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المقدمة :يمثؿ التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية منيجية فكرية متطورة توجو عمميات اإلدارة

وفعالياتيا بأسموب منظـ سعيا لتحقيؽ األىداؼ والغايات التي قامت المؤسسة مف اجميا ،ويتطمب
تطبيؽ منيجية التسيير االستراتيجي لمموارد البرية نظاـ متكامؿ يضـ العناصر الرئيسية التالية:

 آلية واضحة لتحديد األىداؼ والنتائج المرغوبة ومتابعة تحقيقيا وتعديميا وتطويرىا في ضوء
المتغيرات الداخمية والخارجية.
 آلية مرنة إلعداد وتفعيؿ مجموعة مف السياسات التي ترشد وتوجو العمؿ في مختمؼ المجاالت،
وتوفر قواعد االحتكاـ واتخاذ الق اررات في جميع قطاعات المؤسسة.
 ىيكؿ تنظيمي يتميز بالبساطة والفعالية والتوافؽ مع مقتضى الحاؿ في المؤسسة ،يوضح األدوار
والمياـ األساسية ويرسـ العالقات التنظيمية في ضوء تدفقات العمميات وتداخالتيا.
 نظـ االستثمار وتنمية طاقات الموارد البشرية وتوجيو العالقات الوظيفية تتناسب مع نوعية المورد
البشري ومستواه الفكري ومدى الندرة فيو.
إذف ومف خالؿ عرضنا لخطوط البحث يمكننا صياغة اإلشكالية عمى النحو اآلتي:
فيما تكمن أهمية التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية ؟

ولإلجابة عف ىذه األسئمة قمنا بصياغة مجموعة مف الفرضيات التي نراىا تُمثؿ اإلجابات األكثر
احتماال وىي:
لمتسيير االستراتيجي لمموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية دو ار مهما في تحريك وتنشيط وظائف
المؤسسة ألُخرى ،وهو يساهم بشكل فعال في تحقيق ميزة تنافسية لممؤسسة.
أما المنيج المستخدـ في صياغة البحث ،فيو مزيجا بيف الوصفي والتحميمي وذلؾ إلبراز أساليب
تسيير الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية مف خالؿ التشخيص الدقيؽ لموسائؿ الفعالة ،ومف
ثـ اتخاذ القرار الذي يساعد في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة االقتصادية.
وعمى ضوء ذلؾ تـ عرض كؿ مفيوـ أو معنى مف التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية في
المؤسسة االقتصادية وذلك بتقسيـ البحث إلى ثالثة مباحث ،حيث جاء في المبحث األوؿ :مفاهيم

عامة حول إدارة الموارد البشرية ،أما المبحث الثاني فكاف تحت عنواف :التوجهات اإلستراتجية لمموارد
البشرية ،وكاف عنواف المبحث الثالث :تنمية الموارد البشرية.
أما أسباب اختيار البحث فيو يدخؿ ضمف متطمبات نيؿ ىادة الماجستير في إدارة األعماؿ.
أما أىداؼ البحث فيي تتمثؿ أساسا في اكتساب أسموب جديد في صياغة البحث العممي،إضافة
إلى تعزيز وتغذية معرفتنا في ىذا المجاؿ.

ونحف ننجز ىذا البحث واجينا عدة صعوبات نذكر منيا عدـ توفر مراجع متعمقة بتسيير الموارد
البشرية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية ،وقد اعتمدنا عمى التجارب المصرية واألردنية في أغمب
األحياف.

المبحث األول :النموذج األساسي إلدارة الموارد البرية اإلستراتجية

اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية ىي مدخؿ أو إطار لصنع الق اررات االستراتيجية

بشاف العامميف باألنظمة عمى كافة المستويات التنظيمية وتتوجو ىذه اإلدارة اإلستراتيجية
تحت مظمة االستراتيجية العامة لممؤسسة التييئة ميزة التنافسية المنظمة و المحافظة عمييا
إنيا تعبير عف اتجاه العاـ لممؤسسة لبموغ أىدافيا االستراتيجية (طويمة األجؿ ) مف خالؿ
مواردىا البشرية التي تسيـ بجيودىا في تنظيـ الخطة االستراتيجية لممؤسسة

()1

وبالرغـ مف ظيور إدارة الموارد البشرية بأشكاؿ و مستويات مختمفة ضمف اليياكؿ التنظيمية
لممنظمات ،إال إف عممية الربط الموضوعي بيف استراتيجيةالمؤسسة العامة و استراتيجية
األعماؿ واالستراتيجية المستويات الوظيفية تستمزـ األخذ بعيف االعتبار مجموعة مف
االعتبارات عند تحديد موقع إدارة الموارد البشرية في ىيكؿ المنظمة الخدمية أو السمعية

()2

المطمب األول :االستراتيجيات دور حياة المنظمة

يركز ىذا المفيوـ عمى فكرة النشأة و النمو و التطور ثـ اإلظمحالؿ( ،)3و تنظـ كؿ

مجموعة مف ىذه اإلستراتيجيات الثالثة استراتيجية بديمة تقيميا اإلدارة وتختار مف بينيا
عمى ضوء تقييميا لنقاط قوتيا وضعفيا و لمفرص وتيديدات في البيئة الخارجية وفي كؿ
مف اإلستراتيجيات العامة ىنالؾ دور تمعبو اإلدارة الموارد البشرية ،و يبدو الدور الخاص
بتخطيط الموارد البشرية دور ىاما في كؿ مف ىذه المراحؿ ونبيف ذلؾ جيدا في المخطط
التالي:

