وممار�سات
تطوي ��ر الموارد الب�شرية في المنظم ��ات اليابانية من جهة ،وما ُيطرح م ��ن �أفكار ور�ؤى عالمية من
جه ��ة �أخرى ،والعناية بالتدريب على ر�أ�س العمل في معظ ��م المنظمات .وخل�ص الباحث �إلى وجود
تحديات م�ستقبلية في مجال تطوير الموارد الب�شرية اليابانية .و�أو�صت الدرا�سة ب�أ َّنه على منظمات
الأعم ��ال �أن تط ِّو َر برامجها التدريبية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ،وخا�صة فيما يتعلق
بمواجهة التغيرات التكنولوجية ،والمعرفة الفكرية لبيئة الأعمال ،والمناف�سة ،ومتطلبات العولمة.
درا�سة  :)2003( Liهدفت الدرا�سة �إلى التعرف �إلى واقع �إ�ستراتيجية �إدارة الموارد الب�شرية
ف ��ي ال�شركات العالمية في ال�صي ��ن ،ومقارنة ممار�سات �إدارة الم ��وارد الب�شرية في تلك ال�شركات
�ضم ��ن قطاعين �أ�سا�سيين ،هما قط ��اع �صناعة الم�شروبات الغازية وقط ��اع الإلكترونيات .حيث تم
و�ض ��ع االفترا�ض ��ات التي تقي� ��س الإ�ستراتيجية العامة المتَّبع ��ة وممار�سات �إدارة الم ��وارد الب�شرية
وعالقتهم ��ا مع ٍّ
تو�صل ��ت الدرا�سة الى �أنَّ بع�ض ًا من االفترا�ضات
كل من بيئة المنظمة و�أدائها .وقد َّ
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الأ�سا�سي ��ة لإ�ستراتيجي ��ة �إدارة الم ��وارد الب�شرية التي ترك ��ز على �ضرورة تكام ��ل ممار�سات �إدارة
الم ��وارد الب�شرية مع الإ�ستراتيجية العامة للمنظمة� ،إ�ضافة �إلى �أنَّ ممار�سة �إدارة الموارد الب�شرية
له ��ا �أث ��ر �صغير في �أرباح ال�شركات ،ولكن لم يكن هناك �أثر قوي بين فعالية �إدارة الموارد الب�شرية
التقنية و�أداء المنظمة.
درا�س ��ة ك ٌّل م ��ن  :)2003( Mendenhall,Jensen,Blakهدفت الدرا�س ��ة �إلى التعرف �إلى
التحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه �إدارة الموارد الب�شرية في ع�ص ��ر العولمة ،وقد ا�ستخ ��دم الباحث المنهج
وتو�صلت الدرا�سة �إلى نق� ��ص حا ٍّد في توفي ��ر التنفيذيين الم�ؤهلين
الو�صف ��ي التحليل ��ي الميدان ��يَّ .
ف ��ي مجال �إدارة الموارد الب�شرية الذين لديهم خب ��رات وخلفيات دولية ،و�أن معظم خبراء الموارد
الب�شرية ممن لديهم الخبرات الدولية ي�ؤكدون على �أهمية العمل في تطوير القيادات على الم�ستوى
العالم ��ي ،ويمكن مواجهة العولمة في مجال �إدارة الموارد الب�شرية من خالل و�ضع الإ�ستراتيجيات
الالزمة لمواجهة التغيرات.
الإطار النظري للمتغ ِّيرات العالمية الجديدة و�إدارة الموارد الب�شرية
�أو ًال :المتغ ِّيرات العالمية الجديدة:

�إنَّ العالم اليوم يعي�ش �ألفية جديدة ِ�س َمتُها الأ�سا�سية التغيير ال�سريع في المجاالت كافة .لقد
�ساهم ��ت المتغ ِّي ��رات العالمية في ر�سم واق ��ع جديد للعالم ،وتحويله لقري ��ة كونية �صغيرة مترابطة
الأجزاء .وم ��ن البديه ��ي �أن يرمي ه ��ذا التغيير بظالله عل ��ى بيئة الأعمال العالمي ��ة وكل من يعمل
فيه ��ا من منظمات� ،صغيرة �أكان ��ت �أم كبيرة ،خدمية �أم �إنتاجية ،عامة �أم خا�صة .وذلك لأ َّنه يعمل
على ه ��دم الأفكار الإدارية التقليدية ،وي�ؤ�س�س لبناء مفاهي ��م �إدارية حديثة نحو التجديد واالبتكار
والإبداع .لذا �سوف يتم عر�ض بع�ض المتغ ِّيرات العالمية المعا�صرة التي ت�ؤثر في المنظمات.
عالم َّي ��ة الأ�سواق وتحري ��ر التجارة�:شهدت العقود الأخيرة تطور ًا �سريع� � ًا على حركة التجارة
العالمي ��ة �سواء في المنتجات الزراعية �أم ال�صناعية .ولقد �ساهم التطور في تغيير �أنماط التجارة
العالمي ��ة� ،إ�ضافة �إلى رغبة الدول والحكومات في ترويج �أ�سواقها وت�سهيل الو�صول �إليها .كما بد�أت
جه ��ود منذ ع ��ام  ،1947وبت�أ�سي� ��س اتفاقية الجات التي كان ��ت تهدف �إلى تحري ��ر التجارة الدولية
ب�إزالة الحواجز التجارية والجمركية وغير الجمركية على ال�سلع ،وفتح الأ�سواق للمناف�سة الدولية.
وبن ��اء عليه ب ��رزت منظمة التجارة العالمية  WTOبعد انتهاء جول ��ة الأوروغواي عام  ،1994حيث
�إن تحري ��ر التج ��ارة الدولية و�صل �إلى م�ستوى مرتفع مع ظهور هذه المنظمة .لع َّل من الآثار المهمة
له ��ذه الجول ��ة على ال�صعيد العالم ��ي ،وجود نظام تجاري متع ��دِّ د الأطراف لي�ش ِّكل �إط ��ار ًا للتجارة
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العالمي ��ة(((()� .إن ن�ش� ��أة منظم ��ة التجارة العالمية تتن َّب� ��أ بميالد نظام تج ��اري جديد .وجوهر هذا
النظام هو تحرير التجارة العالمية ،الذي يت�ضمن ب�صفة �أ�سا�سية �إزالة جميع القيود والعوائق �أمام
حركة ال�سلع والخدمات واال�ستثمار عبر الحدود(((().
 -2تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت:
لق ��د �شهد العالم في ال�سنوات الأخي ��رة نمو ًا �سريع ًا و�أهمية متزاي ��دة لتكنولوجيا المعلومات
واالت�ص ��االت ،وق ��د امتزجت فيه ��ا نتائج وخال�صات من ث�ل�اث ثورات تمثلت في ث ��ورة المعلومات،
وث ��ورة و�سائل االت�ص ��ال ،وثورة الحا�سبات الإلكتروني ��ة .لقد �أ�صبح الف�ض ��اء الإلكتروني هو و�سيط
الم�ستقب ��ل في عالقات الدول والمنظمات ،وهو و�سيط ي�سمح لقيام م�شروعات متعددة الجن�سيات،
و�أ�س ��واق عالمي ��ة ،ف�ض ًال عن تبادل المعلوم ��ات العلمية والفنية عن طري ��ق الإنترنت(((() .ولعل من
ال�صع ��ب ت�ص ��ور وجود منظمة تعمل بنجاح ف ��ي القرن الحادي والع�شرين دون وج ��ود بنية �أ�سا�سية
قوية لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت .التي �أ�صبحت مهمة رئي�سة وقوة دافعة للمنظمات ،و�أ�ص ًال
م ��ن الأ�صول الديناميكية والإ�ستراتيجية التي تم ِّكن المنظمة من تحقيق ر�سالتها و�أهدافها بنجاح.
حا�سم الأهمية لدى منظمات
ولقد �ش َّكلت الإدارة الفاعلة لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت عام ًال
َ
الأعمال لتطبيق هذه التكنولوجيا ومواءمتها مع �إ�ستراتيجيات المنظمة(((().
 -3ع�ص ��ر المعرفةُ :يع ��رف الع�صر الحال ��ي بع�صر المعرف ��ة ،ويتَّ�سم ب�سم ��ات رئي�سة تجعله
مختلف� � ًا �إل ��ى حدٍّ بعيد ع َّما �سب ��ق من الع�صور ،وي�شي ��ر الخ�ضري(((() �إلى �أنَّ ال�ص ��راع العالمي في
عال ��م ما بعد (الجات) عالم منظمة التجارة العالمية ،وعالم العولمة ،وعالم الألفية الثالثة ،الذي
ل ��م ي�سب ��ب �صراع ًا عل ��ى الر�أ�سمال� ،أو الم ��واد الخام� ،أو الأ�س ��واق المفتوحة ،ولك َّن ��ه �سوف ي�ستم ُّر
لفت ��رة طويل ��ة �صراع ًا على المعرفة .فالمعرف ��ة هي التي ت�صنع القوة ،وتوف ��ر المال ،وتخلق المواد
الخ ��ام ،وتفتح الأ�سواق ،ب ��ل �ست�شكل اقت�صاد ًا جديد ًا في مجاالته ،و�آليات ��ه ونظمه التي ت�ضم نظم
�إنت ��اج المعرفة .وق ��د �أ َّدت هذه النظم المعرفية �إلى ن�شوء اقت�صاد جديد قائم على الوعي الإدراكي
((( ال�سيد ،عاطف ( )2002اجلات والعامل الثالث :درا�سة تقوميية للجات و�إ�سرتاتيجية املواجهة ،جمموعة النيل العربي ،القاهرة،
م�صر� ،ص .105
((( بلوتا�س ،عبداهلل ( )2008عوملة االقت�صاد :الفر�ص والتحديات .جملة جامعة دم�شق للعلوم االقت�صادية والقانونية ،املجلد ،24
العدد الأول ،دم�شق� ،سوريا� .ص.189-184
((( علم الدين ،حممود ( )2005تكنولوجيا املعلومات واالت�صال :م�ستبقل �صناعة ال�صحافة ،دار ال�سحاب للن�شر ،الطبعة الأوىل،
القاهرة ،م�صر� ،ص .143
((( عجالن .ح�سني (� )2008إ�سرتاتيجيات الإدارة املعرفية يف منظمات الأعمال ،الطبعة الأوىل� ،إثراء للن�شر والتوزيع ،عمان،
الأردن� ،ص .56
((( () اخل�ضري ،حم�سن ( )2001اقت�صاد املعرفة ،جمموعة النيل العربي ،القاهرة ،م�صر� ،ص.7
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وامتالك زمام �صنع الم�ستقبل� .أ َّما من خالل اقت�صاد المعرفة القائم على التح�سين والتطوير فقد
ظهر عدد من القوى الدافعة التي ت�ؤدي �إلى تغيير قواعد التجارة والقدرة التناف�سية ،وتدفع العقول
الب�شرية لتعطي �أف�ضل ما لديها من فكر الإبداع واالبتكار(((().
لق ��د �أ�صبحت المعرف ��ة الآن مورد ًا �إ�ستراتيجي� � ًا ثمين ًا بالغ الأهمي ��ة للمنظمات والمجتمعات
الحديث ��ة ،وم�ص ��در ًا مهم� � ًا للقيم ��ة الفكري ��ة والميزة العلمي ��ة الم�ضاف ��ة التي تر�سم م ��ن خاللها
المجتمعات والمنظمات قوتها وتقدمها في جميع المجاالت.
 -4التكتُّالت االقت�صادية:

ه ��ي التك ُّت�ل�ات الإقليمية والدولي ��ة ذات الأثر في التج ��ارة الدولية والتعام�ل�ات االقت�صادية
البينية المختلفة((( ،وما يمكن �أن ت�ش ِّكله من فر�ص �أو تحديات ،وهي كما يلي:
التك ُّت�ل�ات االقت�صادي ��ة الدولية :وفي مقدمتها المنظمة العالمي ��ة للتجارة � WTOإلى جانب
منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  ،UNCTADو�صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،هذا
بالنظر �إلى الدور المنوط بها في الدفع باتجاه رفع الأ�ساليب والحواجز الحمائية كافة وفتح �أ�سواق
البلدان �أمام المناف�سة.
التكتُّالت الإقليمية :وبعد نجاح التجربة الأوروبية التي ُت ِّو َجت بت�أ�سي�س االتحاد الأوروبي ،EU
فق ��د ب ��ادرت العديد من الدول �إلى التكتُّل فيم ��ا بينها خدمة القت�صادياته ��ا وم�ؤ�س�ساتها ،وفي هذا
الإط ��ار نجد اتحاد المغرب العربي ،AMUومنظمة جنوب �شرق �آ�سيا (�آ�سيان) ،ومنظمة التجارة
الح� � َّرة لأمريكا الالتينية  ،NAFTAوال�سوق الم�شتركة لدول جنوب �أفريقيا (الكومي�سا) وغيرها.
وف ��ي الوقت الذي توف ��ر فيه هذه االتحادات ،خا�ص ��ة الناجحة منها ،العديد م ��ن المزايا والفر�ص
لأع�ضائه ��ا ،كا ِّت�س ��اع نطاق ال�سوق ،وتن�سيق ال�سيا�سات التبادلي ��ة ،وا�ستغالل قنوات ومنافذ التوزيع
الم�شتركة ،التي ت�ش ِّكل تحدي ًا �أمام المتعاملين الخارجين عنها.
لق ��د �أ�صبحت ه ��ذه التكتالت ظاهرة عالمية ،فك ُّل دولة ت�سع ��ى لالن�ضمام لأحدهما بغية �شق
طريقها لل�سير في النظام العالمي الجديد ،وفي �إطار هذه التكتالت االقت�صادية ال�ضخمة وخا�صة
�أن ه ��ذه التكتالت تتحكم في غالبية اقت�صاديات العالم ،وجعلت من الدول النامية قوى هام�شية ال
((( عليان ،ربحي م�صطفى ( )2012اقت�صاد املعرفة ،دار �صفاء للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،عمان ،الأردن� ،ص .110
((( م�صطفى� ،أحمد ال�سيد ( )2002حتديات العوملة والتخطيط الإ�سرتاتيجي :ر�ؤية مدير القرن  ،21الطبعة الثالثة ،م�صر،
�ص.25-17
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ت�ستطيع �أن توفق بين �أو�ضاعها وبين هذه التكتالت.
ثاني ًا� :إدارة الموارد الب�شرية

