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  الملخص
استعرض هذا البحث أهم استراتيجيات الموارد البشرية التي يمكن ألي مدير أن يستعين بها في               

.  الداخليـة  أثناء صياغة خططه، محدداً الفرص والتهديدات الخارجية، ونقاط القوة والضـعف          
. باإلضافة إلى تعزيز الميزات التنافسية الممكنة عن طريق االستخدام الفعال للعنصر البشـري            

الستخدم استراتيجيات الموارد البشرية كأدوات في إدارة العاملين، ولكن في سياق اسـتراتيجي             
ـ              . لألعمال ى صـعيد   لهذا كان ال بد من دراسة البيئة الخارجية ما دامت أن االسـتراتيجية عل

وكان من الضروري أيضا    . المنشأة العامة تحدد االتجاه العام في ظروف تتسم بالتغير المستمر         
تقييم البيئة الداخلية للمنظمة، وتحديد أهم التحديات التي يمكن مواجهتها وذلك بغية التغلب عليها              

لى الصعيد الفردي أما ع. الحقا، وترجمتها في خطط استراتيجية تأخذ بها إدارة الموارد البشرية    
فهنا تنكشف طبيعة عالقة المنظمة بعامليها، لتقوم إدارة الموارد البشرية الحقـا بتحديـد أهـم                

. المتغيرات التي يمكن أن تطرأ في صفوف القوى العاملة، واألخذ بها عند صياغة االستراتيجية  
ـ             تراتيجيات العامـة   لهذا نجد أن التوافق بين استراتيجيات الموارد البشرية المشتقة مـن االس

للمنشأة، أو حتى استراتيجيات وحدات األعمال أمر ضروري ما دام أنه يسـاهم فـي تحديـد                 
كما تناول البحث ميزات التخطيط االسـتراتيجي وعقباتـه،         . البرامج واألنشطة المرافقة الحقاً   

ا مثـل وضـع     والخيارات االستراتيجية العديدة المتاحة أمام إدارة الموارد البشرية لتختار منه         
وحدد هذا البحث أيضا أهم . خطط للتوظيف، وأخرى للتدريب، وثالثة لتقييم األداء وهكذا دواليك

استراتيجيات الموارد البشرية التي تناسب االستراتيجيات الموضوعة علـى صـعيد المنشـأة             
  . ووحدات األعمال
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  :مقدمة

 مستمرة، خصوصـاً فـي      يحتاج إعداد األطر البشرية في مجتمعنا إلى جهود تنموية        

ضوء التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية والسياسية والقانونيـة         

  واألخالقية المتسارعة التي يشهدها العـالم وهـو علـى مشـارف القـرن الحـادي                

لذلك صب الباحثون في مجال اإلدارة جل اهتمامهم على العنصر البشري           . والعشرين

وال تقل أهميته عن أهمية المـوارد      .  العصب الرئيسي ألية شركة    - في رأيهم    –ألنه  

وتطلب ذلك إحداث تغييرات في مفهوم إدارة العاملين،  أو مـا  . المالية والمواد األولية 

كان يعرف سابقاً بإدارة األفراد، ليعامل العامل أو الموظف على أنه مورد أو استثمار،              

  ).  ١٩٩٦هاشم،  (رة الموارد البشرية وبذلك تحول اسم هذه اإلدارة إلى إدا

تعمل إدارة الموارد البشرية جنباً إلى جنب مع اإلدارات كافة  في المنظمـة، فتقـدم                

  المشورة والنصح لكل مدير أو موظف؛ وهي بذلك تدخل فـي صـميم عمـل كـل                 

ولكن ذلك ال يعني أن واجبات      . مدير أو مشرف يوجه، ويخطط، وينظم عمل اآلخرين       

ارة أقل أهمية، ومسؤولياتها أقل اتساعاً؛ مما يتطلب أن يكون لها استراتيجيات            تلك اإلد 

خاصة بها تتفق مع استراتيجيات المنظمة العامة واسـتراتيجيات األقسـام الوظيفيـة             

كما ال بد أن يكون لها برامج تنفيذية تسهم في تطبيق تلـك االسـتراتيجيات               . األخرى

  . فعالية وكفاءة أكبربهدف تحقيق إدارة العنصر البشري ب

تركز استراتيجية الموارد البشرية على حسن استخدام منظمة ما لمواردها البشرية لتساعدها في اإلبقاء              

