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S 
تهدف هذه الدراسة اىل بلورة الدور االسرتاتيجي لتنمية املوارد البشرية يف ظل تنامي 

أحد أهم العوامل املسؤولة عن االهتمام باالستثمار يف املوارد البشرية والكفاءات باعتبارها 

، حيث تركز الدراسة على حتليل البعد التارخيي واملفاهيمي امتالك املنظمة للميزة التنافسية

لتنمية املوارد البشرية وصوال اىل املنظور احلديث هلذه الوظيفة واملرتكز على التدريب 

والتنمية وتطوير املنظمة وتطوير املسار الوظيفي. وتوصلت الدراسة إىل أن تنمية املوارد 

البشرية تستطيع أن تقوم بدور اسرتاتيجي يتمثل يف املساهمة يف صياغة اسرتاتيجية 

يف جمال اإلدارة  والتنميةم برامج التدريب يتقدركة يف إدارة التغيري، واملنظمة، واملشا

 .هداف االسرتاتيجية للمنظمةاألالتأكد من ارتباط اخلطط التدريبية ب، واالسرتاتيجية

: تنمية املوارد البشرية، اإلدارة االسرتاتيجية، تطوير املنظمة، إدارة الكلمات املفتاحية

 التغيري.

Astract 
This study aims to formulate the strategic role of human resource 

development in view of the growing interest in investing in human 

resources and competencies,  that are considered as one of the most 

important factors responsible for the organization's competitive 

advantage. It focuses on analyzing the historical and conceptual 

dimension of human resources development. It has reached the 

modern perspective of this function, which is based on training & 

development, organization development and career development. 

The study also found that human resource development can play a 

strategic role in contributing to the formulation of the 

organization's strategy, participation in change management, 

training and development programs in strategic management, and 

ensuring that the training plans are linked to the strategic goals of 

the organization. 

key words: human resource development, organization 

development, Strategic management, change management. 

 مقدمة 

ية ساهمت عوملة االقتصاد وحترير التجارة الدولية وزيادة املنافسة العامل

الباحثني واملمارسني باملوارد البشرية  اهتمامزيادة  يفالتكنولوجي والتطور 

وضرورة تطويرها واستثمارها، فهي متثل رأس مال فكري وبشري فاق 
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وظيفة مزيدا من تطوير يف أهميته رأس املال املادي، األمر الذي يتطلب 

يف  تنمية املوارد البشرية على مستوى منظمات األعمال مبا يساهم

 والتطوير والتجديداستثمار املوارد والكفاءات البشرية القادرة على اإلبداع 

واستثمار املعلومات وحسن إدارة التغيري، وصياغة وتنفيذ التكنولوجي 

االسرتاتيجيات التنافسية املالئمة للتحديات اجلديدة اليت تواجه منظمات 

 االعمال. 
وق يتوقف على مدى جودة ن بقاء املنظمة واستمرارها يف السألذلك 

عمل مواردها البشرية باعتبارها عنصرا مؤثرا ومساهما يف خلق القيمة 

املضافة لبقية املوارد التنظيمية
(1)

، إذ يعترب العنصر البشري ممثال يف 

أحد أهم العوامل املسؤولة عن امتالك املنظمة البشرية املوارد والكفاءات 

للميزة التنافسية
(2)

املوارد البشرية من إدارة ظيفة ، ومعه حتولت و

االسرتاتيجيإىل دورها  اإلداريإطارها 
(3)

بأحد االهتمام ، تزامنا مع زيادة 

 Human Resources) ممثلة يف وظيفة تنمية املوارد البشريةوظائفها هم أ
Development Function)  أكد املختصون  فقدحمورية، كوظيفة اسرتاتيجية

املوارد البشرية على نقطة التحول اهلامة اليت  دارة ويف جماليف جمال اإل

ىل ما ينفق إحدثت يف عمل إدارة املوارد البشرية، حيث مل يصبح ينظر 

له نشطة تنمية املوارد البشرية كتكلفة ال عائد هلا، بل استثمار أعلى 

عائد
(4)
العقول الذكية ذات املعرفة املوارد البشرية وستثمار اطاملا مت  ،

 لقدرات املؤهلة لإلبداع واالبتكار.واملهارات وا

 البعد املفاهيمي للتنمية البشرية  .1
لقد احتلت تنمية املوارد البشرية اهتمام الباحثني سواء على املستوى 

الكّلي أو اجلزئي، باعتبارها مدخال الستثمار املوارد البشرية وأحد حمّددات 

إىل إدراج عدد  يف اجملالولقد توصلت اجلهود الدولية  ،النمو االقتصادي

كبري من مؤشرات التنمية البشرية بغرض قياس جهود دول العامل يف 

 حتقيق أعلى مؤشرات التنمية.  