�إنَّ �إدارة الموارد الب�شرية تعتبر �إحدى وظائف المنظمة الع�صرية ذات الأهمية الكبيرة ،فهي
�إدارة لأهم الأ�صول التي تمتلكها المنظمة .لذا �أ�صبحت �إدارة الموارد الب�شرية تعتني بهذه الموارد
واال�ستثم ��ار ف ��ي تنمية مهارته ��ا ،لكي تكون قادرة عل ��ى تحقيق �أهداف المنظم ��ة بفاعلية ،وتواكب
التغيرات البيئية التي تواجه المنظمات.
مفهوم �إدارة الموارد الب�شرية:و ُيع ِّرف المغربي((( �إدارة الموارد الب�شرية ب�أ َّنها جميع الأن�شطة
الإدارية المرتبطة بتحديد احتياجات المنظمة من الموارد الب�شرية ،وتنمية قدراتها ورفع كفاءتها،
ومنه ��ا التعوي�ض والتحفي ��ز والرعاية الكاملة ،بهدف اال�ستفادة الق�ص ��وى من جهدها وفكرها من
�أجل تحقيق �أهداف المنظمة .في حين و�صفها كل من ((( Daft (2)Decenzo & Robbinsب�أ َّنها
ذل ��ك الجانب من العملي ��ة الإدارية ،المت�ضمن لعدد م ��ن الوظائف والأن�شطة الت ��ي ُتما َر�س لغر�ض
جذب الم ��وارد الب�شري ��ة ،و�إدارتها وتطويرها والمحافظ ��ة عليها بطريقة ف َّعال ��ة و�إيجابية لتحقيق
�أهدف المنظمة.
ي ��رى الباحث من خالل العر�ض ال�سابق للآراء الت ��ي حاولت �إلقاء ال�ضوء على هذا المفهوم،
�أنَّ �إدارة الموارد الب�شرية هي عبارة عن مجموعة من الأن�شطة الإدارية التي ُيعتبر محورها الرئي�س
العن�ص ��ر الب�ش ��ري ،واال�ستخدام الأمث ��ل له ،وتحديد احتياج ��ات المنظمة من الكف ��اءات الب�شرية
لمختلف الأن�شطة وما يت�ضمنه ذلك من ا�ستقطاب واختيار وتدريب وتحفيز و�إدارة الأفراد وغيرها،
والعم ��ل عل ��ى تنميتها وتطويرها والمحافظة عليها بما ي�ساهم ف ��ي تحقيق �أهداف المنظمة بكفاءة
وفاعلية.
�أهم َّية �إدارة الموارد الب�شرية:

�إنَّ �أهمي ��ة �إدارة الموارد الب�شرية ت�أتي م ��ن �أ َّنها ت�ؤدي دور ًا حيوي ًا في اكت�ساب المنظمة مزايا
تناف�سي ��ة ،و�أ َّنه ��ا �إحدى وظائف المنظم ��ة الع�صرية ذات الأهمية الكبيرة ،فه ��ي �إدارة لأهم �أ�صول
المنظم ��ة ،ولعلها م ��ن �أهم العنا�صر الإنتاجية ف ��ي المنظمة .فهي تمثل �أهمي ��ة �إ�ستراتيجية كبيرة
((( املغربي .عبداحلميد عبدالفتاح ( )2012االجتاهات املعا�صرة يف �إدارة املوارد الب�شرية .املكتبة الع�صرية للن�شر والتوزيع،
الطبعة الأوىل ،املن�صورة ،م�صر � ،ص.17

(2) Daft, Richard L. (2008) New Era of Management. 2nd ed. Australia: Thomson South-Western,P379.
(3) DeCenzo, David A. & Robbins, Stephen P. (2005) Fundamentals of Human Resource Management.
8th ed. New York: John Wiley and Sons Inc,P26.
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لإنج ��اح المنظمة ،وال يمكن �أن يتحقق اال�ستخدام الأمثل للموارد الأخرى �إذا كانت المنظمة تفتقر
�إلى الموارد الب�شرية ذات المهارات والكفاءات القادرة على �أداء الوظائف المطلوبة منها(((.
�أهداف �إدارة الموارد الب�شرية:
�إنَّ ك ًال م ��ن زوريلف((( ،والقحطاني((( يعتقد ب�أنَّ �إدارة الموارد الب�شرية في جميع المنظمات
ته ��دف �إلى تزويده ��ا بموارد ب�شرية ف َّعالة ،وتطوير العاملين بما يل ِّب ��ي رغباتهم واحتياجاتهم ،م َّما
يم ِّكن المنظمة من تقديم منتجاتها بكفاءة عالية .ولأجل تحقيق ذلك �أ�صبح لزام ًا على هذه الإدارة
االهتمام بدرا�سة كيفية الح�صول على �أفراد م�ؤهلين ،وتنمية مهاراتهم واالحتفاظ بهم.
وظائف �إدارة الموارد الب�شرية:
�أو ًال :تخطيط الموارد الب�شرية:

ُيع� � ِّرف ((( Decenzo,& Robbinsتخطي ��ط الم ��وارد الب�شري ��ة ب�أ َّن ��ه رب ��ط االحتياج ��ات
الم�ستقبلي ��ة مع العر�ض المحتمل للموارد الب�شرية� ،آخذ ًا بعين االعتبار الو�ضع الحالي والتوجيهات
والإ�ستراتيجي ��ة للمنظم ��ة المعني ��ة .وينظ ��ر له ��ا ((( Kiniki & Williamsب�أ َّنه ��ا عملي ��ة تطوي ��ر
�إ�ستراتيجي ��ة �شامل ��ة لتحدي ��د احتياج ��ات المنظمة من الم ��وارد الب�شري ��ة ،والتنب� ��ؤ باالحتياجات
الم�ستقبلية.
�إنَّ ظهور �أهمية تخطيط الموارد الب�شرية ي�ساعد جميع المنظمات ب�شكل وا�ضح في الح�صول
عل ��ى �أف�ضل الكفاءات الب�شرية م ��ن �سوق العمل ،و�إلى تح�سين ا�ستخدام الم ��وارد الب�شرية بال�شكل
ال ��ذي يحقق �سيا�س ��ة �إنتاج �أكث ��ر وتكاليف �أق ��ل ،وي�ساعد على تو�سي ��ع قاعدة المعلوم ��ات الإدارية
الخا�ص ��ة بالعاملين� ،إلى تحدي ��د االحتياجات التدريبية الم�ستقبلية من الم ��وارد الب�شرية ،و�إظهار
نق ��اط الق ��وة وال�ضعف في نوعي ��ة �أداء الموارد الب�شري ��ة ،وتحقيق التكامل والتراب ��ط بين مختلف
برامج �إدارة الموارد الب�شرية(((.
((( �أبو الن�صر .مدحت حممد (� )2007إدارة تنمية املوارد الب�شرية .جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،م�صر� ،ص .32
((( زويلف .مهدي (� )2001إدارة املوارد الب�شرية .دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،عمان ،الأردن� ،ص .28-27
((( القحطاين .حممد دليم (� )2008إدارة املوارد الب�شرية نحو منهج �إ�سرتاتيجي متكامل .العبيكان للن�شر ،الطبعة الثانية،
الريا�ض ،ال�سعودية� ،ص .24-23

(4) DeCenzo, David A. & Robbins, Stephen P. (2005) Fundamentals of Human Resource Management.
8th ed. New York: John Wiley and Sons Inc,P60.
(5) Kinicki, Angelo & Williams, Brian K. (2006) Management: A Practical Introducation. 2nd ed. Boston: Mc Graw Hill Irwan,P280.

((( املو�سوي� .سنان� )2006(.إدارة املوارد الب�شرية وت�أثريات العوملة عليها .دار املجدالوي للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،عمان،
الأردن� ،ص .89-88
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ثاني ًا :توظيف الموارد الب�شرية:
تعتب ��ر عملية التوظيف من العملي ��ات الأ�سا�سية والحيوية في مج ��ال �إدارة الموارد الب�شرية،
وت�شتمل على المراحل الآتية ،وهي:
اال�ستقط ��اب :تع ُّد عملية اال�ستقطاب واالختيار م ��ن �أهم الإجراءات الجوهرية التي تمار�سها
َ
الح�صول عل ��ى الموارد
�إدارة الم ��وارد الب�شري ��ة ف ��ي المنظم ��ة ،كما يت�ض َّم ��ن ن�شاط اال�ستقط ��اب
الب�شرية المطلوبة ل�ضمان ا�ستمرار عمليات المنظمة .وذلك من خالل البحث عن �أف�ضل الكفاءات
المنا�سب ��ة للعم ��ل داخل المنظمة ،والذين ُيتوقع �أن يتقدموا بطلب ��ات عمل للمنظمة بما يتنا�سب مع
حاجات ومتطلبات المنظمة(((.
أ�سا�سي في �أن�شطة
االختي ��ار� :إن عملية اختيار الم ��وارد الب�شرية في المنظمة تع ُّد المح ��ور ال َّ
�إدارة الموارد الب�شرية .وهي تحر�ص ب�صفة دائمة وم�ستمرة على اختيار الموارد الب�شرية من ذوي
المهارات المميزة ،والقادرة عل ��ى ت�أمين م�ستويات الأداء المتم ِّيز((( .ويق�صد بعملية االختيار �أنها
عملي ��ة انتقاء الأف ��راد الذين تتوافر فيهم الم�ؤهالت المطلوبة لإنج ��از مهمات الوظائف المعنية �أو
المحددة بال�شكل المطلوب في المنظمة(((.
التعيي ��ن :بع ��د االنتهاء م ��ن عملية االختي ��ار وتحديد الأ�شخا� ��ص المنا�سبين �ضم ��ن الأ�س�س
والموا�صف ��ات المو�ضوع ��ة م�سبق ًا ،يت ُّم اتخاذ ق ��رار التعيين �شريطة و�ضع ال�شخ� ��ص المنا�سب في
الم ��كان المنا�س ��ب ،لم ��ا في ذلك م ��ن دور في تخفي� ��ض التكالي ��ف التدريبية ،وزي ��ادة فاعلية �أداء
الموظف الجديد(((.
ثالث ًا :التدريب والتطوير:
يع ُّد التدريب من الأن�شطة ال�ضرورية ومن الوظائف الأ�سا�سية لإدارة الموارد الب�شرية ،لكونه
ن�شاط� � ًا يعود بالفائدة على الف ��رد العامل والمنظمة والمجتمع على حد �سواء .و ُيع َّرف التدريب ب�أنه
الجهد َّ
َ
بمعارف مع َّينة ،وتح�سين
المنظم والمخطط له لتزويد الموارد الب�شرية في الجهاز الإداري
(((المغرب ��ي.عبدالحمي ��دعبدالفت ��اح(.)2012مرج ��ع�ساب ��ق�� �.ص.101
(((برب ��ر .كامل (� )2008إدارة الم ��وارد الب�شرية :اتجاهات وممار�سات .دار المنهل اللبناني ،الطبعة الأولى ،بيروت ،لبنان� ،ص
.131
((( الغزاوي .جنم عبداهلل ،وجواد ،عبداهلل ح�سني ( )2010تطور �إدارة املوارد الب�شرية ،دار اليازوري للن�شر ،عمان ،الأردن،
�ص .160
((( درة .عبدالباري �إبراهيم ،وال�صباغ .زهري نعيم (� )2010إدارة املوارد الب�شرية يف القرن احلادي والع�شرين :منحى نظمي .دار
وائل للن�شر ،الطبعة الأوىل ،عمان ،الأردن� ،ص .249-245
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وتطوير مهاراتها وقدراتها ،وتغيير �سلوكها واتجاهاتها ب�شكل �إيجابي ب َّناء(((.
لقد �أ�صبح التدريب في الوقت الحا�ضر �ضرورة الزمة لمنظمات الأعمال في ظل المناف�سة
االقت�صادية التي تفر�ضها المتغي ��رات العالمية الجديدة على مختلف الم�ستويات المحلية والعربية
والعالمية ،وذلك من �أجل تقديم �سلع وخدمات ذات جودة عالية لتحقيق المزايا التناف�سية.
ويع� � ُّد تحديد االحتياج ��ات التدريبية هدف ًا �أ�سا�سي� � ًا من �أهداف عملي ��ة التدريب ،التي تهتم
بح�ص ��ر عدد ونوعية العاملين الذين �ست�شملهم عملية التدريب ،والمجاالت المراد تدريبهم عليها،
واكت�سابهم المهارات والقدرات(((.
رابع ًا :التعوي�ضات:
ت� ��ؤدي التعوي�ضات  -ومنه ��ا الأجور والروات ��ب  -درو ًا بارز ًا في حياة المنظم ��ات ،باعتبارها
و�سيلة �أ�سا�سية لإ�شباع رغبات العاملين المتعددة وخا�صة المادية ،كما تع ُّد الأجور والرواتب �إحدى
الو�سائ ��ل الأ�سا�سي ��ة التي ت�ستطي ��ع المنظمة بها تحفي ��ز العاملين ،لتح�سين م�ستوي ��ات الأداء ورفع
الكف ��اءة الإنتاجية .لذا تهدف المنظمات م ��ن وراء ا ِّتباع �سيا�سة التعوي�ض ��ات �إلى تحقيق الحفاظ
على �أف�ضل العنا�صر الب�شرية وجذبها ،وتحفيز ودفع العاملين لأف�ضل م�ستوى من الأداء(((.
خام�س ًا :تقويم الأداء:
تع� � ُّد عملية تقويم �أداء العاملين وظيفة جوهري ��ة وحا�سمة في وظائف �إدارة الموارد الب�شرية
ف ��ي العديد م ��ن المنظمات عل ��ى اختالف �أنواعه ��ا ،و�أي�ض ًا هي خط ��وة �أ�سا�سية في نظ ��ام الإنتاج
والعملي ��ات ف ��ي المنظمة ،لأنها الأداة الت ��ي من خاللها يتم قيا�س جودة العم ��ل وكيفية تطوره .كما
تعتبر العملية المهمة لجميع الم�ستويات في المنظمة ،كما �أ َّنها ت�سعى لمعرفة نقاط القوة وال�ضعف
ل�ل��أداء الف ��ردي �أو الجماعي خالل فت ��رة زمنية مع َّينة ،والحكم على الأداء لبي ��ان مدى التق ُّدم في
العم ��ل ،بهدف توفير الأ�س� ��س المو�ضوعية ال ِّتخاذ الق ��رار المتع ِّلق ب�سيا�سات الم ��وارد الب�شرية في
المنظمة(((.