أنها الخطة العامة " بـ ) Dyer, 1984(فيعرفها .  على قدراتها التنافسية أو تحسينها في سوق العمل

ولوضع هذه  ".  ض إنجاز مهمتها وتحقيق أهدافها      والشاملة للمنظمة في استخدامها الفعال ألفرادها بغر      

تساعد في تحقيق هـذه     ) تكتيكية(الخطة أو االستراتيجية موضع التنفيذ ال بد من تطوير برامج تنفيذية            

ومن البديهي أن تسبق االستراتيجية التكتيك ألهميتهـا وشموليتها،  فضالً عـن            . الخطط االستراتيجية 

أنه كان  (Berstein, 1995)يذكر . امج واألهداف المنبثقة عنها الحقاًأنها تشكل اإلطار العام للبر

 األميركية أن تتبنى استراتيجية القيادة في تخفيض التكاليف لتحافظ على قدراتها  AT&Tعلى شركة 

التنافسية وسط منافسات شديدة، وتحديات أدت بالشركة إلى تغيير استراتيجية مواردها البشرية القديمـة   
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 فأصبحت تستخدم برامج تنفيذية جديدة تسـهم فـي تخفـيض العمالـة    . نت تؤمن عمالة دائمةالتي كا
(Downsizing) )    ،أو ما يعرف أحياناً بالتصحيح(Rightsizing.  

  :أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى مناقشة التحديات التي تواجهها المنظمات، وأثرها فـي إدارة المـوارد البشـرية           

ة األولى التي تتأثر بالتغيرات الداخلية والخارجية والفردية،  والتي تؤثر بدورها فـي              باعتبارها اإلدار 

  قــــــرارات المــــــديرين ســــــعياً إلــــــى رفــــــع مســــــتوى  

كما يهدف أيضاً إلى استعراض عملية التخطيط للموارد البشـرية،   .فعالية أداء العنصر البشري وكفاءته    

ستراتيجية األنسب، والبرامج المصاحبة لها، والتـي       ودراسة الخيارات المتاحة أمامها، بغية اختيار اال      

  . تتناسب مع االستراتيجيات الموضوعة على مستوى المنشأة ووحدات األعمال

  :أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من االهتمام المتزايـد الـذي تلقـاه إدارة المـوارد البشـرية                 

.  هذه اإلدارة خصوصاً  وموضوعاتها عموماً، واالستراتيجيات الموضوعة على نطاق       

ونظرا للتأثير المتبادل بين استراتيجيات الموارد البشرية واالستراتيجيات الموضـوعة          

على صعيد المنظمة، ووحدات األعمال، واألقسام الوظيفية األخرى فإن أي تعـديل أو             

تغيير في أي منها البد أن يطال  األفراد العاملين في المنظمة كافةً بشكل مباشـر أو                 

  . ر مباشرغي

  :ويمكن تحديد أهمية استراتيجيات الموارد البشرية من خالل النقاط التالية

التعريف بأهم التحديات الخارجية التي تواجهها المنظمة، والتـي ال يمكنهـا               -١

التأثير فيها على المدى القريب؛ ألن المنظمة ما هي إال واحدة مـن عـدد مـن                 

نها على األقل االستعداد لمواجهة أي      المنظمات التي تعمل في السوق،  ولكن يمك       

إضافة إلى ذلك يهـتم هـذا    . تغيير أو تعديل قد يطرأ على هذه العوامل الخارجية        

البحث بإبراز التحديات الداخلية والفردية والتي تؤثر مباشرة فـي أداء العـاملين             

ل وإنتاجيتهم؛ ولهذا أهمية كبيرة تماثل أهمية تأمين رأس المال، أو التخطيط لدخو           

  . أسواق جديدة، أو حتى تقديم منتجات مبتكرة
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استعراض ميزات التخطيط االستراتيجي وعقباته، وذلك قبل وضع الخطط االستراتيجية التي             -٢

  . ينبغي أن تتواءم مع االستراتيجيات العامة

معرفة الخيارات االستراتيجية المتاحة أمام مديري الموارد البشرية، وانتقاء األنسـب منهـا               -٣

  . ى مع أوضاع المنظمةليتماش

تحقيق التوافق بين االستراتيجيات المختارة وواقع المنظمة،  وذلك إما بتبنـي اسـتراتيجيات                -٤

وإن كانـت   . تطويرية تتالءم مع بيئة متغيرة وإما بتبني استراتيجيات ثابتة تناسب البيئة المستقرة           