وتتمثل التنمية البشرية يف" توسيع خيارات الناس وقدراتهم من خالل 

االجتماعي، حبيث تتم تلبية احتياجات اجليل احلالي املال تكوين رأس 
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دون املساس باحتياجات األجيال القادمة" بأكرب قدر ممكن من العدالة
(5)
 .

والقدرات لدى مجيع أفراد زيادة املعارف على استثمارّيا يرتكز فهي تعد جهدا 

تقوم بتجميع رأس املال  عالوة على أنهااجملتمع القادرين على العمل، 

 البشري واستثماره بصورة فّعالة.

ية( تهتم بتشكيل وإذا كانت التنمية البشرية )كأحد السياسات الكل

والرعاية الصحية، واالنتفاع علم والتدريب خالل الّتمن  يةالبشرقدرات ال

هدف كىل حتقيق الرفاهية إنتجة مبا يؤدي املعمل اللق فر  ها خبمن

البشرية كوظيفة على مستوى املوارد ملختلف اجلهود اإلمنائية، فإّن تنمية 

تاحة إلبشرية من خالل املنظمة تركز على تنمية املوارد والكفاءات ا

علم التنظيمي املرتكز على اكتساب املعارف واخلربات واالجتاهات فر  الّت

 هداف االسرتاتيجيةاملالئمة ملساراتهم الوظيفية واملساهمة يف حتقيق األ

 . للمنظمة

 البعد املفاهيمي لتنمية املوارد البشرية .2

فهوم تنمية املهتمني جتاه موتعدد وجهات نظر الباحثني  بالرغم من

إىل جتاوز النظرة التقليدية الكثري منهم  فقد اجتهاملوارد البشرية، 

تنمية املوارد البشرية املرتكزة على التدريب والتطوير، وتبين  لتطبيقات

العديد من التطبيقات تشمل البشرية نظرة حديثة ترى أن تنمية املوارد 

مبا للموظفني والقيادات مي واملمارسات اهلادفة اىل إتاحة فر  الّتعلم التنظي

 األداء وحتقيق النجاح االسرتاتيجي للمنظمة.حتسني يف يساهم 

أن تنمية املوارد البشرية ذات مدلول شامل ( Mankin)يرى مانكني  فمثال 

والعملياتاألنشطة متنوعة من جمموعة يضم 
(6)
( Swanson)سوانسون ما أ. 

لتطوير وإطالق اخلربة البشرية بأنها "عملية املوارد البشرية تنمية فيعرف 

املوظفني بغرض حتسني األداء"وتدريب من خالل تطوير 
(7)

، يف حني 

نها جمموعة بأتنمية املوارد البشرية على  (Werner)جون وارنر  يعرفها

من األنشطة املخططة واملنتظمة اليت يتم تصميمها من قبل املنظمة 

ض مواكبة ررات الضرورية بغالالزمة لتعلم املهابالفر  لتزويد أعضائها 

.واملستقبليةمتطلبات العمل احلالية 
 (8)
بأنها "جممل  (Gilley)غيلي  ويعرفها 
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وحتقيق األداء والتغيري من التنظيمي علم العمليات اليت تودي إىل تسهيل الّت

خالل اإلجراءات واملبادرات املنظمة اليت تتخذها اإلدارة لتعزيز أداء 

للتنافسية.استعدادها املنظمة وزيادة درجة 
(9)
  

 تضم التنمية البشرية املوارد خرون يعتقدون أن تنميةآو (Pac)أما باس

 واجلودة، واليت من شأنها حتقيق اإلنتاجية الوظيفي، والتطوير الفردية،

أهدافها، حتقيق املساهمني يف املنظمة ألعضاء والوفاء
(10)
يرى بيدلر  بينما 

(Pedler )رد البشرية تشمل "إحالل املوظفني أن أنشطة تنمية املوا

".اخلا أو والتدريب والتعلم املفتوح املسار املهين والتقويم الوظيفي وهيكلة 
(11)

 

 وعملية كإسرتاتيجية البشرية املوارد وعلى هذا األساس فإن تنمية
واجتاهات  ومهارات معارف بناء إىل وتهدف ،الّتعلم على منتظمة تعتمد