( )1أحمد سيد مصطفى ،إدارة الموارد البشرية ص57 :
() 2
() 3

خاد عبد الرحيـ ،إدارة الموارد البشرية ،دار وائؿ لمنشر الطبعة األولى 3004ص54 :
عمي السممي ،إدارة الموارد البشرية اإلستراتجية ،دار غريب ،3002،ص8: :

استراتجيات دورة حياة المؤسسة

استراتجيات النمو
توسعات وشراء أو دمج

شركات أخرى ومشروعات

استراتجيات االستقرار
الحفاظ عمى الوضع الحالي

الحالي

استراتجيات االنكماش
خفض أنشطة الشركة أو
تصفيتيا أو بيعيا أو

مشتركة تتطمب غالبا زيادة

حدوث ما يتطمب خفض

عدد العامميف

عدد العمميف

(صفر)

()+

تخطيط الموارد البشرية

• تحديد عدد وخصائص الوظائؼ التي يتعيف شغميا
• مقابمة الموارد البشرية المتاحة باالحتياجات منيا

معمومػ ػ ػ ػػات مرتػ ػ ػ ػػدة

المطمب الثاني :مفهوم الرؤية الشاممة

()-

تتعدد الزوايا التي تنظر منيا إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية إلى الواقع المحيط ،و مف ثـ
تتكوف لدييا صورة أوضح و اشمؿ لما يجري حوليا و تتكوف مف صياغة توجيات استراتيجية اقرب
إلى الصحة و الدقة و احتماالت التحقؽ مما افتقدت تمؾ الرؤية الشاممة و انحصرت فقط في
بعض زوايا القضايا أو المشكالت التي تتعامؿ معيا  ،و تتمثؿ ضغوط العولمة في تناقضيا مع
متطمبات و ظروؼ الواقع المحمي في كثير مف دوؿ العالـ احد أىـ محاور الرؤية الشاممة التي يتعيف
عمى إدارة الموارد البشرية اإللتفات إلييا و عمى سبيؿ المثاؿ ال تستطيع إدارة الموارد البشرية في
المؤسسات المصرية مثال إف تتجاىؿ مستويات الرواتب و المزايا العينية و النقدية التي تقدميا الشركات
العالمية العاممة في مصر لمموارد البشرية المتميزة مف المصرييف و التي ستواجو بانسحاب أعداد
متزايدة مف أحسف العناصر بيا لمعمؿ في تمؾ الشركات العالمية و كذلؾ ال تستطيع المؤسسات في
المممكة العربية السعودية و دوؿ الخميج بشكؿ عاـ تجاىؿ ما يجري في إمارة دبي مف تطورات تقنية
عالمية وانفتاح اقتصادي وممارسات تسويقية بالغة الحداثة و التطور و تأثير ذلؾ كمو عمى الحركة
استقطاب وتكويف الموارد البشرية المتميزة سحبا مف سوؽ العمؿ اإلقميمي مف جانب أخر يثير مفيوـ
الرؤية الشاممة إلى ضرورة إدراؾ إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية لمتطمبات و استراتيجيات وخطط
وبرامج عمؿ القطاعات األخرى داخاللمؤسسة و المختصة بالتسويؽ واإلنتاج والخدمات اإلنتاجية و
غيرىا حتى تأتي ممارساتيا في تكويف وتنمية و صيانة الموارد البشرية متوافقة وتمؾ المتطمبات جميعا

()1

.
المطمب الثالث :مفهوم المحركات
يعيف ىذا المفيوـ أف ىناؾ محركات تستخدميا إدارة الموارد البشرية ،االستراتيجية لتحقيؽ أىدافيا
وغـ التعدد الكبير ليذه المحركات إال أنيا تتصؼ بكونيا جميعا تعبر عف صفات لإلمكانيات التي تتاح
لممؤسسة ،ونذكر اآلف أىـ ىذه المحركات:
 )2التكمفة ( :) costحيث أف تخطيط التكمفة ىو أساس تحقيؽ األىداؼ ،نفس الشيء بالنسبة
إلستراتجية التدريب حيث تراعي أساسا اعتبار التكمفة ومف ثـ تمجأ إلى التعاقد مثال مع مراكز
التدريب الخارجية بدال مف إنشاء إمكانيات تدريبية وتكوينية خاصة بالمؤسسة

()2

 )3حالة السوؽ :ىنا نقصد أف إدارة الموارد البشرية اإلستراتجية تعتمد عند اتخاذ ق ارراتيا والمفاضمة
بيف البدائؿ المقترحة أماميا ،نعني بحاالت السوؽ حاالت الطمب والعرض وممارسات المنافسيف
() 1
() 2

عمي السممي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص8: :
علي السلمي مرجع سبق ذكره ص; 90