راتيجية القيادة فـي تخفـيض      المنظمة ذات أعمال متعددة فيمكن لوحدات أعمالها حينئذ تبني است         

التكاليف، إذا كان عنصر التكلفة عنصراً هاماً في المنافسة، أو استراتيجية التمايز إذا كان الهدف               

منها تقديم منتج أو خدمة فريدة للمستهلك، أو استراتيجية التركيز التي تجمع بين االسـتراتيجيتين               

  .  السابقتين ولكنها تغطي قطاعاً محدداً من السوق

أضف إلى ما سبق أنه ال يمكن ألي استراتيجية أن تنجح ما لم يحدد القائمون عليها درجـة                    -٥

التأكد أو عدمه من توافر المعلومات التخاذ القرارات، مع بيان ضرورة إحداث التغيير، وتعريف              

اء النطاق الذي تتداخل فيه العوامل والتحديات الخارجية والداخلية التي من شأنها أن تؤثر فـي أد               

وال يمكن بالطبع لكل ذلك أن يتم بمعزل عن تحديد طبيعـة العمليات التـي تزاولهـا                .  المنظمة

الشركة، ومعرفة مركزها السوقي وميزاتها التنافسية، واألخذ بالحسـبان فلسـفة اإلدارة العليـا،              

  .  واإللمام بحضارتها وقدراتها التنظيمية

  .   فيذية لما وضعه المخططون االستراتيجيوناختيار البرامج االستراتيجية لتكون أداة تن  -٦

  :مشكلة البحث

ــة،   ــة، والخصخص ــل العولم ــي ظ ــدرة"ف ــائف " (والهن ــة الوظ ــادة هندس ــة )إع   ، والمنافس

المحلية اإلقليمية والدولية، واالنترنيت، واالتحادات واالندماجات، واليورو، وانهيارات أسـواق المـال            

ليفها من أجل الحصول على حصص سوقية عالميـة أكبـر،   العالمية، وسعي الشركات إلى تخفيض تكا     

باإلضافة إلى التغيرات الحاصلة في طبيعة العالقة بين المنظمة وأفرادها، ونظرة الفرد إلـى العمـل،                

وتوجه الشركات نحو المركزية اتخاذ القرارات، وتكوين فـرق عمـل، ومطالبـة العـاملين بتحمـل                 

ولكن . ركات االهتمام برفع كفاءة عناصرها البشرية وفعاليتهم      الخ،  ينبغي على الش    … مسؤوليات أكبر   

كيف يمكن وضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعترض المنظمات؟ وما        

منافع التخطيط للموارد البشرية وتكاليفها؟ وهل يمكن مقارنتهما؟ وما أهم الخيارات والبدائل المتاحـة              

 لمواءمة البديل األمثل مع واقع أداء المنظمة؟ وما أنسب استراتيجية موارد بشرية التي              للموارد البشرية 
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تعد أكثر توافقاً مع المستوى التنظيمي؟ وهل هناك تغيرات ضرورية ينبغي على المنظمات إجراؤهـا               

  للتوفيق بين خصائصها، ومالمحها، وقدراتها التنظيمية؟

سئلة لتحديد استراتيجيات موارد بشرية مختلفة يمكن للمـديرين         سيحاول هذا البحث اإلجابة عن هذه األ      

اختيار األنسب منها لتتوافق مع طبيعة المؤسسة التي يديرونها، ووفقاً للبيئة التـي تعمـل فيهـا تلـك                   

  . المؤسسة

  :تحديات الموارد البشرية

لتغلب عليها بشـكل  تواجه إدارة الموارد البشرية في الوقت الحاضر تحديات جمة، ويمكن لكل منظمة ا         

ويمكن القول إن هناك ثالثة أنـواع مـن هـذه    . فعال إذا ما حددت أهم ما يؤثر فيها من تلك التحديات          

  . التحديات، منها ما يرتبط بالبيئة الخارجية، وآخر يتعلق بالمنظمة ذاتها، وثالث يتناول األفراد العاملين

  :  تحديات البيئة الخارجية-١

وى التي تقع خارج سيطرة المنظمة، ويتأثر أداء المنظمة بهـا           ونعني بها مجموعة الق   

، ممـا يـدفع اإلدارة      )١٩٩٦السيد،    (دون أن تؤثر المنظمة فيها على المدى القصير         