 أدائها احلالي وحتسني تطوير أجل من لبشرية،ا املوارد لدى وسلوكيات
الدراماتيكية، البيئة تغريات مع واملستقبلي، والتكيف

(12) 
التعلم  كما أن

لتطوير معرفة  واليت تسعى جوهر جهود تنمية املوارد البشريةيعد 

نتاجيتهم، ومستوى الرضا لديهم كفريق عمل إالناس وخرباتهم وزيادة 

إىل  اهلادفةتنمية املوارد البشرية خمتلف املمارسات  مشلت . وبالتاليأو كأفراد

علم إجياد قوة العمل وتدريبها وتطويرها، وزيادة رغبتها يف التغيري والّت

ز، ومتكني التنظيمي من خالل نظام حوافز مشجع على األداء املتمّي

 ومشاركة فعالة يف صناعة القرارات املهمة باملنظمة. 

علومات املعملية متكاملة وخمططة قائمة على كالبشرية تنمية املوارد  أن

البشرية واملهارات للموارد واملعارف إىل تطوير القدرات  تهدفصحيحة ال

للعمل  القادرة على العمل يف مجيع اجملاالت، واليت يتم انتقاؤها واختيارها

 .بغية رفع مستوى كفاءتها اإلنتاجية
 البعد التارخيي لوظيفة تنمية املوارد البشرية .3

  (Human resource development)ن مصطلح تنمية املوارد البشرية أرغم 

مستخدم  على نطاق واسع يف الثمانينات من القرن العشرين، إال ان ذلك 

املفهوم تواجد  قبل ذلك بكثري، فلقد مرت تنمية املوارد البشرية مبراحل 

عمل  م حيث81خمتلفة بدأت بربامج تدريب التمهني املبكرة يف القرن 
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جر بسيط أصحاب الورش احلرفية على تدريب عماهلم بأنفسهم مقابل أ

جر، وما تبعه من االهتمام بربامج التعليم املهين املبكرة، أدون من و أ

ول مدرسة مهنية بنيويورك بتمويل خا  إسس ديويت كلينتون أ كما

كان هدفها تقديم تدريب مهين  (Manual School)عرفت مبدرسة الدليل 

اب غري املهرة العاطلني عن العمل، تبع ذلك ظهور مدارس املصنع للشب

بالرتكيز  صحاب املصانع اىل تدريب العمال غري املهرةأاملبكرة حيث عمد 

على تنمية املهارات الضرورية ألداء العمل.
(13)

 

متد ألبعد ان دورهم أدرك املدربون املهنيون أخالل الستينات والسبعينات 

االقرتاب من العاملني لتطوير مهاراتهم وحل من قاعات التدريب ب

فرق العملعمل وتسهيل مشكالت العمل 
(14)
( Nadler)حيث استخدم نادلر ،

مقرتحا له ثالثة عناصر ( HRD)مفهوم تنمية املوارد البشرية  8791عام

العديد من املؤمترات  مع تركيزبالتزامن  ،والتنمية والتعليم، وهي التدريب،

سع الذي طرأ على مفهوم تنمية املوارد البشرية والذي واألحباث على التو

الدور االسرتاتيجي بذلت جهود لتأكيد كما  ،مشل النمو والتغيري وحتسني األداء

،باألهداف االسرتاتيجية للمنظمة وارتباطها لتنمية املوارد البشرية
(15)
 

دارة املعرفة  إعلم التنظيمي ومفاهيم ىل مساهمة كل من الّتإ باإلضافة

 االستثمارهمية املوارد البشرية وضرورة أوالبحث واالبتكار على بلورة 

س املال البشري وتنمية املسار الوظيفيأيف ر
(16)
. 

ثرت أحتوالت كبرية فقد شهدت فرتة الثمانينات من القرن املاضي  أما

النقاش الواسع الذي  يهابشكل كبري على تنمية املوارد البشرية ساهم ف

تدريب والتنمية، مما دفع باجلمعية االمريكية للتدريب شهدته مؤمترات ال

للنمو كاستجابة  ىل اعتماد مصطلح " تنمية املوارد البشرية"إوالتنمية 

 (Zeace Nadler)و  (Leonard) ىل ظهور مؤلفاتإباإلضافة املعريف، والتغيري 

.البشريةتنمية املوارد علم توضيح اليت ساهمت يف 
(17)

وما تبع ذلك من  

البشرية، كما ركزت تلك االسرتاتيجي لتنمية املوارد الدور  دعمت جهود

اجلهود على كيفية الربط بني جهود تنمية املوارد البشرية وأهداف 

ة.وغايات املنظم
(18)
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 تنمية املوارد البشرية لوظيفةاملنظور احلديث   .4
تنمية املوارد البشرية من جماالت  وظيفةلقد حدثت قفزة نوعية ضمن 