وغيرىا مف المتغيرات في السوؽ ،حيث تعد ىذه األخيرة أىـ االعتبارات التي تتأثر بيا إدارة
الموارد البشرية اإلستراتجية في مسائؿ االستقطاب واالختيار والتعييف وتحديد ىياكؿ الرواتب
القررات ذات األثر المالي والتقني.
والمكافئات أو ق ار ارت تخفيض حجـ العمالة وغيرىا مف ا
 )4كما نجد أف سياسات الدولة وتوجياتيا ( نقصد التشريعات الحكومية) حيث تعد مف أىـ
المحركات التي تحاوؿ إدارة الموارد البشرية اإلستراتجية التعامؿ معيا خاصة في الدوؿ نممس
فييا تدخؿ الحكومة لتنظيـ الحياة االقتصادية ،وتأتي أمور الموارد البشرية في مقدمة اىتمامات
ى ذه الحكومات بغرض تنظيـ عالقات العمؿ وترتيب أوضاع السوؽ ومحاولة وضع حدود لمبطالة
وتأميف الرعاية االجتماعية لمقوى العاممة لذا تكوف إدارة الموارد البشرية اإلستراتجية مطالبة
بااللتزاـ بتمؾ القواعد والنظـ المحددة مف طرؼ الحكومة تكوف النظرة طويمة المدى.
المطمب الرابع :مفهوم ادارة التغيير
كوف المؤسسة تُعتبر كنظاـ مفتوح وتعمؿ في مناخ يتميز بالتغيير المستمر وسواء كانت عوامؿ
التغيير خارجية مف المؤسسة أـ في محيطيا ،فإف إدارة الموارد البشرية االستراتدجية عمييا أف تتعامؿ
مع ىذه المتغيرات وأخذىا بعيف االعتبار ،حيث يجب أف تقوـ إدارة الموارد البشرية بما يمي:
 رصد المتغيرات وتوقع آثارىا المحتممة. الكشؼ عف الفرص في المناخ واإلعداد الستثمارىا بمصادر القوى الذاتية لإلدارة الكشؼ عف نقاط القوة في المؤسسة وتطويرىا وتنميتياالمعوقات في المناخ لتفادييا أو تحييد آثارىا.
 الكؼ عفّ
إف المنطؽ األساسي في إدارة التغيير ىو أف تتعامؿ إدارة الموارد البشرية اإلستراتجية بكؿ يضمف ليا
أحسف تعامؿ مع المتغيرات بأحسف نتيجة ،وتختمؼ إستراتجية استعادة التوازف وتتفاوت في قدرتيا عمى
تحقيؽ أىداؼ إدارة الموارد البشرية اإلستراتجية ونحدد اإلستراتجية التالية.
 )2إستراتجية دفاعية تعمؿ عمى الحفاظ عمى مكتسبات اإلدارة مثال :تعمؿ إدارة الموارد البشرية
اإلستراتجية إلى تطبيؽ نظـ جديدة ومحفزة أكثر لمعامميف وىذا مف أجؿ حثيـ عمى البقاء
ومواجية محاولة االنتقاؿ إلى مؤسسات أخرى ذات أجور مرتفعة.
 )3إستراتجية ىجومية مف أجؿ مواجية المعوقات والقيود ومقاومتيا والتخمص منيا.
 )4إستراتجية انيزامية تستسمـ لمقيود وىذا بتأثير مف نقاط الضعؼ الذاتية ،وتضطر إدارة الموارد
البشرية اإلستراتجية في حاالت المتغيرات الطارئة حيث نجد أف اإلدارة في ىذه الحالة ال
تستطيع المقاومة.

 )5إستراتجية وسيطية وىذا بالمساومة عمى المكاسب وتقديـ بعض التنازالت ولعؿ أىـ مثاؿ ليذه
اإلستراتجية ،عند ما نجد أف إدارة الموارد البشرية اإلستراتجية تمجأ إلى التفاوض مع نقابات
العماؿ مثال في مسألة أجور ،عالقات العمؿ ،وتكوف النتيجة التنازؿ الجزئي عف بعض الشروط
في مقابؿ الحصوؿ عمى بعض المنافع.
وتتحدد اإلستراتجية التي تتبعيا إدارة الموارد البشرية اإلستراتجية في كؿ موقؼ بحسب قوتيا النسبية
في مواجية عناصر التغيير والمنفعة المتوقعة مف كؿ استرتجية.
أما القوة النسبية فيي مقياس لمدى سيطرة اإلدارة عمى الموقؼ ومدى التحكـ في سموؾ المتغيرات
المتفاعمة فيو ،والمبدأ أنو كمما زادت القوة النسبية اتجاه إستراتجية اإلدارة إلى اليجومية وبالعكس إذا
قمت القوة النسبية اتجيت إدارة الموارد البشرية اإلستراتجية إلى اختيار واعتماد استراتجيات دفاعية
أكثر.
أما المنفعة المتوقعة فيي تمثؿ القيمة المحتمؿ الحصوؿ عمييا ماديا أو معنويا نتيجة إلتباع
إستراتجية معينة ،والمبدأ ىنا ىو أنو كمما زادت المنفعة المتوقعة اتجيت إدارة الموارد البشرية
اإلستراتجية اليجومية وبالعكس إذا انخفضت المنفعة المتوقعة اتجيت ىذه اإلدارة إلى االستراتجيات
الدفاعية أو التوفيقية(.)1

المبحث الثاني :صياغة وانجاز وتحديد األهداف في مجال الموارد البشرية

() 1

عمي السممي مرجع سبؽ ذكره ص93 :