((( درة .عبدالباري �إبراهيم ،وال�صباغ .زهري نعيم ( ، )2010مرجع �سابق� ،ص.302
(((الهيتي .خالد عبدالرحيم (� )2005إدارة املوارد الب�شرية مدخل �إ�سرتاتيجي ،دار احلامد للن�شر والتوزيع ،الطبعة الثانية،
عمان ،الأردن� ،ص .210
((( درة .عبدالباري �إبراهيم ،وال�صباغ .زهري نعيم ( ، )2010مرجع �سابق� ،ص .246-345
((( املغربي .عبداحلميد عبدالفتاح ( ،)2012مرجع �سابق� ،ص .206
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البعد الإ�ستراتيجي لإدارة الموارد الب�شرية

مفتاح نجاح �إ�ستراتيجية المنظمة ،و�أحد المداخل المهمة
ُتع� � ُّد �إ�ستراتيجية الموارد الب�شرية َ
للإ�ستراتيجي ��ة المنظم ��ة الكلية ،وال يمكن �إيج ��اد �إ�ستراتيجية منظمة ب ��دون ت�ضمنها �إ�ستراتيجية
الم ��وارد الب�شري ��ة(((() .ويمكن الق ��ول ب� ��أن �إ�ستراتيجية الم ��وارد الب�شرية ه ��ي ممار�سات جديدة
ومعا�ص ��رة ،تر�س ��م �سيا�سة تعامل المنظم ��ة الطويلة الأجل م ��ع مواردها الب�شرية ف ��ي العمل ،وكل
م ��ا يتع َّلق بها من �ش� ��ؤون تخ�ص حياتها الوظيفية ف ��ي مكان عملها ،وتتما�شى ه ��ذه الممار�سات مع
�إ�ستراتيجي ��ة المنظمة العامة وظروفها ور�سالتها م�ستقب ًال الت ��ي تطمح �إلى تحقيقها في ظل البيئة
الت ��ي تعاي�شه ��ا ،وما ت�شتمل عليه من متغ ِّيرات متنوعة ،ي�أتي على ر�أ�سه ��ا �شدة المناف�سة التى ت�سود
الأ�سواق في �ضوء المتغ ِّيرات العالمية المعا�صرة(((.
وتعتبر �إ�ستراتيجية �إدارة الموارد الب�شرية وتنميتها جزء ًا ال يتج َّز�أ من �إ�ستراتيجية المنظمة،
�إذ تق ��وم �إ�ستراتيجية الم ��وارد الب�شرية َبدو ٍر مهم لتحقيق �أه ��داف الإ�ستراتيجية العامة للمنظمة.
وق ��د �أدى هذا ب ��دوره �إلى مفه ��وم (التكام ��ل الإ�ستراتيجي) الذي ي�ؤ ِّك ��د لنا �أنَّ بن ��اء �إ�ستراتيجية
الم ��وارد الب�شرية يتكام ��ل ويتطابق مع ر�سال ��ة المنظم ��ة و�إ�ستراتيجيتها ،ومتطلب ��ات �إ�ستراتيجية
الهي ��كل التنظيمي .وذلك من خالل وظائف �إدارة الموارد الب�شرية وممار�ساتها ،وتوفيرها حاجات
الإدارات الأخ ��رى المكون ��ة للمنظمة من الكف ��اءات الب�شري ��ة المدربة والم�ؤهل ��ة والمحفزة ب�شكل
جي ��د .والتي عن طريقها �ستحقق كل �إدارة داخل المنظمة �أهدافها الإ�ستراتيجية ،ومن َث َّم �أهداف
المنظم ��ة الإ�ستراتيجي ��ة .و�أي�ض� � ًا من خالل فهم البيئ ��ة الداخلية للمنظمة متطلباته ��ا ومتغيراتها
الأ�سا�سي ��ة الم�ؤث ��رة من حيث و�ض ��ع �إ�ستراتيجياتها بنجاح ،وب�شكل يحتوي عل ��ى مواءمة كبيرة بين
ممار�س ��ات ون�شاطات �إدارة الموارد الب�شرية والمتغي ��رات والتحديات التي تحتويها البيئة الداخلية
والخارجية للمنظمة(((.
الدور الجديد لإدارة الموارد الب�شرية:

لقد �أُ�صيب العالم كلُّه بحاالت من التغ ُّير الم�ستمر والمتوا�صل ذات الت�أثير المبا�شر في هيكلية
الم ��وارد الب�شرية وقدراتها جميع ًا .الأمر الذي خلق طلب ًا متزايد ًا على نوعيات جديدة ومتميزة من
(1) Bratton J. & Gold J. (2003) Human Resource Management: Theory and Practice.3\e, Great Britain, Bath Press M Bath,P122.

((( عقيلي .عمر و�صفي (� )2005إدارة املوارد الب�شرية املعا�صرة :بعد ا�سرتاتيجي .دار وائل للن�شر ،الطبعة االوىل ،عمان ،االردن،
�ص.71
((( عقيلي .عمر و�صفي ( ، )2005مرجع �سابق� ،ص .73-72
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الم ��وارد الب�شرية تتفهم الثقاف ��ات المختلفة ،وت�ستوعب المتغيرات ف ��ي الأ�سواق الخارجية ،وتكون
قادرة على العمل في مناخ مختلف ومتغ ِّير(((.
ُي�شير الن ��دواي((( �إلى �أنَّ الدور الجديد لإدارة الموارد الب�شرية في القرن الحادي والع�شرين
يكم ��ن ب�شكل �أ�سا�س ��ي في ممار�سات �إدارة الم ��وارد الب�شرية التي تتط َّلب جمل ��ة من التحوالت التي
يجب القيام بها من حيث تغيير النظرة �إلى �إدارة الموارد الب�شرية من كونها تر ِّكز على �إدارة الواقع
التوجه الفكري نحو �إدارة
�إلى �إدارة المتو َّقع والتعامل مع الم�ستقبل من منظور �إ�ستراتيجي .و�أ�صبح ُّ
الأداء ،وتحقي ��ق الإنتاجية وتح�سين الكفاءة والفاعلي ��ة ،واالنت�شار في عمليات البحث واال�ستقطاب
�إل ��ى �سوق العمل العالمي ،وعدم االنح�صار في ال�سوق المحلي .والنظر �إلى تكلفة المهام التي تقوم
به ��ا �إدارة الموارد الب�شرية من نفقات التدريب والتنمية على �أ َّنها نفقات ا�ستثمارية تد ُّر عائد ًا على
اال�ستثمار بها .والتح ُّول نحو نظ ��م وتقنيات المعلومات لإدارة الموارد الب�شرية الإلكترونية ،وتنبني
مفاهي ��م وتقنيات �إدارة الجودة ال�شاملة .ون�شر فكرة �إدارة الموارد الب�شرية بين مختلف المديرين
والم�شرفي ��ن ،واعتب ��ار ٍّ
كل منه ��م م�س�ؤو ًال ع ��ن الموارد الب�شري ��ة ،ولي�س فقط ف ��رق المتخ�ص�صين
العاملين في �إدارة الموارد الب�شرية.
ومن هنا يتَّ�ضح �أن البيئة التي تعي�ش فيها �إدارة الموارد الب�شرية في القرن الحادي والع�شرين،
منحى
تتم َّيز بوجود قوى ومتغيرات جديدة كان ت�أثي ُرها ت�أثير ًا وا�سع ًا وعميق ًا ،بحيث �أخذت الإدارة ً
جدي ��د ًا في المنظمات العالمية كلها لالهتمام ب�أ�ساليب جديدة لإدارة الموارد الب�شرية تتنا�سب مع
�أهميتها والدور الجديد الذي تقوم به.
العالمية و�إدارة الموارد الب�شرية:
�إنَّ ت�أثي ��ر العالمي ��ة ف ��ي الموارد الب�شري ��ة ي�أتي بطرق مختلف ��ة (فكرية وثقافي ��ة واجتماعية
واقت�صادية وتنظيمي ��ة وتكنولوجي ��ة) ،وم ��ن �أهمها الحاجة �إل ��ى رفع كفاءة وق ��درات العاملين في
المنظمات ،لإمكانية ا�ستغالل الفر�ص المتاحة عالمي ًا والحد من التهديدات التي تحملها والتطورات
التكنولوجي ��ة المتالحقة في طياته .وقد فر�ضت العالمية تحدي ًا وا�ضح ًا على مديري �إدارة الموارد
الب�شري ��ة في منظمات الأعم ��ال ،ب�إعادة االعتبار لوظيف ��ة �إدارة الموارد الب�شري ��ة بو�صفها �شريك ًا
�إ�ستراتيجي� � ًا في و�ضع وتنفي ��ذ �سيا�سات المنظم ��ات ،وتحقيق الإ�ستراتيجي ��ات ،و�إنجاز الأهداف،
((( كورتل ،فريد .ونوري،منري(� )2011إدارة املوارد الب�شرية يف زمن العوملة ،دار املجتمع العربي للن�شر والتوزيع ،عمان ،االردن،
�ص.8
((( النداوي .عبدالعزيز بدر ( )2009عوملة �إدارة املوارد الب�شرية :نظرة ا�سرتاتيجية ،دار امل�سرية للن�شر والتوزيع ،الطبعة
االوىل ،عمان ،االردن� ،ص.218-211
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والم�ساهم ��ة ف ��ي م�س�ؤولية تطوير المنظم ��ة ،وت�أمين بقائها وازدهارها ف ��ي الم�ستقبل .والنظر �إلى
البعد االجتماعي في ممار�سات �إدارة الموارد الب�شرية والعناية بها(((().
المعرفة و�إدارة الموارد الب�شرية:

لقد �أ�صبحت المعرفة هي الأ�صل الأكثر �إ�ستراتيجية لمنظمات الأعمال في الألفية الجديدة،
وم�ص ��در الإبداع واالبت ��كار فهي (المورد الذي ال ين�ضب) .ون�ش�أت حال ��ة فكرية جديدة تقود نظرة
�إدارة الم ��وارد الب�شرية �إلى مهامها و�أ�ساليبها ،حيث تع ُّد وظيف ��ة الموارد الب�شرية في الأ�سا�س هي
(التعام ��ل بالمعرف ��ة) ،بمعنى �أنَّ عليه ��ا توظيف و�إدماج المعرفة في عملياته ��ا بحيث ينعك�س ذلك
عل ��ى ت�صميم الأعمال والأداء التي تكلف بها الموارد الب�شرية ،وا�ستثمار المعرفة في عمليات �إدارة
وتنمي ��ة الموارد الب�شرية كافة لتحقي ��ق مركز تناف�سي مم َّيز .وتتمثل مهم ��ة �إدارة الموارد الب�شرية
ف ��ي (خلق المعرفة) من خالل ت�صميم نظم م�شارك ��ة الأفراد وا�ستقطاب تعاونهم وانفتاحهم على
�أو�ض ��اع المنظم ��ة وم�شكالتها ،وتحفيزه ��م للم�شاركة الجادة والفاعلة من حي ��ث تبادل المعلومات
والمعرفة بينهم ،واهتمامها في البيئة الخارجية باعتبارها م�صدر ًا للمعرفة المتجددة(((().
بالإم ��كان ا�ستنت ��اج الخ�صائ� ��ص الأ�سا�سية للموظفي ��ن ،والتي يحتاجها �س ��وق العمل في ِّ
ظل
ع�ص ��ر المعرفة من حيث القدرة عل ��ى التقاط المعلومات وتحويلها �إل ��ى معرفة قابلة لال�ستخدام،
والق ��درة عل ��ى التك ُّيف والتعلُّم ب�سرع ��ة وامتالك المه ��ارات الالزمة لذلك ،والق ��درة على التعامل
م ��ع التكنولوجيا وتطبيقاتها ف ��ي المجاالت كافة ،والقدرة على العم ��ل الجماعي من خالل التعاون
والعم ��ل �ضمن الفريق و�إتقان مهارات االت�صال ،والقدرة على تحديد الحاجات والرغبات الخا�صة
بالم�ستهلكين.
تكنولوجيا المعلومات و�إدارة الموارد الب�شرية:

تعتب ��ر تكنولوجي ��ا المعلومات بجمي ��ع �أبعادها وقدراتها م ��ن الأمور المهم ��ة �إ�ستراتيجي ًا في
نق ��ل المعرف ��ة وتوليدها والم�شاركة فيها .وق ��د �أحدثت تغيير ًا هيكلي ًا في وظائ ��ف الإدارة و�أ�ساليب
العم ��ل في المنظمات الحديثة بعد معالجة المعلوم ��ات وتحليلها ،والتي �أ�صبحت ت�ش ِّكل مورد ًا مهم ًا
وبع ��د ًا �أ�سا�سي ًا للعملية الإداري ��ة .كما �أوجدت فر�ص ًا جديدة �أمام منظمات الأعمال لإيجاد مجاالت
ال�ستخدامها في �إ�ستراتيجيات الأعمال في تغيير طبيعة ال�صناعة التي تتناف�س بها المنظمات .لقد
بات لزام ًا على مديري �إدارة الموارد الب�شرية التك ُّي َف مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تنمية
((( عقيلي .عمر و�صفي ( ، )2005مرجع �سابق� ،ص .78-76
((( كورتل ،فريد ( )2013مرجع �سابق� ،ص.21
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و�إدارة الم ��وارد الب�شرية ،لت�شمل تدريب الكوادر العاملة ،وو�ضع الخطط الالزمة لتك ُّيف المنظمات
م ��ع هذه المتطلبات .وقد �أ�صبح ��ت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ت�ؤ ِّثر ف ��ي مالمح �إدارة الموارد
الب�شرية من خالل ال�سرعة والدقة في الأداء ،والقدرة على التخطيط والتنظيم والرقابة ،كما ت�ؤثر
ت�أثير ًا �أ�سا�سي ًا من خالل تغيير ثقافة المنظمات من ثقافة َو َرق َّية �إلى ثقافة �إلكترونية في المجاالت
كافة(((().
ر�أ�س المال الب�شري و�إدارة الموارد الب�شرية:
�إنَّ �أداء المنظم ��ات ف ��ي الألفية الجديدة مرتهنٌ ب�شكل �أ�سا�س ��ي بالقدرة على �إدارة وا�ستثمار
ر�أ�س المال الفكري ب�صورة ف َّعالة ،م َّما ينعك�س �إيجابي ًا على م�ستوى الأداء والإنتاجية والجودة التي
ت�ش ِّكل بمجموعها عنا�صر التناف�س الإ�ستراتيجي بعيد المدى .ويع ُّد ر�أ�س المال الب�شري من مك ِّونات
ر�أ� ��س المال الفك ��ري� ،إذ يعني الق ��درة المعرفية المتراكم ��ة والخبرات المكت�سبة ل ��دى العاملين،
وقدراته ��م الذهنية التي يمك ��ن ا�ستغاللها في بلوغ �أهداف المنظمة من خ�ل�ال التفكير الإبداعي،
ف�ض�ل ً�ا عن بلوغ الأهداف ال�شخ�صية(((() .ويعتبر كذلك الوقود لعمليات البحوث والتطوير والإنتاج
في مختلف مجاالت الأداء ،وم�صدر االبتكار والإبداع واالختراعات ،و�سبي ًال �أ�سا�سي ًا لتعزيز المركز
التناف�سي.
�إذ ًا ،ال ب� � َّد م ��ن �أن تر ِّكز �إدارة الموارد الب�شرية في الألفية الجديدة على التح ُّول �إلى َّ
الموظف
ال ��ذي ه ��و الأ�سا�س قب ��ل الوظيفة ،ب�سب ��ب حاجة تلك المنظم ��ات للتطوير الم�ستم ��ر ،وتجدد طرق
و�أ�سالي ��ب العمل ب�شكل م�ستمر .الأمر ال ��ذي ي�ساهم في تمكين العاملين من تطوير الوظيفة و�إتاحة
الفر�صة من �أجل خلق �إ�ضافات نوعية للوظيفة من خالل �إبداع الموظف وقدراته الخلاَّ قة(((.
العقد االجتماعي و�إدارة الموارد الب�شرية
نق�ص ��د بالعقد االجتماع ��ي تو ُّقعات العالقة بين �أ�صح ��اب العمل والعاملي ��ن� ،إذ �أ�صبح تغ ُّير
طبيع ��ة ال�سير المهنية م ��ن �أكثر الق�ضايا التي ته� � ُّم المنظمات ومديري الم ��وارد الب�شرية .ف�إدارة
الم ��وارد الب�شرية يمكنه ��ا اال�ستفادة من الموظفين والمنظمات باال�ستجاب ��ة للتغ ُّيرات الحديثة في
العالق ��ات بين �أرباب العم ��ل والعاملين والطرق الجديدة في العمل ،مث ��ل (العمل عن بعد وتقا�سم
((( خرباء مبيك ( )2010تنمية املوارد الب�شرية :الأدوار اجلديدة ،مركز اخلربات املهنية للإدارة -مبيك ،القاهرة ،م�صر� ،ص .26
((( درة .عبدالباري �إبراهيم ،وال�صباغ .زهري نعيم ( ، )2010مرجع �سابق� ،ص.440
((( ملحم .يحيى �سليم (« )2009التمكني كمفهوم �إداري معا�صر» املنظمة العربية للتنمية الإدارية ،الطبعة الثانية ،جامعة
الدول العربية ،م�صر� ،ص.234-232
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الوظيف ��ة بينهم) .وف ��ي العقد االجتماعي القديم بين المنظمة والعام ��ل يمكن للموظف الم�ساهمة
بالق ��درة ،والتعليم ،والوالء ،وااللتزام ،وف ��ي المقابل َيتو َّقع عائد ًا من ال�شرك ��ة كالأجور ،والمزايا،
والعم ��ل ،والتقدم ،والتدريب خالل حياة العام ��ل العملية .لكن التغييرات المت�سارعة في بيئة العمل
عرقل ��ت ه ��ذا العقد .والكثير م ��ن ال�شركات قل�صت م ��ن موظفيها وتخ َّل�صت من كثي ��ر منهم(((().
�إذ ًا ي�شع ��ر الكثير م ��ن الموظفين بعدم اال�ستق ��رار .فالعقد االجتماعي الجدي ��د �أُ ِّ�س�س على مفهوم
اال�ستخ ��دام بد ًال من التوظيف مدى الحياة .كم ��ا يو ِّفر العقد الجديد فر�ص ًا كثيرة للعاملين لتكوين
�سمات جديدة و�سريعة لأنف�سهم.
ويرى الباحث ب�أ َّنه يمكن النظر �إلى الموارد الب�شرية على �أنها �أهم مورد من موارد المنظمة،
و�أنَّ عملي ��ة تنميتها هي اله ��دف المحوري الذي ي�شغل جميع المهتمين ف ��ي حقل التنمية والتطوير.
عل ��ى اعتب ��ار �أنَّ الفرد ه ��و المحور الأ�سا�سي في العملي ��ة الإنتاجية ،ويمثل الن�ش ��اط الإن�ساني ،فهو
العن�ص ��ر الحا�سم في ت�شغيل عنا�صر الإنتاج الأخ ��رى .و�أنَّ اال�ستثمار بها ي�ؤدي �إلى تحقيق �أهداف
المنظمة بفاعلية ،ومن َّثم قدرة المنظمة على مواكبة التغ ُّيرات البيئية العالمية التي تواجهها .و�أنَّ
�أهم الخ�صائ�ص التي تتمتَّع بها الموارد الب�شرية هي التي تتنا�سب مع الدور الجديد لإدارة الموارد
الب�شري ��ة وظروف العمل الجدي ��دة في الرغبة في الإنجاز ،وال�سعي �إل ��ى التميز ،وتح ُّمل المخاطر،
والتوج ��ه نحو الجودة ،والعمل في
واالبت ��كار والإب ��داع ،واال�ستعداد للخدمة ،والتركيز على النتائج،
ُّ
تغيير في الأ�سالي ��ب الإدارية والتنظيمية
الوق ��ت الحقيق ��ي ،وتق ُّبل التغيي ��ر وا�ستيعابه .فال ب َّد م ��ن ٍ
م ��ن �أج ��ل تكوين من ��اخ �إداري وتنظيمي ،لكي يكون ذل ��ك المناخ حا�ضنة لتمكي ��ن الموظف ومنحه
م ��ا ي�ستحق من ثقة وتم ّك ��ن وتعلُّم ذاتي ،من �أجل تمهيد ال�سبيل لتكوي ��ن منظمة متع ِّلمة يتعلم فيها
الجميع.
منهجية الدرا�سة
مجتمع الدرا�سة وعينتها:

تك� � َّونَ مجتمع الدرا�سة م ��ن جميع ال�شركات ال�صناعي ��ة الم�ساهمة العام ��ة الأردنية ،والبالغ
عدده ��ا (� )62شركة �صناعية ح�سب �سجالت غرفة �صناعة ع َّم ��ان لعام  ،2013حيث تمثلت وحدة
المعاين ��ة والتحليل بالمديرين التنفيذيين في هذه ال�شركات ،وبلغت ( )434مدير ًا ومديرة ،وبواقع
( )7مديري ��ن لكل �شرك ��ة ،ونظر ًا ل�صغر حجم مجتمع الدرا�سة ق ��ام الباحث ب�إجراء ح�صر �شامل
لأف ��راد مجتم ��ع الدرا�سة ،وتم توزي ��ع ( )364ا�ستبانة .وذل ��ك نظر ًا �إلى �أنَّ بع� ��ض ال�شركات تمت
((( العامري� .صالح مهدي ،والغالبي .طاهر حم�سن ( « )2007الإدارة والأعمال» دار وائل للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،عمان،
الأردن� ،ص.593
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ت�صفيتها ومتو ِّقفة عن العمل ،وبلغ عددها (� )10شركات ،حيث تم ا�سترداد ( )284ا�ستبانة ،وبعد
ا�ستبع ��اد التالف من اال�ستبانات بلغت عينة الدرا�سة ( )263ا�ستبانة� ،أي �إنَّ ن�سبة اال�ستجابة كانت
(.)%78
م�صادر جمع البيانات والمعلومات:
�إنَّ جمع البيانات في هذه الدرا�سة اعتمد على نوعين من الم�صادر كما ي�أتي:
�أو ًال :الم�ص ��ادر الأولي ��ة :حيث تم ا�ستخ ��دام �أ�سلوب الم�سح الميداني ِل َع ِّين ��ة الدرا�سة ،وذلك
با�ستخ ��دام ا�ستبانة تم �إعدادها خ�صي�ص ًا لهذه الدرا�س ��ة ،وقد بينت نتائج اختبار (�ألفا كورنباخ)
لأداة الدرا�س ��ة ن�سب ��ة ( ،)0.976وهي ن�سبة ممتازة كونها �أعلى من الح ��د الأدنى للن�سبة المقبولة
والبالغة .%60
ثاني ًا :الم�صادر الثانوية :ت�شتمل هذه الم�صادر على الدرا�سات النظرية والميدانية ال�سابقة،
المتع ِّلق ��ة بفاعلية �إ�ستراتيجية المنظمة و�إدارة الموارد الب�شرية والمتغيرات العالمية الجديدة ،في
المراجع والدوريات والبحوث المتخ�ص�صة والن�شرات العربية والأجنبية.
المعالجة الإح�صائية:
اخت ��ار الباحث الأ�سالي ��ب الإح�صائية التالي ��ة لمعالج ��ة البيانات:التك ��رارات والمتو�سطات
الح�سابية واالنحرافات المعيارية لو�صف خ�صائ�ص االنحدار المتعدِّ د ()Multiple Regression
الختبار فر�ضيات الدرا�سة.
معامل االرتب ��اط بير�سون ( )Person Correlation Coefficientالختبار قوة العالقة بين
متغيرات الدرا�سة.
تحلي ��ل نتائ ��ج البيان ��ات واختب ��ار الفر�ضيات:مجتم ��ع الدرا�س ��ة بح�س ��ب المتغ ِّي ��رات
الديموغرافية:يتَّ�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال الج ��دول (� )1أنَّ طبيع ��ة الوظائ ��ف ف ��ي ال�ش ��ركات ال�صناعية
الم�ساهم ��ة العامة الأردنية تعتم ��د على الذكور �أكثر من اعتمادها على الإن ��اث ،ويعود ذلك �إلى �أنَّ
ظ ��روف العم ��ل في تلك ال�شركات تعتبر ذات طبيعة قا�سية نوع ًا ما ،كما �أن وجود تلك ال�شركات في
�أماك ��ن بعي ��دة غالب ًا ي�ؤدي �إل ��ى توظيف الذكور �أكثر م ��ن الإناث ،بالإ�ضافة �إلى الع ��ادات والتقاليد
ال�سائدة في المجتمع .كما تعتمد على الفئة ال�شابة التي تمتاز بالحيوية والن�شاط والرغبة في العمل
وتقب ��ل التغيير �أكثر م ��ن غيرها عند التوظيف ،حي ��ث بلغت الن�سبة المئوي ��ة ( )%58.9للذين تقل
�أعمارهم عن � 45سنة.
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يب ِّي ��ن الجدول (� )1أنَّ الن�سبة الكبرى لأفراد مجتم ��ع الدرا�سة تتراوح خبراتهم ما بين (-5
� )15سن ��ة .وهذا ي�ؤكد �أنَّ ال�ش ��ركات ال�صناعية الم�ساهمة العامة تعتمد على الفئة ال�شابة �أكثر من
غيره ��ا عند التوظيف ،وخا�صة الذين تق ُّل �أعمارهم عن (� )45سنة ،كما ِّ
يو�ضح الجدول �أنَّ غالبية
متخ ��ذي القرار هم من الفئ ��ة العمرية (� 45سنة ف�أكثر) الذين يتَّ�صف ��ون بمرحلة الن�ضوج وتراكم
الخبرات والمهارات والمقدرة على التعامل مع الم�شكالت لمواجهة التحديات الإدارية.
ويالحظ من خالل الجدول (� )1أنَّ �أكثر �أفراد الع ِّينة يعملون في �شركات ذات نطاق مختلط،
وتليها ال�شركات ذات النطاق المحليَّ ،ثم الإقليمي ،و�أخير ًا الدولي.
جدول ()1
توزيع �أفراد مجتمع الدرا�سة بح�سب المتغ ِّيرات الديموغرافية
المتغير
ِّ
الجنس
العمر