الوظيفي ىل جماالت حديثة كتطوير املسار إكالتدريب والتنمية تقليدية 

وبرعاية ( McLagan) املنظمة بفضل ما اقرتحه بات ماكالجنوتطوير 

(19)،(ASTD)من اجلمعية االمريكية للتدريب والتنمية 
حيث قام بتحديد  

تنمية املوارد البشرية حتى تتمكن وظيفة اليت حتتاجها والكفاءات األدوار 

ء دورها بكفاءة وفاعلية، ضمن دراسته اليت ربطت بني وظائف من أدا

إدارة املوارد البشرية وتنمية املوارد البشرية يف شكل عجلة ميزت بني 

وظائف تنمية املوارد البشرية ممثلة يف ثالث وظائف كربى هي التدريب 

  ، وتطوير املنظمة، وتطوير املسار الوظيفي.والتنمية

فإن ( Training and developmentوالتنمية )تدريب ما يتعلق بوظيفة ال يف

فراد باملعرفة التدريب يركز بشكل أساسي على تغيري و/أو تزويد األ

اليت متكنهم من أداء مهام وظائفهم بكفاءة، يف حني  واالجتاهاتواملهارة 

املستقبلية مع زيادة املسؤوليات لتحمل املوظفني عداد إعلى التنمية تركز 

. أداء مهام وظائفهم احلاليةقدرتهم على 
(20)

 

ىل أن جهود أنشطة التدريب والتنمية جيب أن تبدأ إدبيات األبعض تشري 

تدريبه على املهارات وتعليمه و بتوجيههمع التحاق العامل باملنظمة 

القيم واملعايري التنظيمية املهمة يف العمل وبناء العالقات. وال يتوقف دور 

ستمر معه طوال حياته الوظيفية، إذ تبل هذه الوظيفة عند هذا احلد 

تنمية املوارد داء مهام وظيفته تركز وظائف أبعد متكن العامل من 

فراد على شجع األتنشطة التنمية والتدريب اخلا  حيث أعلى  البشرية

داء أقبول املسؤولية والتعامل مع مشكالت العمل، وحتقيق مستويات 

.عالية واحملافظة عليها
(21)

 

ىل فتهدف إ( Organization development)تطوير املنظمة  وظيفةما أ

مبجموعة القيام من خالل موظفيها حتسني فاعلية املنظمة وزيادة رفاهية 

. وم السلوكيةلق مبادئ العيالقائمة على تطباجلهود من 
(22)
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كوظيفة  (Career development)وفيما يتصل بتطوير املسار الوظيفي 

(Greenhaus)جرين هاوس يعرفها فلبشرية لتنمية املوارد اثالثة 
 

كعملية 

مستمرة ميكن لألفراد من خالهلا التقدم عرب سلسلة من املراحل لكل 

واملهام،القضايا واخلصائص منها جمموعة فريدة نسبيا من 
(23)
كما يتضمن  

تطوير املسار الوظيفي عمليتني أساسيتني هما ختطيط املسار الوظيفي 

.ة املسار الوظيفيرداإو
( 24) 

 

 لتنمية املوارد البشرية األهمية االسرتاتيجية .5

العديد من التغريات  يف الوقت احلاضر تواجه منظمات األعمالوإذا كانت 

الداخلية واخلارجية واليت تفرض عليها إحداث تغيريات حتقق من خالهلا 

التنافسية، األعمال شديدة بيئة والنمو ضمن مزايا تنافسية تسمح هلا بالبقاء 

أهم املصادر تعد البشرية ذات القدرات واملهارات واملعارف املوارد  نفإ

 تنافسية مستدامة.  ميزة املنظمات من حتقيق تلك االسرتاتيجية اليت متكن 

بالعوملة والتطور التقين وتنوع املهارات املتعلقة التحديات التنافسية  إن

رتاتيجية أدوارًا اس فرضت املطلوبة، واختالف مزيج القوى العاملة

مراحل  مواكبة يهاأصبح لزامًا عل اجديدة على إدارة املوارد البشرية، لذ

مع مواردها البشرية، تعامالتها يف خمتلفة توجهات اسرتاتيجية التطور، وتبنى 

.خاصة يف جمال تنمية املوارد البشرية
(25)

 