العليا إلى مراقبة التطورات التي تحدث باستمرار في البيئة الخارجية، وذلـك بهـدف              

 أن يترافق كل ذلك مع تبنـي        تحديد أهم الفرص والتهديدات التي ستواجهها،  وينبغي       

استراتيجيات ذات مرونة عالية؛ استجابة للتغيرات السريعة الحاصـلة فـي ميـادين             

وغالباً ما تتم المراقبة عن طريق متابعة الصحف والمجالت المختصة فـي            . األعمال

التغير السريع في عالم األعمال، وأثـر       : ولعل أهم تلك التحديات هي    . مجال األعمال 

 والقوانـين، واألسرة والعمل، والنقص في بعض المهارات ونمـو قطـاع            العولمة،

  . وستتم في الصفحات التالية معالجة كل واحد من هذه التحديات. الخدمات

فإذا أرادت منظمة ما النمو . تواجه المنظمات تغيرات متعددة حتى أصبح الشيء الثابت اليوم هو التغيير

لى تبني خطط سريعة وفعالة، تحقق لها مركزاً تنافسياً يمكنهـا مـن             أو البقاء في السوق فإنها بحاجة إ      

وغالباً ما يطلب من إدارة الموارد البشرية أن تكون في صـميم           . جذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين     

وأفضل مثال على ذلك ما حصل لصناعة النداء اآللي المحمول  . نظام االستجابة لهذه التغيرات الحاصلة    

(Pager)  نغ كونغ عندما ازدهرت، وزاد الطلب على خدماتها ممـا استدعــى توظيــف               في هو

ومع زيادة عدد الشركات العاملـة فـي هـذا          .  دوالر) ١١٠٠(عامل براتب شهري يعادل     )٨٠٠٠٠(
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الميدان، واشتداد حدة المنافسة، سعت كل شركة إلى تخفيض تكاليفها، وتحقيق وفر وميزات تنافسية عن 

دوالراً )٢٦٠( أخرى، فتم االنتقال إلى جنوب الصين ألن أجر العمالة يعـادل             طريق البحث عن أسواق   

 . (Einhorn, 1995)شهرياً،

 إذ لم تعد المنافسة مقصورة على المستوى ،العولمة أما التحدي الثاني الذي تواجهه المنشآت فهو مفهوم 

لمثال أن الشـركات األميركيـة      فنجد على سبيل ا   . المحلي أو اإلقليمي بل انتقلت إلى المستوى العالمي       

ويعنـي  ). ١٩٩٤غراب،  (للسيارات تتنافس فيما بينها، وتنافسها شركات أخرى يابانية في عقر دارها            

ذلك أن أي استجابة ضعيفة للتحديات التنافسية العالمية ستؤدي إلى خسائر فادحة قد تكلـف المنظمـة                 

ي تلك  الشركات الكبيرة بتطوير برامج تدريبية        لهذا تقوم إدارة الموارد البشرية ف     . وجودها في السوق  

يخضع لها جميع العاملين في الشركة بهدف التخفيف من الشعور بالفوارق الثقافية والحضارية وتقبـل               

 لزيادة مستوى التعاون بين عامليها في  فروعهـا          Colgateوهذا ما قامت به شركة      . فكرة العالمية 

تستجيب الشركات للعولمة عن طريق الشراء، أو عن طريق وقد . (Hagerty, 1993)العالمية كافة

 األلمانية  Phillipsفمثالً أصبحت شركة    . االتحاد مع شركات أخرى لتصنع لنفسها مراكز قوى دولية        

 األميركية  AT& T مع شركـة مصنعي المصابيـح الكهربائيـة في العالم عندما اتحدت من أقوى 

وتمكنتا معا من فرض سيطرتهما على عدد من المنظمات فـي           ) سياتالمتعددة األعمال والمتعددة الجن   (

وقد تطلب كل ذلك بالطبع وجـود هيئـة إداريـة    . أسواق عالمية عدة، وخصوصاً في السوق الفرنسية      

  . متدربة ومتحفزة ساعدت على إعدادها إدارة الموارد البشرية عن طريق برامجها التدريبية

بت العديد من الدول في العقدين األخيرين لمطالـب العــاملين،           أما على صعيد الحكومات فقد استجا     

فحسنت ظروف عملهم من خالل إصدار قوانين حددت فيها ساعات العمـل،  واإلجـازات والعطـل                 

الرسمية، واألجور والتعويضات المالية، والنقابات واالتحادات، وظروف العمـل الصـحية والتـأمين             