نظ ار لمتأثيرات والوسائؿ والتقنيات المرافقة لنشاطيا وما يتبع ذلؾ مف استخداـ وتوظيؼ لموارد
أخرى ىامة جدا في تفعيؿ وتنشيط أدوارىا ،تعتبر أىداؼ الموارد البشرية أىمية كبيرة في دراسة إدارة
الموارد البشرية.
المطمب األول :تحديد األهداف

قبؿ وضع أىداؼ المؤسسة يتعيف أف تتضمف اإلستراتجية اإلدارية تحميؿ الفرص والمخاطر التي

تؤثر غما إيجابا أو سمبا عمى أىداؼ المؤسسة ،إذف أف وفرة الموارد البشرية في سوؽ العمؿ ،قد تُشكؿ
فرصة ىامة لتخفيض تكاليؼ العمالة ،أما ندرة الموارد البشرية فتتكبد المؤسسة تكاليؼ باىضة ،مف ىنا
فإف إدارة الموارد البشرية يجب أف تركز مف خالؿ إستراتجيتيا المتبعة عمى الفرص والعوائؽ معا،
وخاصة تمؾ المتعمقة بالعمالة والقوانيف والثقافات أضؼ إلى ذلؾ أف تحميؿ المؤسسة لمكامف قواىا
ومخابئ ضعفيا يساعد عمى االستخداـ األمثؿ لمواردىا البشرية.
وبالعودة إلى أىداؼ المؤسسة فإف الفائدة مف توضيح وتحديد ىذه األىداؼ تتركز حوؿ توجيو
المؤسسة وتصويب مياميا وتحريؾ مواردىا في االتجاىات التي تخدـ مصالحيا المتنوعة – مف بيف
األىداؼ المتصمة باإلدارة الموارد البشرية نذكر ما يمي(:)1
 استقطاب وتوظيؼ النوعية مف األفراد القادريف عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة
 تعزيز مشاركة الموارد البشرية عف طريؽ إشراكيا بالق ار ارت المعبرة عف تحقيؽ األىداؼ.
 توجيو جيود وحوافز الموارد البشرية ،باتجاه األداء الفعاؿ وتوضيح ىذه األىداؼ وبالتالي
لمنواقص في أداء األفراد سواء ما تعمؽ منيا بقدراتيـ ومياراتيـ أو بطرؽ وأساليب
تدريبيـ ليصادر إلى تالفيا وسد فراغاتيا.
 المحا فضة عمى استمرار رغبة الموارد البشرية في العمؿ ،وذلؾ عف طريؽ ربط األىداؼ
باألفراد وادماجيا بأىداؼ المؤسسة ،وىذا معناه أف أىداؼ المؤسسة يجب أف تتضمف
البرامج والخطط اإلبداعية والتثقيفية  /المعموماتية التي تعزز مف قدرات
المؤسسة

المطمب الثاني :تصميم وصياغة استراتجيات الموارد البشرية

يتطمب تصميـ استراتجيات الموارد البشرية اإلجابة عمى ثالثة أسئمة أساسية وىي:

() 1

حسف ابراىيـ بموط :الموارد البشرية مف منظور استراتيجي ،دار النيضة العربية ،لبناف  3003ص98 :

أيف نحف اآلف ؟ أيف أف نود أف نكوف بعد خمس سنوات ؟ كيؼ نصؿ ؟
يجب أف تتكامؿ استراتجيات الموارد البشرية رأسيا مع اإلستراتجية العامة لممؤسسة وأفقيا مع
استراتجيات الوظيفة األخرى ( التسويؽ ،اإلنتاج ،العمميات المالية...الخ ) ،فضال عف أىمية تكامميا
وانسجاميا مع بعضيا البعض ويوضح المثاؿ التالي كيؼ أف تتكامؿ االستراتجيات الموارد البشرية مع
المؤسسة(.)1
تطوير استراتجيات متكاممة لمموارد البشرية

استراتجية المؤسسة

إستراتجية التطوير التنظيمي

استراتجية تدبير الموارد البشرية

استراتجية تطوير العاممين

تحقيؽ ميزة تنافسية مف

تغيير ثقافة المؤسسة

استقطاب والحفاظ عمى

تييئة فرص تعمـ وتطور

تحقيؽ ميزة تنافسية مف

تطوير جودة شاممة

استخداـ معايير الوعي

تطوير ومتابعة برامج

المستمر

وارضائيـ

خالؿ االبتكار

خالؿ الجودة والتحسيف

وتكويف فرؽ العمؿ

ومبادرات لمعناية بالعمالء

العامميف المبتكريف

بالقضايا كالجودة كأحد

المعايير لممفاضمة بيف

وظيفي

تدريبية تركز عمى الجودة

المتقدميف
تطوير استراتجيات لتدبير

وضع برامج لمتطوير

تحقيؽ ميزة تنافسية مف

تطوير ثقافة تختص

خالؿ عامميف بمستوى راؽ .وتجذب المستوى الراقي مف الموارد البشرية يؤكد عمى

المستمر والتحوؿ إلى

العامميف

أف المؤسسة تجذب وتحافظ منظمة متعممة
عمى العناصر المتميزة التي

تحتاجيا فقط.