 لقد زاد االهتمام بتنمية املوارد البشرية يف منظمات األعمال بسبب زيادة

دبيات أ حيث تؤكد، الوعي بأهمية املوارد البشرية كأصل اسرتاتيجي

 على االهمية االسرتاتيجية للموارد البشرية املنظور احلديث املرتكز

(Mac Williams, McMahan, Wright)  اساسيأ امصدرتعد تلك املوارد أن 

.للميزة التنافسية املستدامة
(26)

 

ّوالت البيئة التنافسية أن العامل لقد أدركت الشركات العاملية يف ظل حت

الذي ميكن أن يوفر هلا امليزة التنافسية املتواصلة هم  األساسياإلنتاجي 

اإلبداع،كفاءاتها البشرية، ذات املعرفة واملهارات العالية القادرة على 
(27)
 

فاملوارد البشرية اليت ختلق القيمة تعترب نادرة وغري قابلة لالستبدال أو 

كامل، وبالتالي تعد املوارد البشرية خّزانا لرأس املال  للتقليد بشكل
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البشري، مما حيتم معاملة املورد البشري كشرط اسرتاتيجي يساهم بشكل 

االسرتاتيجية للمنظمة على هداف الشخصية واألهدافه أمباشر يف حتقيق 

 حد سواء.

وهو املنظمات احلديثة حباجة إىل ابتكارات جديدة توفر هلا ميزة تنافسية، 

 ،ما متتلكه وتصنعه املوارد البشرية ذات املعرفة العالية واخلربات املتنوعة

عمال إىل كفاءات حتسن استخدام ىل زيادة حاجة منظمات األإباإلضافة 

تعاني من صعوبة يف تشغيل املنظمات احلديثة تقنية املعلومات، ذلك أن 

ت الضخمة منها الكميات الكبرية من املعلومات وحتليلها، وتوظيف الكميا

 بسبب سرعة تغّير البيئة التنافسية.

ن تراجع اعتماد العديد من الشركات على التكنولوجيا لسرعة تغّيرها إ

 فقد أدتالتنافس والتفّوق املرتكز عليها أمرا صعبا،  جعلأو تقليدها 

عرب الشركات واحلدود والتكنولوجيا حرية وسرعة حترك املعلومات واملوارد 

خبالف  ،تبادل أصول املؤسسة مع مثيالتها يف املؤسسات األخرىىل قابلية إ

عنصر وحيد ميلك قّوة الرتجيح واملتمّثل يف الكفاءات البشرية القادرة 

، ومهارات قدرات معرفيةعلى خلق القيمة املضافة من خالل ما متلكه من 

تطبيقية، واجتاهات اجيابية.
 (28 ) 
إكساب إىل وارد البشرية يف سعيها تنمية املل وتربز األهمية االسرتاتيجية

اليت حتتاجها املنظمة، والرفع والسلوكيات املوارد البشرية املعارف واملهارات 

حتقيق رؤية ورسالة وأهداف املنظمة من روحها املعنوية مبا يؤدي إىل 

، وسياساتها وأهدافهاللمنظمة خلق اجتاهات مؤيدة االسرتاتيجية، و

ختدم مصلحتها ومصلحة اليت جيابية اإل كياتالسلوتلك املوارد  وإكساب

قدرة املوارد البشرية على اإلبداع واالبتكار تقوية ومن جهة،  املنظمة معا

 واخلارجيةالداخلية  املتغرياتمع  هاتكييف، وزيادة درجة التحسني املستمرو

 وجعلها قادرة على تأدية مهام ووظائف متنوعة حاليا ومستقبليا.

 تنمية املوارد البشريةلجية االسرتاتي األدوار .6
"أن الرتكيز املتنامي على الدور  إىل تشري ادبيات تنمية املوارد البشرية

االسرتاتيجي لوظيفة تنمية املوارد البشرية يعد جزءا من التوجه حنو 
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وهو ما يؤكد ، بناء بيئة عمل قوية داعمة لربامج تنمية املوارد البشرية

ء.ضمن عجلة التعلم واألداالشركة اسرتاتيجية على مركزية 
(29)

كما  

كبريا يتعلق بقيامهم بدور  البشرية حتديااملوارد تنمية  واختصاصييواجه 

أحرزوا تقدما يف بالرغم من أنهم  اسرتاتيجي أكرب يف عمل منظماتهم

اسرتاتيجيا،بشرية أكثر تكامال الوارد املتنمية ل نظام االنتقال حنو
(30)
 