الخبرة بشكل عام

الفئة

تكرار

نسبة

ذكر

220

%83.7

أنثى

43

%16.3

المجموع

263

%100

 – 25أقل من  30سنة

24

%9.1

 -30أقل من  35سنة

44

%16.7

 – 35أقل من  40سنة

42

%16

 – 40أقل من  45سنة

45

%17.1

 45فأكثر

108

%41.1

المجموع

263

%100

أقل من  5سنوات

22

%8.4

 – 6أقل من  10سنوات

32

%12.2

 – 11أقل من  15سنة

52

%19.8

 15سنة فأكثر

157

%59.7

المجموع

263

%100
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الخبرة في الشركة

نطاق السوق

أقل من  5سنوات

78

%29.7

 – 6أقل من  10سنوات

54

%20.5

 – 11أقل من  15سنة

43

%16.3

 15سنة فأكثر

88

%33.5

المجموع

263

%100

محلي

21

%34

إقليمي

10

%16

دولي

7

%11

مختلط

24

%39

المجموع

62

%100

مجتمع الدرا�سة بح�سب الم�ؤهِّ ل العلمي والتخ�ص�ص
ُيالح ��ظ م ��ن خ�ل�ال الج ��دول ( )2ارتف ��اع ن�سب ��ة َح َمل ��ة الم�ؤه ��ل العلم ��ي (البكالوريو� ��س،
والماج�ستير) من الفئة العمرية ال�شابة ،حيث بلغت الن�سبة المئوية ( ،)%87.6وهي ن�سبة مرتفعة،
وه ��ذا يعني �أنَّ ال�شركات ال�صناعية الم�ساهمة العامة تعتمد في �شغل المنا�صب الإدارية العليا على
ذوي الم�ؤه�ل�ات العلمية والخبرات .كما تعتمد على مب ��د�أ التخ�ص�ص في العمل خا�صة في عمليات
الإنتاج ،وذلك لطبيعة المواد التي تنتجها هذه ال�شركات من ناحية ،ومن �أجل العمل على التخطيط
وتح�سين الإنتاج وتخفي�ض التكلفة من ناحية �أخرى.
الجدول ()2
التخ�ص�ص بح�سب الم�ؤهل العلمي بالن�سبة �إلى �أفراد مجتمع الدرا�سة
التخصص إدارة
أعمال
المؤهل العلمي
ثانوية
عامة

تكرار
نسبة

اقتصاد

0 4

إدارة عامة

هندسة

محاسبة

أخرى

المجموع

0

0

1

3

8

%50
0.0%
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37.5%

3%

دبلوم
متوسط

تكرار
نسبة

بكالوريوس

تكرار
نسبة

ماجستير

تكرار
نسبة

دكتوراه

تكرار
نسبة

المجموع

تكرار
نسبة

5

0

1

3

3

9

21

%23.8
30

0.0%
11

4.8%
10

14.3%
66

14.3%
50

42.9%
37

8%
204

%14.7
7

5.4%
0

4.9%
2

32.4%
8

24.5%
5

18.1%
5

77.6%
27

%25.9
0

0.0%
0

7.4%
0

29.6%
1

18.5%
1

18.5%
1

10.3%
3

%0.0
46

0.0%
11

0.0%
13

33.3%
78

33.3%
60

33.3%
55

1.1%
263

%17.5
4.2%

4.9%

29.7%

22.8%

20.9%

100%

اتجاه ��ات الأفراد المبحوثي ��ن على مجال المتغ ِّي ��رات العالمية الجديدة:يتَّ�ض ��ح من النتائج
النهائي ��ة للج ��دول رقم (� )3أنَّ الو�س ��ط الح�سابي العام لأبع ��اد المتغيرات العالمي ��ة الجديدة كان
مرتفع� � ًا� ،إذ ت ��راوح بين ( )3.86 -3.72وبانح ��راف معياري بي ��ن ( )0.689-0.625وبم�ستوى
�أهمي ��ة مرتفع ،م َّما يد ُّل على �أنَّ ت�صورات �أفراد ع ِّينة الدرا�سة حول المتغ ِّيرات العالمية و�أثرها في
�إدارة الموارد الب�شرية جاءت (مرتفعة).
�أ َّما على الم�ستوى التف�صيلي للمتغ ِّيرات العالمية ،فقد جاء متغ ِّير (المعرفة) بالمرتبة الأولى
م ��ن حيث درج ��ة �أهميته ،وبمتو�سط ح�ساب ��ي ( ،)3.86وبانحراف معي ��اري ( ،)0.629وبم�ستوى
�أهمية مرتفع ،وجاء متغ ِّير (عالمية الأ�سواق وتحرير التجارة) بالمرتبة الثانية ،وبمتو�سط ح�سابي
( ،)3.83وبانح ��راف معياري ( ،)0.625وبم�ستوى �أهمية مرتفع ،وجاءت (تكنولوجيا المعلومات
واالت�ص ��االت) بالمرتب ��ة الثالث ��ة ،بمتو�س ��ط ح�ساب ��ي ( ،)3.76وبانح ��راف معي ��اري (،)0.689
وبم�ست ��وى �أهمي ��ة مرتفع ،و�أخي ��ر ًا جاءت (التك ُّت�ل�ات االقت�صادية) في المرتب ��ة الأخيرة بمتو�سط
ح�سابي ( )3.72وبانحراف معياري ( )0.671وبم�ستوى �أهمية مرتفع.
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الجدول ()3
الأو�س ��اط الح�سابية واالنحرافات المعيارية وم�ستوى الأهمية لآراء �أفراد ع ِّينة الدرا�سة حول
المتغ ِّيرات العالمية الجديدة
المتغيرات العالمية الجديدة
ِّ

و سط
حسابي

انحراف
معياري

الرتبة

المستوى

عالمية األسواق وتحرير التجارة

3.83

0.625

2

مرتفع

12 – 9

ثورة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

3.76

0.689

3

مرتفع

16 – 13

عصر المعرفة

3.86

0.629

1

مرتفع

22 -17

التكتُّالت االقتصادية

3.72

0.671

4

مرتفع

رقم الفقرة
8–1

دال ��ة القيا� ��س (� )5-1إذ �إنَّ }  2.49فم ��ا دون{ منخف� ��ض {3.49-2.5 } ،متو�س ��ط3.5 } ،
ف�أكثر{ مرتفع.
اتجاه ��ات الأفراد المبحوثين على مجال �إدارة الم ��وارد الب�شرية:يتَّ�ضح من النتائج النهائية
للج ��دول (� )4أنَّ الو�س ��ط الح�سابي العام لأبعاد �إدارة الم ��وارد الب�شرية كان مرتفع ًا� ،إذ تراوح بين
( ،)3.82 -3.60وبانحراف معي ��اري بين ( ،)0.794-0.702وبم�ستوى �أهمية مرتفع ،م َّما يدل
على �أنَّ ت�صورات �أفراد عينة الدرا�سة حول �أبعاد �إدارة الموارد الب�شرية جاءت (مرتفعة).
�أ َّم ��ا على الم�ست ��وى التف�صيل ��ي لإدارة الموارد الب�شري ��ة ،فقد جاء متغ ِّي ��ر (توظيف الموارد
الب�شرية) بالمرتبة الأولى من حيث درجة �أهميته ،وبمتو�سط ح�سابي ( ،)3.82وبانحراف معياري
( ،)0.702وبم�ست ��وى �أهمي ��ة مرتفع .وكان متغ ِّي ��ر (تخطيط الموارد الب�شري ��ة) بالمرتبة الثانية،
وبمتو�سط ح�سابي ( ،)3.75وبانح ��راف معياري ( ،)0.723وبم�ستوى �أهمية مرتفع .وجاء متغ ِّير
(التدريب والتطوي ��ر) بالمرتبة الثالثة بمتو�سط ح�سابي ( ،)3.68وبانحراف معياري (،)0.783
وبم�ست ��وى �أهمية مرتفع .واحت َّل متغ ِّير (تقويم الأداء) المرتبة الرابعة بمتو�سط ح�سابي (،)3.68
وبانحراف معياري ( )0.794وبم�ستوى �أهمية مرتفع ،و�أخير ًا جاء متغ ِّير (التعوي�ضات) في المرتبة
الأخيرة بمتو�سط ح�سابي ( )3.60وبانحراف معياري ( )0.754وبم�ستوى �أهمية متو�سط.
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الجدول ()4
الأو�س ��اط الح�سابية واالنحرافات المعيارية وم�ستوى الأهمية لآراء �أفراد ع ِّينة الدرا�سة حول
�إدارة الموارد الب�شرية
رقم الفقرة

إستراتيجية الشركة

وسط حساب

انحراف معياري

الرتبة

المستوى

27- 23

تخطيط الموارد البشرية

3.75

0.723

2

مرتفع

33 – 28

توظيف الموارد البشرية

3.82

0.702

1

مرتفع

40 – 34

التدريب والتطوير

3.68

0.783

3

مرتفع

45 – 41

التعويضات

3.60

0.754

5

متوسط

53 – 46

تقويم األداء

3.68

0.794

4

مرتفع

دال ��ة القيا� ��س (� )5-1إذ �إنَّ ( 2.49فما دون) منخف� ��ض )3.49-2.5( ،متو�سط 3.5( ،ف�أكثر)
مرتفع.
فر�ض َّيات الدرا�سة
الفر�ضية الرئي�سة:

 :Hoال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للمتغ ِّيرات العالمية الجديدة في �إدارة الموارد الب�شرية.
 :Haيوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للمتغيرات العالمية الجديدة في �إدارة الموارد الب�شرية.
جدول رقم ()5
نتائج اختبار الفر�ضية الرئي�سة الأولى
ِّ
المتغيرات
المستقلة
الثابت

عالمية
األسواق
وتحرير
التجارة

ثورة
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

عصر
المعرفة
التكتُّالت
االقتصادية

R2
مستوى  Rمعامل
T
معامل
B
المحسوبية الداللة االرتباط
التحديد
0.663 0.814 505.
668. 112.

مجموع
المربعات

153.

2.734

007.

76.739

درجات الحرية

االنحدار 4

214.

4.138

000.

38.967

الخطأ

258

557.

9.102

000.

 115.706الكلي

262

013.

258.