المطمب الثالث :إنجاز وتنفيذ اإلستراتجية وتقييمها

()1

أحمد سيد مصطفى ،مرجع سبؽ ذكره ص90 :

تُعد خطوة االبتكار أو صياغة اإلستراتجية كنفيذ لالستراتجيات الموضوعة بيدؼ تحقيؽ أىداؼ
المؤسسة ،والتنفيذ بحد ذاتو يعني تحريؾ الموارد البشرية كافة لوضع الق اررات اإلستراتجية المتفؽ عمييا
موضع العمؿ الجاد ،أي تنفيذ ىذه الق اررات.
ويرى ( فريد دافيد  ) Fred Davidفي ىذا المجاؿ أف اإلستراتجية تمر في مراحؿ رئيسية ثالث
ىي التالية(:)1
 )2تحديد األىداؼ
 )3تحديد السياسات
 )4تجميع الموارد
إذف يعتبر عنصر تنفيذ وانجاز اإلستراتجية مف أكثر العناصر دقة وصعوبة ألف التنفيذ يتطمب التزاما
وتصفية ال مثيؿ ليا ،فالموارد البشرية التي ينقصيا التحفيز الكامؿ ال يمكف أف تمتزـ وتصغي مف أجؿ
إنجاح عممية تنفيذ اإلستراتجية.
إذف إف تنفيذ وانجاز االسترتجية ىو مطمب عمالي يتطمب تحفيز وماركة األفراد إلنجاز النشاطات
واألعماؿ اليومية واألسبوعية والشيرية وحتى السنوية  ،ومتابعة أعضاء المؤسسة لكافة العمميات بثبات
وفعالية مف جية أُخرى.
إف التنفيذ الجيد لإلستراتجية ىو في حد ذاتو إنجاز إداري ومف أبرز شروطو مايمي:
 قيادة مرنة وماىرة وقادرة عمى االستعانة بميارات وقدرات ومواىب األفراد والعمؿ معيـ ومفخالليـ عمى تحويؿ البرامج وخطط المؤسسة إلى أعماؿ وانجازات
 مدراء ناجحوف بحيث يشارؾ كؿ مدير عمى حدى في إنجاز وتنفيذ أجزاء االستراتيجية العائدةلوحدتو أو قسمو أو إدارتو.
 فرؽ ومجموعات عمؿ تحوؿ الموارد التي أعطيت ووزعت عمى األفراد إلى نتائج ممموسة خمؽ مناخ جيد لمعمؿ وثقافة قوية لدعـ اإلستراتجية. خمؽ سياسات داعمة لإلستراتجية ربط المنافع والتعويضات لتحقيؽ أىداؼ إستراتجية قابمة لمقياس تحديد الخطوات العممية الواجب إتباعيا لبموغ أىداؼ اإلستراتجية عمى أف يكوف المتميز ىوالقاعدة وليس االستثناء.
وبإختصار المخطط التالي يبيف شروط العمؿ االدجاري التي تؤثر عمى رزنامة تنفيذ االستراتجية :
()2

() 1

حسن ابراهيم بلُّوط ،مرجع سبق ذكره ص; :0

() 2

حسف ابراىيـ بموط ،مرجع سبؽ ذكره ص:2 :

قيادة مرنة وماىرة في تسيير

اإلستراتجية

شروط تنفيذ اإلستراتجية
 تقييم أداء اإلستراتجية :تقييـ أداء اإلستراتجية ىو العنصر األخير مف عناصر اإلستراتجية إذف
مف واجب المدراء المشاركة في وضع ومتابعة وتنفيذ اإلستراتجيات اإلدارية ،وكذلؾ الماركة في
تقييـ أداء تمؾ اإلستراتجيات لمتأكد مف أف الرقابة والتقدـ قد حصال ،وتصيـ اإلستراتجية قد
ُيطاؿ اإلدارية بكافة عناصرىا أو قد يطاؿ عناصر معينة أو خطوات لبعض العناصر ،والتقييـ
أمر استمراري وضروري ،نظ ار ألف الضر وؼ التي رافقت وضع اإلستراتجية قد تتغير فجأة
وعف سابؽ إنذار ،ونظ ار لمتغيير الطارئ الذي قد يصيب بعض األىداؼ إما كميا أو جزئيا
وباختصار يمؿ التقييـ:
 تعديال في ُرأى وأىداؼ المؤسسة
 إعادة النظر في عالقة المؤسسة بمحيطيا عند تنفيذ اإلستراتجية

 دروس ناجحة عف بعض محطات توقفت عندىا بعض عناصر اإلستراتجية.