ء التنفيذيني واملختصني يف تنمية املوارد مر الذي يتطلب من املدرااأل

لتنمية املوارد  الدور االسرتاتيجيبشكل خا  أن يوضحوا البشرية 

 االسرتاتيجية التالية:البشرية من خالل أداء األدوار 

يرتبط الدور  همة يف صياغة اسرتاتيجية املنظمةاملسا: 6-1

املباشرة يف صياغة ا مساهمتهلتنمية املوارد البشرية يف  االسرتاتيجي األول

تنمية لالتنفيذيني اخلطة االسرتاتيجية، حيث يتطلب األمر من "املدراء 

مرحلة  خاللاملوارد البشرية املساهمة باملعلومات واألفكار واالقرتاحات 

، والتأكد من أن اسرتاتيجية قسم تنمية صياغة اسرتاتيجية املنظمة

لكلية للمنظمة،املوارد البشرية متالئمة مع االسرتاتيجية ا
(31) 

سوآء 

، ورسالة املنظمةرؤية صياغة تعلق االمر باملعلومات واملقرتحات املؤثرة يف 

 االسرتاتيجية طويلة املدى.بتحديد أهدافها و ما تعلق أ

قيام اختصاصيي تنمية املوارد البشرية يتطلب جناز ذلك الدور إ إن

يجية تنمية بالتأكد من مدى وجود تناسق وارتباط كبري بني اسرتات

من أوال التأكد للمنظمة من خالل املوارد البشرية واالسرتاتيجية العامة 

من  هداف وسياسات وبرامج تنمية املوارد البشريةأمدى وضوح كل من 

أنشطة تنمية املوارد  جهة، والتأكد ثانيا من أن هناك تطابقا بني

 هداف وسياسات املنظمة.أالبشرية مع رسالة و

جيب على اختصاصيي تنمية املوارد البشرية تقييم  وضمن نفس الدور

درجة املوائمة بني املوظف والوظيفة من خالل التأكد من مدى فعالية 

أنشطة تنمية املوارد البشرية يف تعزيز التالؤم بني املوظف ووظيفته، 

ومدى توظيف املفاهيم والتقنيات املناسبة لتقييم األداء الوظيفي 

وتطويره.
 ( 32)
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ىل إينظر  شارةة يف ددار  التي ر التنظيمي ااملنظمةامل: 6-2

ىل واقع مستقبلي إالتغيري بأنه عملية االنتقال باملنظمة من واقع حالي، 

املتكاملة والطويلة مبجموعة من اجلهود واألنشطة املنظمة قيام بأفضل، 

هداف حمددة، أمستقبلية ذات  اعتماد خطة اسرتاتيجيةمن خالل  املدى

 ة زمنية.مرتبطة بفرت

ن التغيري التنظيمي يتطلب قيام املنظمة بتصميم وتنفيذ وتقييم أذلك 

 جمموعة من املبادرات االسرتاتيجية اليت تستهدف بشكل كبري تغيري

فكار واالجتاهات والقيم واهلياكل التنظيمية السائدة لكي تتناسب مع األ

ميكنها من  الداخلية من جهة، ومبا املنظمةاالحتياجات اجلديدة لبيئة 

التعامل مع التحديات اخلارجية اليت تفرضها العوامل االجتماعية 

غيري التنظيمي غالبا ما يؤدي من جهة أخرى، فالّتواالقتصادية والثقافية 

حد عناصر العمل أو يف أدارة هداف وسياسات اإلأحداث تعديالت يف إىل إ

،التنظيمي
(33) 

وهادف وواع  ومقصودهو تغيري موجه التنظيمي التغيري "ف

ىل إاالنتقال التكيف البيئي الداخلي واخلارجي مبا يضمن لتحقيق يسعى 

."على حل املشكالت قدرةأكثر تنظيمية حالة 
(34)

 

دارة التغيري كعملية غالبا ما تستهد زيادة قدرة املنظمة على حتقيق إإن 

حيث يشري العقيلي ،البيئة احمليطةمع النمو والتكيف مزيد من 
(35) 

أي  نأىل إ

غالبا ما يكون اهلدف منها إما  املنظمةداري تنتهجها إعملية تغيري 

تطوير املنظمة، وإما تغيري اضطراري تقوم به من أجل التكيف مع 

وتوفري املعلومات الضرورية إلدارات املنظمة واليت  ،الظروف احمليطة بها

ا مم، من التعامل مع املشكالت واقرتاح احللول املناسبة حللهامتكنهم 

يستوجب من وظيفة تنمية املوارد البشرية اقرتاح وتنفيذ جمموعة من 

املبادرات كربجمة برامج تدريبية لصاحل املدراء التنفيذيني تتصل بطرق 

التغيري، وطرق حل  وباسرتاتيجياتواقع البيئة التنافسية، تشخيص 

دارة دارة بالقيم، واإلاإلودارة باألهداف، ب اإليلااملشكالت، واإلحاطة بأس

 باملشاركة حسب متطلبات التغيري املرغوب.
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ىل زيادة درجة التعاون بني إدارات واقسام إدارة التغيري إكما تهدف 