وظيفة إدارة الموارد البشرية هي بالطبع االلتزام بهذه القوانين         وإن  .  الخ …الصحي، وتشغيل األطفال    

ويعد ذلك بحد ذاته تحدياً لما يتطلبه من جهـود ومتابعـة            . والتشريعات الحكومية، والعمل من خاللها    

  . للمستجدات القانونية

ر القائـل   وتسعى الشركات إلى تقديم برامج رعاية متنوعة، ودور حضانة للعاملين لديها، وأصبح الشعا      

 جزءا من البرامج التنفيذية التي تتبناها إدارة        (Family-Friendly)" منظمتنا هي صديقة العائلة     " 

الموارد البشرية في سبيل تنفيذ استراتيجية استقطاب أفضل العاملين من الرجال والنساء على حد سواء،  

وإن الزيادة السنوية فـي     . ق العمل ومن أجل المحافظة عليهم لرفع الميزات التنافسية للشركة في سـو         

عدد األسر ذات الدخل المزدوج، ودخول المرأة سوق العمل كما تشير إلى ذلك آخر اإلحصاءات فـي                 

ولما كانـت   . الواليات المتحدة األميركية، كان أحد العوامل في تحمل الشركات مسؤولياتها االجتماعية          
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ها في المنـزل وفي المكتب فقد وجدت مفاهيم حديثة         المرأة تواجه في الغالب أعباء مضاعفة نتيجة عمل       

إذ يطلب من الموظف عمل عدد      ). ١٩٩٦هاشم  (تؤمن للمرأة، وحتى للرجل، مبدأ جدول السنة المرنة         

ففي الواليات المتحدة   . معين من الساعات في السنة يختار منها األوقات األنسب الحتياجاته ومسؤولياته          

ساعة للمنــزل   ) ٣٠(ساعة من وقتها للعمـل في الخارج،  و       )٤٢ (األميركية تخصص المرأة وسطيا   

ساعة في المنــزل    ) ١٢(ساعـة في المكتب و   ) ٤٣(في حين يمضي الرجـل     . واالهتمـام باألطفال 

(Gomez, Balkin, and Cardy, 1997) .  

 مقارنة مـع    إن هناك تحدياً خارجياً آخر تواجهه المنظمات في قطاع الخدمات الذي يشهد نمواً ملحوظاً             

القطاعات األخرى، وذلك بسبب التغيرات في أذواق المستهلكين والتقدم التكنولوجي السريع، ونجم عن             

وتغيـرت الطـرق    . ذلك إلغاء عدد من الوظائف، واستحداث وظائف جديدة لم تكن معروفة من قبـل             

تفلطحـا يقـل فيـه عـدد        واألساليب اإلدارية؛ فاستبدل بالهيكل التنظيمي التقليدي هيكل تنظيمي أكثر          

 ,Gomez)لقد توقع كـل مـن   . اإلدارات الوسطى، وتكون فيه االستجابة لحاجات المستهلك أسرع
Balkin, and Cardy, 1997) أن كثيراً من الوظائف الخدمية والتقنية واإلدارية ستتطلب في  

ات التـي لـن تكـون       من القائمين عليها أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية، والخبر         )٢٠٠٠(عام  

لذلك تعمل إدارة الموارد البشرية منذ اآلن على تدريب العمالـة الحاليـة لمعالجـة      . متوافرة في حينها  

  .  النقص المتوقع في بعض المهارات

إذا ينبغي على المنظمات أن تحدد ما يجب مواجهته من تلك التحديات الخارجية ألنها تشكل تهديداً، أو                 

 مع العلم أن التأثير في تلك المتغيرات سيكون على المدى البعيد،   ألن المنظمة .فرصة ألعمال المنشأة

  .  هي واحدة من منظمات عدة مما يجعل تأثيرها محدوداً

  : التحديات التنظيمية الداخلية-٢

يحتوي هذا النوع من التحديات على المشاكل التي تتعرض لها المنظمة داخلياً،  وغالباً ما تكون ناتجة                 

ويمـارس  ).  ١٩٩٤غـراب،     ( التحديات الخارجية ما دامت أن الشركات ال تعمل فـي فـراغ              عن

فالمدير الفعـال   . المديرون على هذه التحديات سيطرة أكثر من سابقتها ألنها تقع تحت تأثيرهم المباشر            

قمــها،  هو الذي يكتشف المشاكل التنظيمية، ويتخذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية والعالجية قبل تفا            