المطمب الرابع :عالقة اإلستراتجية اإلدارية بوظائف إدارة الموارد البشرية

ستدؿ عمى أف مشاركة الموارد البشرية
انطالقا مف مراحؿ تنفيذ اإلستراتجية اإلدارية المذكورة أعاله ُي ّ
في إيصاؿ اإلستراتجية إلى شاطئ األماف أمر البد منو إذ أف معظـ أىداؼ وسياسات المؤسسة

انصبت في الحقبتيف األخيرتيف عمى دراسة التغيير والتعقيد المذيف أصابا ُمعظـ أعماؿ ونشاطات
المؤسسات ،وغال بالتالي كامؿ كوادرىا وأجيزتيا اإلدارية ،ومف ىنا فف استراتجيات الحقبة الحالية
تختمؼ كميا عف استراتجيات الحقبة الماضية ،إذ فرضت استراتجيات ىذه الحقبة تحديات جديدة عمى
إدارة الموارد البشرية ،أبرزىا ما يتعمؽ بطرؽ التوظيؼ ،ومف خالؿ النقاط األربعة الوالية يمكف أف
نناقش عالقة اإلستراتجية اإلدارية بوظائؼ إدارة الموارد البشرية.
 )2التوظيف :تنشأ ق اررات التوظيؼ باإلستراتجية اإلدارية بحيث تترؾ ىذه الق اررات انعكاسات عدة
عمى إدارة الموارد البشرية ،خاصة فيما يتعمؽ بإعطاء أو عدـ إعطاء الفرص التي قد تخوليا

االستفادة مف برامج التأىيؿ والتدريب والتطوير والتحفيز والمكافآت.
 )2التدريب والتطوير :إف قرارت التدريب والتطوير تُؤثر حتما عمى أداء وفاعمية الموارد البشرية
العاممة ،فميمة وأىداؼ وصياغة استراتجيات المؤسسة جميعا تحتاج إلى إلتزاـ األفراد بيا.
 )3التعويض :إف تركيز اإلستراتجية اإلدارية عمى التعويضات ربما تبقى منأىـ السياسات التي
تمجأ إلييا إدارة الموارد البشرية سواء بيدؼ تصويب واحتواء سموكيات وتصرفات األفراد أو
بيدؼ حثيـ عمى فيـ وتقبؿ فمسفة وأىداؼ المؤسسة.
 )4التقييمُ :يعتبر تقييـ األداء مف بيف أىـ الوظائؼ اإلدارية الرقابية عمى اإلطالؽ إذ بدونو
اليمكف ضبط سموكياتيا ونشاطات األفراد وال يمكف أف يأتي أداء الموارد البشرية ُمطابقا

لألىداؼ اإلستراتجية المتفؽ عمييا ،وال لمتوقعات المستقبمية المرجو بموغيا والقاعدة المتبعة
لتقييـ أداء الموارد البشرية ،ترتكز عمى توجيو األفراد نحو األىداؼ اإلستراتجية.

المبحث الثالث :تنمية وتدريب الموارد البشرية في المؤسسة
اإلنماء أو التنمية ىي أكثر المواظيع التي شغمت باؿ العالـ وازداد أىمية  ،وخاصة بعد
الحرب العالمية الثانية.
مف أكثر الدالئؿ عمي أىمية التنمية  ،ارتفاع مستوى محجـ المؤتمرات و االجتماعات و الندوات
التي تعقد سنويا ؛ و بإشراؼ األمـ المتحدة  ،وبمشاركة البمداف المتقدمة و النامية.

أماّ المحور الرئيسي لمتنمية  ،فيبقي اإلنساف كوف نجاح التنمية مرتبطا مباشرة بنجاحو مف

التخطيط و التنظيـ و المراقبة و القيادة لبرامجيا و آلياتيا في تحصيؿ وتوزيع الموارد المتاحة مف

اجميا واآلف مف خالؿ المطمب الموالي سنتطرؽ عمى تعريؼ التنمية
المطمب األول :تعريف التنمية البشرية

تعريؼ التنمية البشرية بحيث تقاد ير األمـ المتحدة( :)1عمى أنيا تنمية الناس بواسطة الناس وديف أجؿ
الناس و تتوجو إلى حاجيات الناس في المأكؿ والممبس و المعاش والعمـ و السكف و التربية و الثقافة
مف مف فاف التنمية البشرية ترتكز بالمطمؽ عمى عقوؿ و قواعد الموارد البشرية مف خالؿ سعيرىا
المستمر لتفجير طاقات و إبداعات األفراد اإلنتاجية:
اف التنمية أو التطوير .تطاؿ الموظفيف و المدراء الذيف يعمموف ي المستويات المتوسطة أو العميا
وألىداؼ تقريرية و تنفيذية مستقبمية.
 )1الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية في المؤسسة :تحتاج المؤسسات عمى اختالؼ أنواعيا

وأحجاميا إلى موارد بشرية مدربة و مؤىمة لتنفيذ كافة نشاطاتيا و عممياتيا،و مف الطبيعي أف تزداد
الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية ،مع ظيور وظائؼ جديدة ،ومع اتساع استخداـ المؤسسات
لتكنولوجيات حديثة و معقدة فالتكنولوجيات الجديدة ومرافقيا مف تعديؿ أو تغيير مف إنتاج و تسويؽ
سمع و خدمات و ابتكارات قائمة أو جديدة إلى جانب إحداثيا لوظائؼ جديدة أو تغييرىا ألساليب
العمؿ في وظائؼ سعيدة.معا فرض عمى المؤسسات تبنى برامج تأىيمية و تدريبية تواكب سد النقص
الحاصؿ في الجيات القديمة و اكتساب األفراد سيرات جديدة.
ومف أبرز األسباب الكامنة وراء الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية مايمي(:)2
* مواكبة التحوؿ الحاصؿ في انتقاؿ الوظائؼ مف قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات.
*توجيو األفراد الجدد أو يفيـ بشتى أنواع النشطات و الوظائؼ المعطاة ليـ و إرشادىـ أو تعميميـ
كيفية و نوعية األداء المتوقع منيـ.
* تحسيف الميارات وزيادة قدرات األفراد ورفع مستوى أدائيـ مما يطابؽ المعايير واألدوار المحددة ليـ.
* تييئة األفراد لمواجية التحديات التي تفرضيا البيئة الخارجية عمى المؤسسات في مجاالت عدة منيا
عولمة اليد العاممة وانتشار المساحات التنافسية بيف السمع والخدمات المنتجة وذات المواصفات
واألحجاـ والمزايا والنوعيات المختمفة ،بما ليا مف تصاميـ وتجييزات وتركيبات وتشغيالت متنوعة