797.
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متوسط
المربعات

19.185

151.
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F
المحسوبة

F
مستوى
الجدولية الداللة

2.37 127.023

0.00

يتَّ�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال الج ��دول (� )5أنَّ قيم ��ة ( Fالمح�سوب ��ة = � )127.023أكبر م ��ن قيمتها
الجدولي ��ة ،وتبع ًا لقاعدة القرار :تقبل الفر�ضي ��ة (� )Hoإذا كانت القيمة المح�سوبة �أقل من القيمة
الجدولي ��ة والقيم ��ة المعنوية (� )SIGأكب ��ر من  0.05ونرف� ��ض الفر�ضي ��ة (� )Hoإذا كانت القيمة
المح�سوب ��ة �أكب ��ر من القيم ��ة الجدولية .والقيم ��ة المعنوي ��ة (� )SIGأقل م ��ن  ،0.05ف�إننا نرف�ض
الفر�ضي ��ة العدمية ( )Hoونقبل الفر�ضية البديل ��ة ( ،)Haوهذا يعني وجود �أثر للمتغ ِّيرات العالمية
الجديدة في �إدارة الموارد الب�شرية.
وتعتب ��ر العالقة قوي ��ة كون  0.814 = Rوالمتغيرات الم�ستقلة تف�س ��ر  %66.3من التغ ُّير في
المتغي ��ر التابع .كما تبين �أنَّ ك ًال من المتغيرات (عالمية الأ�سواق وتحرير التجارة ،ثورة تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت ،ع�صر المعرفة) ذو ت�أثير ذي داللة �إح�صائية في المتغير التابع.
الفر�ضية الفرعية الأولى:

 :Hoال يوج ��د �أث ��ر ذو دالل ��ة �إح�صائي ��ة للمتغيرات العالمي ��ة الجديدة في تخطي ��ط الموارد
الب�شرية.
 :Haيوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للمتغيرات العالمية الجديدة في تخطيط الموارد الب�شرية.
جدول رقم ()6
نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الأولى
المتغيرات
المستقلة

B

T
المحسوبية

R2
R
مستو ى
مجمو
معا مل معا مل
الداللة
المربعات
االرتباط التحديد

الثابت

522.

2.248

025.

0.46

ع

درجات الحرية

متو سط F
المربعات المحسوبة

F
الجدولية

مستو ى
الداللة

0.678

عالمية األسواق
وتحرير التجارة

055.

715.

475.

63.129

االنحدار

4

15.782

ثورة تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

327.

4.581

000.

74.164

الخطأ

258

287.

عصر المعرفة

346.

4.095

000.

137.293

الكلي

262

التكتالت
االقتصادية

123.

1.738

083.

54.902

2.37

0.000

يتَّ�ضح من خالل الجدول (� )6أنَّ قيمة ( Fالمح�سوبة = � )54.902أكبر من قيمتها الجدولية،
وتبع� � ًا لقاعدة الق ��رار :تقبل الفر�ضية (� )Hoإذا كانت القيمة المح�سوب ��ة �أقل من القيمة الجدولية
والقيمة المعنوية (� )SIGأكبر من  0.05ونرف�ض الفر�ضية (� )Hoإذا كانت القيمة المح�سوبة �أكبر
م ��ن القيمة الجدولي ��ة .والقيمة المعنوية (� )SIGأق ��ل من  ،0.05ف�إننا نرف� ��ض الفر�ضية العدمية
( )Hoونقب ��ل الفر�ضي ��ة البديل ��ة ( ،)Haوهذا يعني وج ��ود �أثر للمتغي ��رات العالمي ��ة الجديدة في
تخطيط الموارد الب�شرية.
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وتعتب ��ر العالق ��ة قوي ��ة ك ��ون  0.678 = Rوالمتغي ��رات الم�ستقلة تف�سر  %46م ��ن التغير في
المتغي ��ر التابع .كما تبين �أنَّ ك ًال من المتغيرات (عالمية الأ�سواق وتحرير التجارة ،ثورة تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت ،ع�صر المعرفة) ذو ت�أثير ذي داللة �إح�صائية في المتغير التابع.
الفر�ضية الفرعية الثانية:

 :Hoال يوج ��د �أث ��ر ذو دالل ��ة �إح�صائي ��ة للمتغي ��رات العالمي ��ة الجديدة في توظي ��ف الموارد
الب�شرية.
 :Haيوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للمتغيرات العالمية الجديدة في توظيف الموارد الب�شرية.
يتَّ�ضح من خالل الجدول(� )7أنَّ قيمة ( Fالمح�سوبة = � )68.537أكبر من قيمتها الجدولية،
وتبع� � ًا لقاعدة الق ��رار :تقبل الفر�ضية (� )Hoإذا كانت القيمة المح�سوب ��ة �أقل من القيمة الجدولية
والقيم ��ة المعنوي ��ة (� )SIGأكبر من  ،0.05ونرف� ��ض الفر�ضية (� )Hoإذا كان ��ت القيمة المح�سوبة
�أكبر من القيمة الجدولية .والقيمة المعنوية (� )SIGأقل من  ،0.05ف�إ َّننا نرف�ض الفر�ضية العدمية
( )Hoونقبل الفر�ضية البديلة ( ،)Haوهذا يعني وجود �أثر للمتغيرات العالمية الجديدة في توظيف
الموارد الب�شرية.
وتعتب ��ر العالق ��ة قوية كون  0.718 = Rوالمتغيرات الم�ستقل ��ة تف�سر  %51.5من التغير في
المتغي ��ر التابع .كما تبين �أن ك ًال من المتغيرات (عالمية الأ�سواق وتحرير التجارة ،ثورة تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت ،ع�صر المعرفة) ذو ت�أثير ذي داللة �إح�صائية في المتغير التابع.
جدول رقم ()7
نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الثانية
ا لمتغير ا ت
المستقلة

B

T
المحسوبية

R2
R
مستو ى
مجمو
معا مل معا مل
الداللة
المربعات
االرتباط التحديد

الثابت

413.

1.936

054.

0.718

ع

درجات الحرية

متو سط F
المربعات المحسوبة

0.515

عالمية األسواق
وتحرير التجارة

265.

3.717

000.

66.612

االنحدار

4

16.653

تكنولوجيا
ثورة
ا لمعلو ما ت
واالتصاالت

140.

2.129

034.

62.688

الخطأ

258

243.

495.

6.379

000.

129.300

الكلي

262

عصر المعرفة
لتكتُّال
ا
االقتصادية

ت

011.

166.-

F
الجدولية

مستو ى
الداللة

68.537

2.37

0.000

868.

الفر�ضية الفرعية الثالثة:

 :Hoال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للمتغيرات العالمية الجديدة في تدريب وتطوير الموارد
الب�شرية.
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 :Haيوج ��د �أث ��ر ذو داللة �إح�صائية للمتغيرات العالمية الجدي ��دة في تدريب وتطوير الموارد
الب�شرية.
يت�ضح من خالل الجدول (� )8أنَّ قيمة ( Fالمح�سوبة = � )77.41أكبر من قيمتها الجدولية،
وتبع� � ًا لقاعدة الق ��رار :تقبل الفر�ضية (� )Hoإذا كانت القيمة المح�سوب ��ة �أقل من القيمة الجدولية
والقيم ��ة المعنوي ��ة (� )SIGأكبر من  ،0.05ونرف� ��ض الفر�ضية (� )Hoإذا كان ��ت القيمة المح�سوبة
�أكبر من القيمة الجدولية .والقيمة المعنوية (� )SIGأقل من  ،0.05ف�إ َّننا نرف�ض الفر�ضية العدمية
( )Hoونقبل الفر�ضية البديلة ( ،)Haوهذا يعني وجود �أثر للمتغيرات العالمية الجديدة في تدريب
وتطوير الموارد الب�شرية.
تف�س ��ر  %51.5من التغير في
وتعتب ��ر العالق ��ة قوية كون  0.718 =Rوالمتغي ��رات الم�ستقلة ِّ
المتغي ��ر التابع .كما تبي ��ن �أنَّ ك ًال من المتغيرات (ثورة تكنولوجي ��ا المعلومات واالت�صاالت ،ع�صر
المعرفة) ذو ت�أثير ذي داللة �إح�صائية في المتغير التابع.
جدول رقم ()8
نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الثالثة
المتغيرات
المستقلة

B

T
المحسوبية

مستوى
الداللة

الثابت

076.

328.-

743.

R2
R
معامل معامل
االرتباط التحديد
0.739

مجموع
المربعات

درجات الحرية

F
متوسط
المربعات المحسوبة

F
الجدولية

مستوى
الداللة

0.545

عالمية األسواق
وتحرير التجارة

063.

824.

410.

87.789

االنحدار

4

21.947

ثورة تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

241.

3.401

001.

73.148

الخطأ

258

284.

عصر المعرفة

651.

7.762

000.

160.937

الكلي

262

التكتالت
االقتصادية

024.

341.

734.

77.41

2.37

0.000

الفر�ضية الفرعية الرابعة:

 :Hoال يوج ��د �أث ��ر ذو دالل ��ة �إح�صائية للمتغي ��رات العالمية الجديدة ف ��ي تعوي�ضات الموارد
الب�شرية.
 :Haيوج ��د �أث ��ر ذو دالل ��ة �إح�صائي ��ة للمتغي ��رات العالمية الجدي ��دة في تعوي�ض ��ات الموارد
الب�شرية.
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جدول رقم ()9
نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الرابعة
ا لمتغير ا ت
المستقلة

B

T
المحسوبية

R2
R
مجمو
مستو ى
معا مل معا مل
المربعات
الداللة
االرتباط التحديد

الثابت

028.

117.

907.

0.689

ع

درجات الحرية

متو سط F
المربعات المحسوبة

0.475

عالمية األسواق
وتحرير التجارة

262.

3.288

001.

70.824

االنحدار

4

17.706

تكنولوجيا
ثورة
ا لمعلو ما ت
واالتصاالت

122.

1.662

098.

78.412

الخطأ

258

304.

عصر المعرفة

452.

5.209

000.

149.236

الكلي

262

098.

1.342

181.

لتكتال
ا
االقتصادية

ت

F
الجدولية

مستو ى
الداللة

58.259

2.37

0.000

يتَّ�ضح من خالل الجدول (� )9أنَّ قيمة ( Fالمح�سوبة = � )58.259أكبر من قيمتها الجدولية،
وتبع� � ًا لقاعدة القرار :تقبل الفر�ضية (� )Hoإذا كان ��ت القيمة المح�سوبة �أقل من القيمة الجدولية،
والقيم ��ة المعنوي ��ة (� )SIGأكبر من  ،0.05ونرف� ��ض الفر�ضية (� )Hoإذا كان ��ت القيمة المح�سوبة
�أكبر من القيمة الجدولية .والقيمة المعنوية (� )SIGأقل من  ،0.05ف�إ َّننا نرف�ض الفر�ضية العدمية
( )Hoونقب ��ل الفر�ضي ��ة البديل ��ة ( ،)Haوهذا يعن ��ي وجود �أث ��ر للمتغيرات العالمي ��ة الجديدة في
تعوي�ضات الموارد الب�شرية.
تف�سر  %51.5من التغير في
وتعتب ��ر العالق ��ة قوية كون  ،0.718 = Rوالمتغيرات الم�ستقل ��ة ِّ
المتغير التابع .كما تبين �أنَّ ك ًال من المتغيرات (عالمية الأ�سواق وتحرير التجارة ،ع�صر المعرفة)
ذو ت�أثير ذي داللة �إح�صائية في المتغير التابع.
الفر�ضية الفرعية الخام�سة:

 :Hoال يوج ��د �أث ��ر ذو داللة �إح�صائية للمتغ ِّي ��رات العالمية الجديدة في تقوي ��م �أداء الموارد
الب�شرية.
 :Haيوج ��د �أث ��ر ذو دالل ��ة �إح�صائية للمتغي ��رات العالمية الجدي ��دة في تقوي ��م �أداء الموارد
الب�شرية.
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جدول رقم ()10
نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الخام�سة
المتغيرات
المستقلة

B

الثابت

152.-

T
المحسوبية
666.-

مستوى
الداللة
506.

R2
R
معامل معامل
االرتباط التحديد
0.753

مجموع
المربعات

درجات الحرية

F
متوسط
المربعات المحسوبة

F
الجدولية

مستوى
الداللة

0.567

عالمية األسواق
وتحرير التجارة

142.

1.872

062.

93.800

االنحدار

4

23.450

ثورة تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

233.

3.326

001.

71.589

الخطأ

258

277.

عصر المعرفة

719.

8.666

000.

165.390

الكلي

262

التكتالت
االقتصادية

099.-

-1.431

154.