ويتسنى هذا األمر بالطبع للمدير المطلع على موضوعات إدارة الموارد . وقبل أن تصبح مشاكل أساسية 

  . البشريـة، وعلى التحديات التنظيمية المرافقة لها

يمثل تعزيز المركز التنافسي التحدي األول للشركات، وتشكل أجور العمالة أكثر التكاليف أهمية علـى               

في الشركات ذات الكثافة     % ٣٦تكاليف العمالة في الواليات المتحدة األمريكية بين        فتتراوح  . اإلطالق
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 ,Gomez) ، (مثل البريد(في الشركات ذات الكثافة العمالية  % ٨٠إلى ) مثل الطيران(الرأسمالية 
Balkin, and Cardy, 1997)  .  إن لطريقة استخدام المنظمة مواردها البشرية بكفاءة وفعاليـة

فيمكن ألية منظمة أن تتفوق على منافسيها إذا أحسنت استخدام .  هامة في قدرات المنظمة التنافسيةآثاراً

كما تؤثر سياسات   .  مهارات عامليها وقدراتهم بغية تعزيز قوتها التنافسية والتخفيف من وطأة ضعفهـا          

كـاليف،  وتحسـين     إدارة الموارد البشرية في موقع الشركة التنافسي في السوق من خالل تخفيض الت            

فمثالً يساعد نظام التعويضات  الذي تخطط له إدارة الموارد          . النوعية،  والمحافظة على السيولة الجيدة     

البشرية جيداً على نمو المنظمة، خصوصاً إذا استخدمت المكافآت بالشكل األمثل، وذلك بربطها بـأداء               

ختيار الموظفين اختياراً جيداً، بأن يـتم       ويمكن تخفيض التكاليف أيضا عن طريق ا      . العاملين وسلوكهم 

انتقاء العاملين الذين يظهرون الرغبة في االستمرار بالعمل في المنظمة لفترات طويلة، ويشير أداؤهـم         

ويؤدي التدريب المخطط، ذو األهداف الواضحة دوراً أساسـياً فـي زيـادة             . السابق إلى تميز ملحوظ   

 وتسهم إدارة الموارد البشريـة في تحسين نوعيـة المنتجـات         . الكفاءة واإلنتاجية وتخفيض التكاليف   

ـــة  ـــة الكلي ـــدأ إدارة النوعي ــي مب ــق تبن  Total Quality) والخدمـــات عــن طري
Management)              الذي يركز على كسب رضا المستهلك من خالل الجودة مع تعديـل اإلجراءات  

 ,Cowherd and Levine)وطرق اإلنتـاج بغيـة تقديم منتـج أفضـل، وخدمـة أفضـل،  
1992)  .  

وأثبتت التجربة أن المركزية غير مجدية، ومكلفة، ما دامت أن اإلدارة العليا لها حـق               

اتخاذ القرارات بمعزل عن اإلدارات األخرى لتزيد بذلك الفـوارق بـين المسـتويات              

ى اإلدارية،  فضال عما يرافق المركزية من ترقيات حسب األقدمية، ومن االقتصار عل            

أما اليوم فقد استبدل بالمركزية الالمركزية فشكل ذلك تحدياً         . العمالة من داخل المنظمة   

لإلدارة وخصوصاً في نقل السلطات، واتخاذ القرارات على مستوى اإلدارات التنفيذية           

لذلك أدت إدارة الموارد البشـرية باسـتراتيجياتها دوراً         .  الدنيا القريبة من المستهلك   

طاء مرونة أكبر لإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات، وتـدفق العمـل،            رئيسياً في إع  

  .  والتعويضات والتدريب والتوظيف لإلدارات الدنيا

  وغيرها اضـطرت إلـى    ,IBM, AT&T, KODAK, XEROXإن الشركات العمالقة مثل 

ة العـرض فـي     تخفيض العمالة سعيا لتحسين األداء، ولتحقيق وفر في التكاليف، مما أدى إلى زيـاد             

لكـن الجانـب    . صفوف العاملين،  ومن ثَم اشتدت حدة المنافسة بين طالبي العمل في سوق العمالـة              
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المضيء من تقليص العمالة هو اختفاء النظرة التقليدية التي تربط بين العاطـل عن العمــل وسـوء                 

  . (Stewart, 1995)أدائه 

  أكثر تفلطحا، ونجم عن ذلك إعادة تكوين الهيكل          لقد أصبحت المنظمات، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك،       