()1
() 2

حسف ابراىيـ بموط ،مرجع سبؽ ذكره ص346 :
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يتضح مما سبؽ بأف وظيفة الموارد البشرية أصبحت مف أكثر الوظائؼ الرئيسية اليامة التي تشغؿ
باؿ مدراء الموارد البشرية.
ب) أهمية تنمية الموارد البشرية :تكمن األىمية األولى لتنمية الموارد البشرية مف خالؿ قياـ حاجة

فعمية لتدريب األفراد وتنقميـ إلى مواقع اإلنتاج والتغيير معا ،وقد سبؽ وناقشنا الحاجة إلى تنمية الموارد
البشرية واألسباب المرافقة ليا.

األىمية الثانية لتنمية األفراد تعبر عنيا النتائج الممموسة التي ُيحققيا التدريب في حاؿ ما إذا
ارتكز عمى سياسات وقواعد واضحة ومدعومة مف قبؿ القمة اإلدارية ،إذ أف الفاعمية والكفاية في
اإلنتاج واألداء والمذاف ُيعتبرف مطمبيف أساسييف يقعف في صمب واستراتجيات إدارة المؤسسة العاممة،
يتحققاف غالبا عف طريؽ التدريب كما أف الحوافز المادية والمعنوية التي ترفع مف ُمستوى أداء وانتاجية
األفراد ،تنمو وتزداد عمى ارتفاع مستوى دوافع التدريب ومع تطوير وتحديث برامجو.

األىمية الثالثة لمتدريب تتضح أكثر فأكر مف خالؿ تحقيؽ التدريب لألىداؼ المرجوة منو والتي
يمكف تمخيص بعضيا فيما يمي:
 الزيادة في اإلنتاج عف طريؽ ضاف التدريب ألداء األفراد لمعمؿ بكفاية وفاعمية االقتصاد في النفقات التي ُيمكف أف تتكبدىا المؤسسة نتيجة التغيير أو اليدر أو االستراد فيواد معينة ( آالت...معدات ...الخ )
القدرت التي
 تحفيز األفراد وتوفير الدوافع الذاتية لمعمؿ وذلؾ عف طريؽ مد األفراد بالميارات و اتساعد ىـ عمى القياـ بمسؤوليات األعماؿ التي توكؿ ليـ
 استقرار في دوراف العمؿ بما ُيؤمف متابعة إنتاج المؤسسة لمشاريعيا المختمفة وبما ُيوفراالستقرار الوظيفي لألفراد المدربيف عمى تمبية حاجات وشروط مختمؼ مشاريع المؤسسة
اإلنتاجية

المطمب الثاني :تكييف الموارد البشرية
تحتؿ عممية التثاقؼ بيف المؤسسة ومواردىا البشرية حي از ىاما في حياة برامج وعمميات المؤسسة
التدريبية إذ ييدؼ التثاقؼ إلى تدجيف األفراد الجدد وتكييفيـ بقدر المستطاع مع المحيط الداخمي
لممؤسسة ويعرؼ التكييؼ عمى أنو االعتياد مع موقؼ أو محيط ما ،مف ىنا نقصد بعممية تكييؼ
الموارد البشرية استقباؿ األفراد الجدد ووضعييـ في األجواء العممية والثقافية لممؤسسة وتُعتبر عممية