84.512

2.37

0.000

يتَّ�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال الج ��دول (� )10أنَّ قيم ��ة ( Fالمح�سوب ��ة = � )84.512أكبر م ��ن قيمتها
الجدولي ��ة ،وتبع ًا لقاعدة القرار :تقبل الفر�ضي ��ة (� )Hoإذا كانت القيمة المح�سوبة �أقل من القيمة
الجدولي ��ة ،والقيم ��ة المعنوي ��ة (� )SIGأكبر م ��ن  0.05ونرف�ض الفر�ضي ��ة (� )Hoإذا كانت القيمة
المح�سوب ��ة �أكب ��ر من القيم ��ة الجدولية .والقيم ��ة المعنوي ��ة (� )SIGأقل م ��ن  ،0.05ف�إ َّننا نرف�ض
الفر�ضي ��ة العدمية ( )Hoونقبل الفر�ضية البديل ��ة ( ،)Haوهذا يعني وجود �أثر للمتغيرات العالمية
الجديدة في تقويم �أداء الموارد الب�شرية.
وتعتب ��ر العالق ��ة قوية ك ��ون  0.718 = Rوالمتغيرات الم�ستقلة تف�س ��ر  %51.5من التغير في
المتغي ��ر التابع .كما تبي ��ن �أنَّ ك ًال من المتغيرات (ثورة تكنولوجي ��ا المعلومات واالت�صاالت ،ع�صر
المعرفة) ذو ت�أثير ذي داللة �إح�صائية على المتغير التابع.
النتائج والتو�صيات
يت�ض َّمن هذا الجزء �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،و�أهم التو�صيات ال�ضرورية التي
يرى الباحث �ضرورة �أخذها بعين االعتبار من قبل ال�شركات ع ِّينة الدرا�سة.
�أو ًال :النتائج:
�أظهرت النتائج المتعلقة بتحليل �آراء واتجاهات �أفراد الع ِّينة حول المتغيرات العالمية الجديدة
(نتائ ��ج اختبار معدل المتو�سطات) ،حيث اعتبرت ال�ش ��ركات ع ِّينة الدرا�سة متغ ِّير (المعرفة) من
�أكثر العوامل ت�أثير ًا في �إدارة الموارد الب�شرية� ،إذ جاء بالمرتبة الأولى من حيث درجة �أهميته ،في
حين جاء (عالمية الأ�سواق وتحرير التجارة) بالمرتبة الثانية ،وجاء متغير (تكنولوجيا المعلومات
واالت�صاالت) بالمرتبة الثالثة ،و�أخير ًا جاء متغير (التكتُّالت االقت�صادية) في المرتبة الرابعة من
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حيث درجة �أهميته بالن�سبة لت�أثيره في �إدارة الموارد الب�شرية.
ويمك ��ن تف�سير ذلك ب�أن ال�شركات ال�صناعية الم�ساهمة العامة تعتبر المعرفة قوة تعمل على
�صن ��ع الأحداث الم�ستقبلية ،من خالل العمل على االهتمام بر�أ�س المال الفكري والب�شري المتوافر
لديه ��ا لتقديم اكت�شافات جديدة ،و�أ�ساليب عمل ووظائف وتطبيق ��ات جديدة ومتطورة ت�ستطيع �أن
تواك ��ب هذه التطورات العلمية في ال�شركات المناف�سة ب�شكل عام .وكما تدرك ال�شركات ال�صناعية
زي ��ادة حجم المناف�سة في البيئة الدولية ،وااللتزام بالمعايي ��ر العالمية لموا�صفات ال�سلع ،ودرا�سة
ال�س ��وق واتجاهاته لتج ُّنب المخاطر والتهديدات ،واقتنا� ��ص الفر�ص الت�سويقية الجديدة ،م َّما �أدى
�إل ��ى الأخذ بعين االعتبار جميع ه ��ذه التغيرات في خططها الإ�ستراتيجي ��ة لمواجهتها للو�صول �إلى
�أهدافها بكفاءة وفاعلية .كما تدرك �أي�ض ًا �أهمية تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت الحديثة و�سرعة
تطوره ��ا الم�ستمر ،من �أجل العمل على توفير المعرف ��ة الوا�سعة للموارد الب�شرية لديها لت�ساعدهم
عل ��ى �أداء مهامهم بكفاءة ،ولكي ت�ستطي ��ع �أن تخلق م�شاريع تناف�سية ت�ساعدهم على �إبراز ال�شركة
محلي ًا و�إقليمي ًا وعالمي ًا.
�إنَّ ه ��ذه الدرا�س ��ة تتواف ��ق مع درا�س ��ة (الجن ��دي )2004من حي ��ث �إنَّ متغي ��ر المعرفة يع ُّد
�أكث ��ر المتغي ��رات ت�أثي ��ر ًا ف ��ي الم ��وارد الب�شري ��ة في ظ ��ل وج ��ود المتغي ��رات العالمي ��ة الجديدة.
وتختل ��ف م ��ع درا�س ��ة كل م ��ن (نم�ش ��ة ،2007فيا� ��ض  ،2011وال�سي ��د  ،2006وZhu2004،
.)Mebdenhall,Jensen,Blak2003، Li 2003

�-2أظه ��رت النتائج المتع ِّلقة بتحليل �آراء واتجاهات �أفراد العينة حول �إدارة الموارد الب�شرية
(نتائج اختبار معدل المتو�سطات) ،حيث اعتبرت ال�شركات ع ِّينة الدرا�سة متغير (توظيف الموارد
الب�شري ��ة) من �أكث ��ر العوامل ت�أثر ًا بالمتغيرات العالمية الجديدة� ،إذ جاء بالمرتبة الأولى من حيث
درج ��ة �أهميته ،في حين جاء (تخطيط الموارد الب�شرية) بالمرتبة الثانية ،وجاء متغير (التدريب
والتطوي ��ر) بالمرتب ��ة الثالثة ،وجاء متغير (تقويم الأداء) في المرتب ��ة الرابعة ،و�أخير ًا جاء متغير
(التعوي�ض ��ات) في المرتب ��ة الخام�سة من حيث درجة �أهميته بالن�سبة لت�أث ��ره بالمتغيرات العالمية
الجديدة.
وبالإم ��كان تف�سير ذلك ب�أنَّ ال�شركات ال�صناعية الأردنية تراعي عملية اختيار الأفراد الذين
يمتلكون قدرات وم�ؤهالت علمية ،وخبرات عملية عالية ت�ؤهِّ لهم للنجاح في مختلف البيئات ،ويعتبر
المعي ��ار المهم ه ��و توافر الكفاءة .كما تعتب ��ر التخطيط �إحدى الو�سائل التي تلج� ��أ �إليها ال�شركات
م ��ن �أجل رفع كفاءتها وفاعليتها .وكذلك ت�أخذ ال�شركات ال�صناعية عملية التدريب والتطوير بعين
االعتب ��ار من خالل تطوي ��ر مهارات وقدرات العاملي ��ن وتفاعلهم مع البرام ��ج التدريبية التي تن َّفذ
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له ��م من �أجل تحقي ��ق �أهدافها التي ت�سعى �إليه ��ا .وتدرك ال�شركات ال�صناعي ��ة �أهمية التعوي�ضات
وت�أثيره ��ا في زيادة الإنتاجية وم�ست ��وى ر�ضا العاملين .وتحر�ص ال�ش ��ركات ال�صناعية على تطوير
�أداء العاملي ��ن فيها م�ستقب ًال من خالل اهتمامها بعملية تقويم الأداء ،لتحقيق التوافق بين �أهداف
العاملين والأهداف الإ�ستراتيجية للمنظمة ،ومن َّثم تحقيق الفعالية.
�إنَّ هذه الدرا�سة تتوافق مع درا�سة (نم�شة ،2007الجندي  ،2004وال�سيد  ،2006و)Zhu2004
م ��ن حيث �إنَّ توظيف �إدارة الموارد الب�شرية هو من �أكث ��ر المتغيرات ت�أثير ًا في المتغيرات العالمية
الجديدة .وتتقارب مع درا�سة ٍّ
كل من ( )Mebdenhall,Jensen,Blak2003، Li 2003من حيث
والتوجه الإ�ستراتيج ��ي ،والوظائف �أن�شطة
ت�أثي ��ر المتغي ��رات العالمية في �إدارة الم ��وارد الب�شرية،
ُّ
�إدارة الموارد الب�شرية.
� -3أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى وجود �أثر �إيجابي للمتغيرات العالمية في �إدارة الموارد الب�شرية
و�أبعادها.
ويمكن تف�سير ذلك من خ�ل�ال �أنَّ ال�شركات ال�صناعية الم�ساهمة العامة الأردنية تعي �أهمية
ه ��ذه المتغي ��رات ومدى ت�أثيرها في �أهدافها في البقاء والنم ��و واال�ستمرار وفي مواردها الب�شرية ،
فت ��درك زيادة حجم المناف�سة في البيئة العالمية ،والموا�صفات العالمية لل�سلع والخدمات ،و�أهمية
ال�سوق ،و�أهمية ثورة تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت الحديثة و�سرعة تطورها الم�ستمر ،و�أهمية
المعرف ��ة بو�صفه ��ا م�صدر قوة ل�صناعة الم�ستقب ��ل ،و�أهمية اال�ستثمار في البح ��ث العملي ،و�أهمية
االندم ��اج لغر�ض التو�سع واالنت�ش ��ار لمواجهة ال�سوق العالمية المفتوح ��ة ،وتنامي حركة الم�س�ؤولية
المجتمعية م�ستقب ًال.
�إنَّ ه ��ذه الدرا�س ��ة تتواف ��ق م ��ع درا�س ��ة ٍّ
كل م ��ن (الح�س ��ن � ،2013شبعان والعب ��ادي ،2007
نم�ش ��ة ،2007وال�سي ��د  ،2006و )Zhu2004، Mebdenhall,Jensen,Blak2003من حيث ت�أثر
�إدارة الم ��وارد الب�شرية بالمتغي ��رات البيئية الداخلي ��ة والخارجية ،ومواجه ��ة التحديات المعرف َّية
والتقني ��ة ،والتركي ��ز على و�ضع �إ�ستراتيجي ��ات جديدة لإدارة الموارد الب�شري ��ة لمواجهة التحديات
العالمي ��ة .كما تتق ��ارب مع درا�سة ٍّ
كل من ( فيا� ��ض  ) Li 2003،2011من حيث وجود عالقة و�أثر
لإ�ستراتيجيات �إدارة الموارد الب�شرية في النجاح الإ�ستراتيجي ب�أبعاده.
� -4أ�ش ��ارت نتائ ��ج الدرا�سة �إلى وجود عالق ��ة قوية بين المتغ ِّيرات العالمي ��ة الجديدة و�إدارة
الموارد الب�شرية ب�أبعادها.
ويمك ��ن تف�سير ذلك ب� ��أنَّ ال�شركات ال�صناعية �أ�صبحت تهتم بموارده ��ا الب�شرية التي يتوافر
لديه ��ا الم�ؤه�ل�ات العلمي ��ة المنا�سب ��ة ،وتنوع الخب ��رات والمهارات ،الت ��ي ت�ستطي ��ع ا�ستيعاب هذه
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المتغي ��رات والق ��درة على مواجهتها من خ�ل�ال التفكير والعمل بالمنظور العالم ��ي ،وتوفير قيادات
�إدارية تكون يقظة �إ�ستراتيجي ًا وقادرة على ت�صور الم�ستقبل والإعداد له وو�ضع خطط �إ�ستراتيجية
منا�سبة ،وقبول التغ ُّير ،والإيمان ب�أهمية وتنمية ر�أ�س المال الب�شري بم�ستوى معرفي ومهاري متطور
توجه �إ�ستراتيجي ،واندماج فل�سفة بن ��اء وتنمية الموارد الب�شرية
ومتع ��دد ومتجدد لكي تك ��ون ذات ُّ
في جوهر �سيا�س ��ات �إ�ستراتيجيات ال�شركة ،بما يمكنها من مواكبة التحوالت المعا�صرة في النظم
والأ�ساليب والتقنيات الإدارية.
�إنَّ هذه الدرا�سة تتقارب مع درا�سة (الح�سن  ،2013والفيا�ض ،2011و�شعبان والعبادي،2007
الجن ��دي  ،2004نم�ش ��ه  ،2007ال�سيد  Zhu( 2004 ،2006من حيث وجود عالقة بين المتغ ِّيرات
العالمي ��ة ووظائ ��ف �إدارة الموارد الب�شري ��ة .و�سيا�سات وممار�س ��ات تطوير الم ��وارد الب�شرية ،وما
ُيط ��رح من �أفكار ور�ؤى عالمية .والتركيز على التدري ��ب والتطوير للقيادات الإدارية والعاملين لكي
ي�ستطيع ��وا التعامل م ��ع الأ�سواق العالمية لمواجهة هذه المتغ ِّيرات الجدي ��دة والمت�سارعة .وتختلف
م ��ع درا�سة ( )Li2003من حيث �أ َّنه لم يكن هناك �أثر ق ��وي لفعالية �إدارة الموارد الب�شرية التقنية
و�أداء المنظمة.
ثاني ًا :التو�صيات:
التو�صيات العامة:

رف ��ع الم�ستوى التنظيمي لإدارة الموارد الب�شرية ،والتعامل معها من منظور �إ�ستراتيجي يقوم
عل ��ى مبد�أ الم�شارك ��ة الإ�ستراتيجية ف ��ي �أعمال ال�ش ��ركات ال�صناعية ،و�إ�ش ��راك الم�س�ؤولين عنها
توج ��ه العمليات والأن�شطة الخا�صة
ف ��ي و�ضع و�صياغ ��ة البرامج وال�سيا�سات واتخاذ القرارات التي ّ
بالم ��وارد الب�شري ��ة بما يتوافق م ��ع �إ�ستراتيجية ال�شرك ��ة و�أهدافها .وذلك من خ�ل�ال �إيجاد �إدارة
م�ستقلة ومتخ�ص�صة في �إدارة الموارد الب�شرية ،تتعامل مع الموارد الب�شرية من منظور �إ�ستراتيجي،
واالهتمام في تطوير ال�سيا�سات والوظائف التي تقوم بها �إدارة الموارد الب�شرية بحيث ت�ؤدي دورها
في تعظيم قدرات ال�شركة من �أجل مواكبة التغيرات العالمية المعا�صرة.
زي ��ادة الوعي ل ��دى القائمين على �إدارة ال�شركات ال�صناعية ب�أهمي ��ة �إدارة الموارد الب�شرية
والر�أ�سم ��ال المعرفي باعتباره ��ا �شريك ًا �إ�ستراتيجي ًا ،ودورها في تح�سي ��ن �أداء ال�شركات ،وتحقيق
المناف�س ��ة ،وا�ستثماره �أف�ضل ا�ستثمار ،والعمل على تمكين القائمين عليها من الم�شاركة في �إعداد
الخط ��ط الإ�ستراتيجي ��ة لل�شرك ��ة .وذلك من خ�ل�ال تبني البرام ��ج التدريبية المنا�سب ��ة ،و�ضرورة
االهتم ��ام بعملية اختي ��ار وتعيين وتكوين القيادات الإدارية القادرة عل ��ى التح ُّول وممار�سة ال�سلوك
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الإداري الإ�ستراتيج ��ي ،الذي يدعم الق ��درة التناف�سية لل�شركات ال�صناعي ��ة ،ويم ِّكنها من التعامل
الإيجابي لمواجهة التغيرات التي فر�ضها نظام الأعمال الجديد.
اال�ستمراري ��ة في التخطيط للموارد الب�شرية في ال�ش ��ركات ال�صناعية ،من خالل العمل على
و�ض ��ع برامج طويل ��ة الأجل لتخطيط وتطوير الم�سارات الوظيفي ��ة للعاملين ،بما ي�ساعد في تحديد
التغ ُّيرات الم�ستمرة لمتطلبات قوة العمل ،و�ضمان توفير الكفاءات المتميزة م�ستقب ًال.
العم ��ل عل ��ى تحديث وتطوي ��ر الأ�سالي ��ب والأنظم ��ة والممار�س ��ات لإدارة الم ��وارد الب�شرية،
وا�ستغ�ل�ال الطاقات الكامنة للموارد الب�شرية ،وحثه ��م على الإبداع واالبتكار ،باعتبارها �أهم مورد
لل�شرك ��ة القادرة عل ��ى مواجهة ومواكبة التطورات والم�ستجدات العالمي ��ة والتك ُّيف معها من خالل
ا�ستخدام التقنية الحديثة ،والبرامج التدريبية المنا�سبة.
التو�صيات الخا�صة:
العم ��ل على و�ض ��ع �إ�ستراتيجي ��ة وخطة خا�ص ��ة للتوظيف ،وااللت ��زام بها عل ��ى �أن تتمتَّع هذه
الإ�ستراتيجي ��ة بالمرون ��ة والتركيز طويل الأجل ،و�أن تن�سجم م ��ع �إ�ستراتيجية ال�شركة .بحيث تعمل
عل ��ى �إع ��ادة النظر في و�ص ��ف الوظائف الحالي ��ة ،والعمل عل ��ى ا�ستقطاب الم ��وارد الب�شرية ذات
الكف ��اءات الم�ؤهلة والمهارات ،من خالل �إعادة �أ�ساليب االختيار والتعيين ،من �أجل معرفة قدرات
العاملي ��ن في التعامل م ��ع الآخرين ،ومدى قدرتهم عل ��ى القيادة ،ومعرفة م�ست ��وى الذكاء لديهم،
ودافعيتهم للعمل.
زي ��ادة االهتمام في التدري ��ب والتطوير للقي ��ادات الإدارية والعاملي ��ن ،واالهتمام بالبرامج
التدريبي ��ة �ضم ��ن خطط �سنوية ،لزي ��ادة معارفهم ومهارته ��م وقدراتهم وتعدي ��ل �سلوكهم ،وزيادة
قدراتهم على االت�صال مع الآخرين ،ذلك من خالل �إطالع العاملين على �أهمية البرامج التدريبية،
وت�صمي ��م البرام ��ج التدريبية الت ��ي تخدم �أهدافها من �أج ��ل تح�سين قدرته ��ا التناف�سية ،لمواجهة
احتياج ��ات ال�سوق ،ومواكبة التطورات والم�ستجدات الت ��ي �أفرزتها المتغ ِّيرات العالمية المعا�صرة،
والتي تتطلب توافر مهارات فنية وتقنية و�إدارية متطورة ويقظة.
�ض ��رورة االهتم ��ام بالتعوي�ضات التي ت� ��ؤدي دور ًا في جذب قوة عمل جي ��دة وذات موا�صفات
عالي ��ة �إلى ال�شركات ،وتدفع العاملين �إلى تح�سي ��ن الأداء ،وت�ساعد ال�شركة في االحتفاظ بالموارد
الب�شري ��ة الم�ؤهلة ،وتحقيق العدالة في منح التعوي�ض ��ات للعاملين من خالل توافر معدالت محددة
ووا�ضحة ومو�ضوعية للأداء.
زي ��ادة االهتم ��ام بتقوي ��م الأداء للعاملين ،واال�ستمرار ف ��ي �إعداد نموذج خا� ��ص لتقويم �أداء
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العاملي ��ن بح�س ��ب الفئات الوظيفي ��ة من قبل ر�ؤ�سائه ��م المبا�شرين على �أ�س�س عادل ��ة ،مع مراعاة
مهارات العاملين وقدراتهم المختلفة وااللتزام بالقوانين والأنظمة ،ذلك من خالل �إعالم العاملين
ب� ��أن تقوي ��م الأداء �سيطبق على جميع الموظفين بعدالة ،و�سي�ؤخذ به في و�ضع الحوافز الالزمة من
زي ��ادات وترقيات وع�ل�اوات ،لأجل تحفيزهم على الإبداع واالبتكار ،بم ��ا يوفر قوة عمل قادرة على
رفع م�ستوى الأداء.
�ض ��رورة اهتمام ال�شركات المبحوثة بالتغيرات البيئي ��ة العالمية والتحول نحو االعتماد على
تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت والتراكم المعرفي ،و�أن تبد�أ باال�ستعداد ال�ستيعاب هذه التغ ُّيرات
فاج�أ بها .وذلك من خالل العم ��ل على تعليم وتدريب القيادات الإدارية والعاملين
بمرون ��ة قبل �أن ُت َ
عل ��ى ح�س ��ن ا�ستغاللها ،وم ��ا تتيحه من �إمكاني ��ات بما يحقق تح�سي ��ن الأداء وتطوي ��ره ،وتخفي�ض
عال م ��ن الجودة لمنتجاتها ،لتحقي ��ق ميزة تناف�سية
التكالي ��ف ،و�سرع ��ة الإنجاز ،و�ضمان م�ستوى ٍ
ت�ضمن لها البقاء في الأ�سواق المناف�سة.
المراجع العربية:
�أبو الن�ص ��ر .مدحت محمد (� )2007إدارة تنمية الموارد الب�شري ��ة .مجموعة النيل العربية،
القاهرة ،م�صر.
برب ��ر .كام ��ل (� .)2008إدارة الموارد الب�شرية :اتجاهات وممار�س ��ات .دار المنهل اللبناني،
الطبعة الأولى ،بيروت ،لبنان.
بلوتا�س ،عبداهلل ( )2008عولمة االقت�صاد  :الفر�ص والتحديات .مجلة جامعة دم�شق للعلوم
االقت�صادية والقانونية ،المجلد  ،24العدد الأول ،دم�شق� ،سوريا.
خب ��راء بمي ��ك ( )2010تنمية الموارد الب�شري ��ة :الأدوار الجديدة ،مرك ��ز الخبرات المهنية
للإدارة -بميك ،القاهرة ،م�صر.
الح�س ��ن .عائ ��دة عبدالكري ��م (� )2013إدارة الم ��وارد الب�شري ��ة وتحديات العولم ��ة .ر�سالة
دكتوراه ،جامعة بغداد ،مجلة كلية التربية للبنات ،المجلد ،24العدد .1
الجن ��دي� ،أحمد فائق محم ��د � « 2004أثر المتغيرات المعا�صرة عل ��ى �إدارة الموارد الب�شرية
ف ��ي قطاع البن ��وك التجارية بم�صر» ر�سالة ماج�ستير ,جامعة الزقازي ��ق ,كلية التجارة ،ق�سم �إدارة
الأعمال ،جمهورية م�صر العربية.
الخ�ضري ،مح�سن ( )2001اقت�صاد المعرفة ،مجموعة النيل العربي ،القاهرة ،م�صر.
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درة .عبدالب ��اري �إبراهيم ،وال�صباغ .زهير نعي ��م (� )2010إدارة الموارد الب�شرية في القرن
الحادي والع�شرين :منحى نظمي .دار وائل للن�شر ،الطبعة الأولى ،عمان ،الأردن.
زويلف .مهدي (� )2001إدارة الموارد الب�شرية .دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،الطبعة
الأولى ،عمان ،الأردن.
ال�سيد� ,إ�سالم ح�سين ال�سيد « ،2006 ,تنمية الموارد الب�شرية في ظل المتغيرات االقت�صادية
العالمي ��ة الجدي ��دة»( بالتطبيق على قطاع ال�سياحة في م�صر) ,ر�سال ��ة ماج�ستير ,جامعة الفيوم،
كلية ال�سياحة والفنادق ,جمهورية م�صر العربية.
ال�سي ��د ،عاط ��ف ( )2002الج ��ات والعال ��م الثالث :درا�س ��ة تقويمي ��ة للج ��ات و�إ�ستراتيجية
المواجهة ،مجموعة النيل العربي ،القاهرة ،م�صر.
�شعب ��ان .عبدالكريم ،العبادي ،ها�ش ��م فوزي ( )2007التحدي ��ات الإ�ستراتيجية لممار�سات
�إدارة الم ��وارد الب�شري ��ة :العالق ��ة والأثر .مجل ��ة القاد�سية للعل ��وم الإداري ��ة واالقت�صادية ،جامعة
القاد�سية ،المجلد ،9العدد .4
العامري�.صالح مهدي ،والغالبي .طاهر مح�سن ( « )2007الإدارة والأعمال» دار وائل للن�شر
والتوزيع ،الطبعة الأولى ،عمان ،الأردن.
عج�ل�ان .ح�سي ��ن (� )2008إ�ستراتيجي ��ات الإدارة المعرفية في منظم ��ات الأعمال ،الطبعة
الأولى� ،إثراء للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.
عقيل ��ي .عمر و�صفي (� )2005إدارة الموارد الب�شري ��ة المعا�صرة :بعد �إ�ستراتيجي .دار وائل
للن�شر ،الطبعة الأولى ،عمان ،الأردن.
عل ��م الدين ،محمود ( )2005تكنولوجيا المعلوم ��ات واالت�صال :م�ستقبل �صناعة ال�صحافة،
دار ال�سحاب للن�شر ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،م�صر.
علي ��ان ،ربح ��ي م�صطف ��ى ( )2012اقت�ص ��اد المعرفة ،دار �صف ��اء للن�شر والتوزي ��ع ،الطبعة
الأولى ،عمان ،الأردن.
الغزاوي .نج ��م عبداهلل ،و جواد ،عبداهلل ح�سين ( )2010تطور �إدارة الموارد الب�شرية ،دار
اليازوري للن�شر ،عمان ،الأردن.
الفيا� ��ض .مجي ��د محم ��د طاه ��ر (� « )2011أث ��ر �إ�ستراتيجي ��ات �إدارة الم ��وارد الب�شرية في
تحقي ��ق النجاح الإ�ستراتيجي» :درا�سة ميدانية ف ��ي وزارة النقل العراقية ،مجلة العلوم االقت�صادية
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والإدارية ،المجلد ( ،)17العدد (.)63
القحطان ��ي .محم ��د دليم (� )2008إدارة الم ��وارد الب�شرية نحو منه ��ج �إ�ستراتيجي متكامل.
العبيكان للن�شر ،الطبعة الثانية ،الريا�ض ،ال�سعودية.
كورت ��ل ،فري ��د .ونوري ،منير(� )2011إدارة الموارد الب�شرية ف ��ي زمن العولمة ،دار المجتمع
العربي للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.
م�صطف ��ى� ،أحم ��د ال�سي ��د ( )2002تحديات العولم ��ة والتخطيط الإ�ستراتيج ��ي :ر�ؤية مدير
القرن  ،21الطبعة الثالثة ،م�صر.
المغربي .عبدالحميد عبدالفتاح ( )2012االتجاهات المعا�صرة في �إدارة الموارد الب�شرية.
المكتبة الع�صرية للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،المن�صورة ،م�صر.
ملح ��م .يحيى �سلي ��م ( « )2009التمكين كمفه ��وم �إداري معا�صر» المنظم ��ة العربية للتنمية
الإدارية ،الطبعة الثانية ،جامعة الدول العربية ،م�صر.
المو�س ��وي� .سن ��ان (� )2006إدارة الموارد الب�شرية وت�أثي ��رات العولمة عليها .دار المجدالوي
للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،عمان ،الأردن.
الن ��داوي .عبدالعزيز بدر ( )2009عولم ��ة �إدارة الموارد الب�شرية :نظ ��رة �إ�ستراتيجية ،دار
الم�سيرة للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،عمان ،الأردن.
نم�ش ��ه� ,سع ��د بن عبي ��د (� « )2000إ�ستراتيجي ��ة �إدارة الم ��وارد الب�شري ��ة لمواجهة تحديات
العولمة و�إمكانية تطبيقه ��ا على الأجهزة المدنية والأمنية بمدينة الريا�ض» ر�سالة دكتوراه ,جامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية ,كلية العلوم الإدارية ,ال�سعودية.
الهيت ��ي .خالد عبدالرحيم (� )2005إدارة الم ��وارد الب�شرية مدخل �إ�ستراتيجي ،دار الحامد
للن�شر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان ،الأردن.
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