التنظيمي مما أسهم في تحقيق التقارب األكبر بين اإلدارات العليا والـدنيا لتقويـة المركـز التنافسـي            

فمنذ الثمانينيات قام عدد    .  هذا التحول كان له أثر كبير في االستخدام الفعال للموارد البشرية          . للشركات

 من اإلدارات الوسطى التي كانت تقوم بدور تقليدي فـي التخطـيط والتنظـيم               من الشركات بالتخلص  

وتطلب . والرقابة، يترافق مع البيروقراطية التي قلصت من قدرة المنظمة على تحقيق الفعالية والكفاءة            

ذلك من إدارة الموارد البشرية أن تتفحص طبيعة الطلب على منتجات الشركة وخدماتها، وتدفق العمل،               

 االتصال بين اإلدارات مع تحديد االحتياجات التدريبية لتكون المنظمة أكثر استجابة للتغيـرات              وطرق

  . التي يمكن أن تحصل في أذواق المستهلكين 

لقد نتج عن التغيرات التي سبق ذكرها أن تغيرت طبيعة العالقة بين المشرف والعامل،  فأدخلت عـدد                  

وهو فريق يكـون مسؤوال عن أداء مهام معينة، وإدارة نفسـه           من الشركات مبدأ الفريق بإدارة ذاتية؛       

من خالل تقسيم العمل وجدولته بين أفراد المجموعة وتوزيع المكافآت الخ، األمر الذي أسهم في تحسين           

 % ٤٠-٣٠ قد وفر ما بين  General Motorsفنجد مثالً أن أحد مصانع شركة . النوعية واإلنتاجية

 Federalم العاملين إلى مجموعات وتطبيق مبدأ الفريق،  واستفادت شـركة  في التكاليف نتيجة تقسي
Express   عاملين مما أسهم في تخفيض ١٠-٥من مبدأ الفريق إذ يضم كل فريق يعمل لديها ما بين 

  .  (Manz and Sims, 1993)% ١٣مشاكل الخدمات بنسبة 

) ١٩٩٥نجـار،  ( التنظيمية التي عرفهـا  تواجه المنظمات غالباً تحديات من نوع آخر تتعلق بالحضارة  

تعمل هذه المعتقـدات علـى      . بأنها مجموعة المعتقدات والقيم والمعاني المشتركة بين أفراد أية منظمة         

تعريف العضو الجديد بالقواعد والنظم والفلسفات والسلوكيات السائدة في الشركة، كمـا تنمـي لديـه                

وإن الشركات المتفوقة   . ديرين والزبائن والموردين وغيرهم   اإلحساس بطبيعة العالقات بين األفراد والم     

هي التي تعدل وتغير في حضاراتها التنظيمية، وفلسفاتها، ومعتقداتها، وقيمها لتتماشى مع التغيرات في              

وقد عزا بعضهم النجـاح     . البيئة أكثر من نظيرتها التي تبقي تلك المعتقدات راسخة وساكنة دون تعديل           

 إلى وجود حضارة تنظيمية قوية اسـتطاعت أن تكـون    Hewlett – Packardالمستمر لشركة 

 Mirvis and)أكثـر استجابـة للمتغـيرات في البيئـة وفي تقديم المنتجـات المبتكـرة للسـوق 
Marks, 1992) .  
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إن التكنولوجيا تتغير بسرعة في العديد من المجاالت، ولكن الثورة الحقيقية حـدثت فـي تكنولوجيـا                 

 فقد استبدل بأنظمة الحاسب التي كانت تعمل منـذ  (Information Technology) لوماتالمع

ثالث سنوات أنظمة ذات استعماالت متعددة، فأصبحت أكثر سرعـة، وأرخص ثمناً من سابقتها، كمـا               

والحاسوب الشخصي، والبريد اإللكتروني، والهاتف الجـوال متـوافراً أليـة          ) الناسوخ(أصبح الفاكس   

  .  هما كان حجمهامنظمة م

. كان لهذه التكنولوجيا الحديثة آثار متعددة في إدارة الموارد البشرية، وخصوصاً عند إجراء االتصاالت             

فالتقدم التكنولوجي الحديث في مجال الحاسب اآللي سهل حفظ المعلومات واستعادتها مع استخدام أكثر              

لذلك لجـأت بعـض الشـركات       . وبة بدقة فائقة  المعادالت الرياضية تعقيداً للحصول على النتائج المطل      