التكييؼ مف العمميات اليامة لمتعرؼ عمى األفراد ولتعريفيـ عمى بعض جوانب تتعمؽ بأعماؿ
ونشاطات المؤسسة وبالواقع ،يحتاج األفراد الجدد إلى معرفة معمومات محددة تطاؿ النواحي التالية:
 مستويات ومعايير األداء والتوقعات ،إضافة إلى القواعد السموكية والتقاليد والسياسات المتبعة السموؾ االجتماعي التعارؼ عميو والذي يحكـ تصرفات وأداء األفراد تقنيات الوظائؼ المطموب شغميا مف طرؼ األفراد الجدديرى كاسيو أف الوقت والجيد المعطى لعممية تكييؼ الموارد البشرية غير كافييف
يوجد نوعيف مف التكيؼ ىما التكيؼ الرسمي والتكيؼ غير الرسمي نعالج ىذيف النوعيف ونشدد
عمى أىمية المراجعة الدورية السنوية لمبرامج التكييفية المتبعة لمتأكد مف أف األىداؼ المتوخاة منيا
قابمة لمتحقيؽ أوالتحسيف أو التجديد.
 )2التكييف الرسميُ :يعرؼ التكييؼ الرسمي عمى أنو التكيؼ المموؿ والمعد مف قبؿ المؤسسة
واليدؼ الرئيسي منو ىو استقباؿ األفراد الجدد واطالعيـ عمى قواد وسياسات واجراءات المؤسسة ،إذ
مف المفروض حصوؿ التكيؼ في أقرب وقت مكف أي فور استالـ الموظؼ وظيفتو في اليوـ األوؿ
الذي باشر فيو العمؿ.
وجد كر يسمي أف  %87مف المؤسسات األمريكية التي تستخدـ  60أو أكثر مستخدـ تممؾ برامج
تكييؼ لمواردىا البشرية ،بعض المؤسسات تُعد برامج تكييؼ عامة والبعض اآلخر منيا ُيعد برامج
تكييؼ محددة ،وتتناسب مع تصانيؼ المؤسسة لوظائفيا أو وحداتيا المختمفة والسؤاؿ األوؿ الذي
يطرح نفسو لماذا التكيؼ ؟
تتعدد األجوبة عمى ىذا السؤاؿ ولعؿ أبرزىا األجوبة التالية:
 مواجية الصدمة المؤسساتية التي يتعرض ليا الموظؼ الجديد ،فالتكيؼ يحد مف تأثيرىا عميوإذ متف البدييي أف يسأؿ الموظؼ الجديد نفسو بعض األسئمة والتي مف بينيا ،ىؿ يقبؿ بو
الموظفوف اآلخروف ؟ ىؿ ُيحبونو ؟ وىؿ ُيعامؿ بعدالة مف قبؿ المؤسسة ؟ ىؿ ينجح في أداء
الوظيفة ضمف محيط معيف ؟
 التقميؿ مف تكمفة ترؾ الموظؼ لمعمؿ إذ أف بعض الدراسات وجدت أف التكمفة في التعييفوالتدريب والتكييؼ تفوؽ ما يتصوره الموظؼ.
أما السؤاؿ الثاني الذي يطرح نفسو ىو ماذا يتضف البرنامج التكييفي لمحد ف المشاكؿ التي تُواجو

األفراد الجدد ؟

يتضمف البرنامج لتكيفي الخطوات التالية:

 االستقباؿ الرسمي لألفراد الجدد سواء مف قبؿ رئيس المؤسسة ،أو مف قبؿ مدير الوارد البشرية،
ويعبر االستقباؿ عف مدى احتراـ المؤسسة لألفراد الجدد وخمؽ الشعور لدييـ بأنو مرغوب فييـ.
ُ
ورفقائيـ
 تعارؼ األفراد الجدد مع ُرؤساء عميـ ُ
 ممئ أوراؽ واستمارات التوظيؼ وخاصة التي ليا عالقة بإصدار الرواتب والتعويضات

 مراجعة األفراد لكتيب المؤسسة ومراجعة بعض بنود أقسامو اليامة ،ومف الضروري أف تكوف
لغة الكتيب بخصوص التوظيؼ واضحة كي ال تواجو المؤسسة متاعب قانونية وتكاليؼ
مقاضاة
 مراجعة المسؤوليات الوظيفية لألفراد الجدد ومدىـ بالتدريب األولي إذ مف حؽ الموظؼ الجديد
معرفتو
 توصيؼ الوظيفة:أىداؼ ومرامي الوظيفة ،كيفية تقييـ أدائو الوظيفي ،نوع التدريب األوليف نوع
التدريب الالحؽ
 جمسة متابعة ألداء الموظؼ بعد شير أو ثالثة أىر مف توظيفو واليدؼ منيا ىو تقييـ مرحمة
المراقبة والتجربة التي خضع ليا الموظؼ الجديد.
 )3التكييف غير الرسمي :يحصؿ عند ما يتمقى الموظؼ الجديد معمومات عف المؤسسة والوظيفة
التي سوؼ يشغميا مف األفراد الحالييف العامميف مع المؤسسة ،مف المفيد جدا أف نطابؽ
المعمومات التي حصؿ عمييا الموظؼ الجديد مف عممية التكييؼ الرسمي مع المعمومات التي
أفضاىا إليو الموظفوف الحاليوف إذ أف تطابؽ المعمومات ُيساعد الموظؼ الجديد عمى االلتزاـ
ويعزز بالتالي مف قدرة المؤسسة عمى إثبات ثقافتيا القوية.
بيا ُ

مف الواضح أف التكيؼ الرسمي وغير الرسمي ُمتالزماف كوف الواحد منيما ُيدعـ اآلخر.

الخاتمة:
إذا كانت الموارد البشرية تشكؿ بال منازع الثروات الحقيقية لممؤسسات كونيا تمعب أدوا ار حيوية في
صنع ونجاح المؤسسات ،فإف استراتجيات إدارة الموارد البشرية بمدخاللتيا ومخرجاتيا تكؿ بامتياز
الخيارات العممية والتطبيقية المتاحة أماـ المؤسسات.

كما أف االىتماـ االستراتيجي بالوارد البشرية ينصب في غالب األحياف عمى مسائؿ وقضايا تتعمؽ
ورؤى وطموحات االستراتجيات العامة التي
بتوظيؼ الق اررات الصادرة عف الموارد البشرية في خدمة ُ
تعتمدىا وتتبناىا المؤسسات لدى مواجيتيا التغيرات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية.
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