هداف اخلطة االسرتاتيجية وتشجيع أاملنظمة املختلفة من أجل إجناز 

، وحتفيزهم االسرتاتيجيةعلى حتقيق األهداف وموظفيها قيادات املنظمة 

لوظيفي، وحتسني مستوى الثقة التنظيمية بني لزيادة مستوى رضاهم ا

ساسية تتطلب مشاركة من تنمية أالرؤساء واملرؤوسني، وهي جماالت 

املوارد البشرية يف حتسني مستوى املهارات الضروري على قيادات 

وموظفي املنظمة امتالكها إلحداث التغيري املنشود من جهة، والقيام 

هداف التغيري وحيول دون أهات يساند جبهود بغية تغيري إجيابي يف االجتا

 هداف االسرتاتيجية.  حدوث املقاومة املعيقة لتحقيق األ

إن تركيز تنمية املوارد البشرية على تغيري معارف ومهارات واجتاهات 

 تنمية املوارداختصاصي ، يفرض على وموظفي املنظمةوقيم قيادات 

هم وسطاء للتغيري، املشاركة يف تطوير املنظمة بشكل عام كون البشرية

ن قبول التغيري يتطلب تقديم االستشارات للمدراء التنفيذيني أحيث 

غيري املطلوب انتهاجها لتحقيق الّتباالسرتاتيجيات خاصة ما يتعلق 

.املعتمدة سرتاتيجياتالااملرغوب، عالوة على املشاركة املباشرة يف تنفيذ 
(36)

 

 االسرتاتيجيةاإلدار   يف جمالوالتعليم م ارامج التدريب يتقد: 6-3

منظمة يتوقف ليف تطبيق اخلطة االسرتاتيجية لاملدراء التنفيذيني إن جناح 

من جهة، السرتاتيجيات لعلى مدى امتالكهم قدرة التطبيق الصحيح 

العالية يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية احملددة، مما يعين حاجتهم ورغبتهم 

وأساليب تطبيق االسرتاتيجيات يجية االسرتاتللتدريب على مفاهيم اإلدارة 

والتقييد بالقواعد والسياسات ووضع اخلطط والربامج وتنفيذها بدقة 

لئك وساليبها يساعد أأن التدريب على مفاهيم اإلدارة وأذلك  عالية،

عاملي لإلدارة الفعالة يف بيئة عاملية شديدة منظور املدراء على تطوير 

،التنافس
(37)  

عليه وظيفة تنمية املوارد البشرية  وهو ما جيب أن حتر 

من خالل قيامها بتقدير االحتياجات التدريبية للمدراء التنفيذيني، 

وتصميم الربامج التدريبية يف جمال اإلدارة االسرتاتيجية، وتنفيذها تقوميها 

 بدقة عالية.
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من الشركات قدمت  %01ولقد بينت بعض الدراسات االستقصائية أن 

،تخطيط االسرتاتيجيتدريبا يف جمال ال
(38)

عالوة على تركيز برامج  

وبشكل خا  ضمن  االسرتاتيجيةالتعليم اجلامعي على قضايا اإلدارة 

مفاهيم وأدوات اإلدارة الطالب حيث يتلقى  ،كليات إدارة االعمال

هداف املنظمات أرؤية ورسالة ومؤهلني لصياغة االسرتاتيجية مبا جيعلهم 

 يضاف إىل ذلك قيامهاء دراستهم اجلامعية، اليت سيلتحقون بها بعد انت

على قضايا ومفاهيم اإلدارة  برامج إدارة املوارد البشرية بالرتكيز

 هداف املنظمة.أوباسرتاتيجية الكبري وارتباطها البشرية للموارد االسرتاتيجية 

االسرتاتيجية هداف األاخلطط التدريبية االتأةد من ارتباط : 6-4

تباط خطط وبرامج تدريب وتنمية املوارد يؤدي عدم ار للمنظمة

البشرية بشكل دقيق وواضح بتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة 

البشرية والتكنولوجية لقدرات لتوظيف وسوء  ،ىل هدر كبري للموارد املاليةإ

واخلربات التطبيقية باملنهجية العلمية د بسبب عدم التقّي ،املتاحة باملنظمة

تدريب وتنمية املوارد البشرية، أويف تصميم براجمها  يف تقدير احتياجات

احلد من التدريب بسبب فشل "وتقييمها، مما دفع ببعض الشركات اىل 

املدراء التنفيذيني يف فهم طبيعة االرتباط املفرتض أن يكون بني التدريب 

ا".والنتائج اليت يسعى لتحقيقه
(39)

 

وارد البشرية لوظيفة تنمية املاالسرتاتيجي متطلبات الدور .7

حصوهلا على  لدورها االسرتاتيجيداء تنمية املوارد البشرية أيتطلب 

الدعم املادي واملعنوي من قيادة املنظمة، ولن يتأتى ذلك ما مل يكن لتلك 

القيادة نظرة اسرتاتيجية للموارد البشرية كرأس مال بشري وفكري 

داخلية الحوالت ظل الت بشكل رئيسي يف حتقيق التفوق التنافسي يف مؤثر

 ارجية شديدة التعقيد.اخلو

لتنمية املوارد البشرية  الدور االسرتاتيجين من متطلبات حتقيق أكما 

املوارد إدارة تطوير بيئة تنظيمية تضمن مشاركة بدارة املنظمة إ قيام

ىل وجود إللمنظمة، باإلضافة االسرتاتيجية والتشغيلية القرارات  يفالبشرية 

كتساب االبشرية، ذلك أن امكانية وسياسات املوارد  تكامل بني وظائف
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واملهارات الضرورية ألداء مهامهم الوظيفية يتوقف على للمعارف فراد األ

فعالية نظام االستقطاب واالختيار من حيث مساهمته يف توظيف املوارد 

 ذات االستعداد والقابلية للتطوير الوظيفي. البشرية 
داء دورها االسرتاتيجي أعلى وارد البشرية املتنمية وظيفة كما أن قدرة  

دارة املنظمة ألهمية التغريات الضرورية املطلوب إيرتبط مبدى إدراك 

البشرية كتغيري قيم واجتاهات املوظفني املرتبطة املوارد حتقيقها يف بيئة 

بالعمل، برفع درجة والئهم للمنظمة وأهدافها وزيادة دافعيتهم للعمل 

وحتسني مهاراتهم وتنمية روح االلتزام واالبتكار اتهم قدرمن خالل تنمية 

 لديهم حتقيقا لألمان الوظيفي.  

ىل تغيري معارف ومهارات إوال يتوقف االمر عند املوظفني بل يتعدى االمر 

قيادات املنظمة، ذلك أن جناح اسرتاتيجية املنظمة يتوقف على مدى 

اراتهم التخطيطية قدرة وظيفة تنمية املوارد البشرية على تطوير مه

، وحتسني قدراتهم على التعامل مع االختالفات الفردية وتباين والتنظيمية

 مناط السلوكية.األ

 اخلامتة

حاولت الدراسة استقراء أدبيات تنمية املوارد البشرية من خالل حتليل 

البعد املفاهيمي والتارخيي ملصطلح تنمية املوارد البشرية وصوال إىل 

لتنمية املوارد البشرية املرتكز على ثالث وظائف متمثلة املنظور احلديث 

وتوصلت املنظمة، وتطوير املسار الوظيفي. وتطوير ، التدريب والتنميةيف 

االسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف منظمات األهمية اىل تأكيد الدراسة 

بيئة يف ال االعمال اليت تواجه حتديات تنافسية مرتبطة بالتحوالت الشديدة

 اخلارجية. 

كما توصلت الدراسة اىل أن تنمية الوارد البشرية على عاتقها دور 

االسرتاتيجية، ألهدافها مهم ومؤثر على مدى حتقيق املنظمة اسرتاتيجي 

يف صياغة االسرتاتيجية ضرورة مشاركتها ومن بني أهم معامل ذلك الدور 

غيري التنظيمي، الفعلة يف إدارة التومشاركتها املستقبلية للمنظمة، 

وتكفلها بتقديم برامج التدريب والتنمية يف جمال اإلدارة االسرتاتيجية، 



   د. يحضيه سماللي...      في منظمات  ةتنمية الموارد البشرينحو دور استراتيجي ل
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وأخريا التأكد من وجود ارتباط كبري بني اخلطط التدريبية واألهداف 

 االسرتاتيجية للمنظمة.
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