. األميركية إلى توظيف عمالة ذات مهارات متعددة مكنتها من مزاولة عملها في المنـزل وبدوام جزئي          

كما وفرت لها وسائل االتصال التكنولوجية المتطورة إرسال التقارير، وإجراء االتصاالت مع العمـالء              

  .  المكتب، فكان لهذا وقع كبير على تغيير مهام العامليندون ضرورة أن يكون الشخص موجوداً في 

ولكن ذلك التطور المدهش في تكنولوجيا المعلومات يطرح سؤاالً عن مراقبة المعلومات وخصوصيتها،              

ألن تخزين المعلومات المكثفة في الحاسوب الشخصي يمكن أن يجعل أشخاصاً غير معنيـين بـاألمر                

  . أن تكون سريةيطلعون على أمور من المفروض 

 ولما أصبحت المعلومات متاحة أمام الجميع، وللمستويات اإلدارية كافةً  فقد أدى ذلـك إلـى فقـدان                  

. بعضهم قوتهم في السيطرة على نقل المعلومات ونشرها، ومن ثَم قلت الحاجة لتعدد المستويات اإلدارية

إذ تخطـت اإلدارات العليـا اإلدارات   وكان لألتمتة نصيب في إحداث التغيرات الهامة في المنظمـات       

وسهلت التكنولوجيا فتح حوار دائـم بـين العـاملين          . الوسطى في التخاطب مباشرة مع إداراتها الدنيا      

  . ومديريهم

لقد واكبت عدة منظمات التطور التكنولوجي الحاصل في عالم المعلومات،  فاشتركت في االنترنيت من               

ولكن الجانب الخطير في ذلك هـو انخفـاض         .  التخاذ القرارات أجل تسهيل عملية تجميع المعلومات      

إنتاجية العاملين،  على الرغم من قضائهم أوقاتاً طويلة في العمل،  وذلك بسبب استغراقهم في البحـث                  

واالستكشاف في صفحات االنترنيت عن مستجدات األمور التي ال عالقة لها بنشاط المنظمة من قريب               

    ).,Balkin, and Cardy, 1997)  Gomezأو بعيد 

 التصنيع الخارجي بأنه نقل جزء من اإلنتاج بعد أن تم تصنيعه محليا (Lancaster, 1995)وعرف 

إلى المصنعين الخارجيين ليكملوه ألنهم أكثر تخصصاً ومهنية في إنهائه، وينجم بالطبع عن هذه العملية               

ا النوع من المتغيرات فهي فقدان عدد ال بأس به أما عن أهم التحديات التي يخلقها هذ . وفر في التكاليف  
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من العاملين أعمالهم، كما تزداد مسؤولية المنظمة عن المنتجات المقدمة، وخسارتها في حال عدم رضا               

العميل عن أداء المصنع الخارجي؛ هذا فضالً عن أن المصنعين الخارجيين قد يقبلون أعماالً تتجـاوز                

  . المنتجات المقدمةاستطاعتهم مما يؤثر في نوعية 

إذا استطاعت اإلدارة العليا أن تحدد نوع التحديات الداخلية التي تضعف المنظمة فإنه يمكـن عنـدها                 

وإن وضـع   . وإنه لمن المتوقع أال تواجه الشركة هذه التحديات كلهـا فـي آن واحـد              .  التغلب عليها 

امة، ومع استراتيجية وحدات األعمـال،      استراتيجية للموارد البشرية تتوافق مع استراتيجية المنظمة الع       

  .  خصوصاً إذا كانت في أكثر من ميدان، يساعد في مواجهة تلك المشاكل بكفاءة وفعالية

  : التحديات الفردية-٣

وهي القرارات الخاصة التي تتخذها المنظمات، وتتعلق باألفراد العاملين، مثل أثر التقدم التكنولوجي في 

ة المديرين بموظفيهم، وما يحدث لمنظمة ما عندما يعمل أحد موظفيها السابقين            إنتاجية العاملين، وعالق  

لقد تبين أن هناك عالقة ذات تأثير متبادل بين التحديات التنظيمية الداخلية . لحساب شركة أخرى منافسة

ـ            . والتحديات الفردية  ون على عكس العالقة بين تحديات البيئة الخارجية والتحـديات التنظيميـة، إذ يك

التأثير باتجاه واحد، ويعود السبب في ذلك إلى قلة عدد المنظمات التي تستطيع أن تـؤثر فـي البيئـة                    

  . الخارجية على المدى القصير

 أن يشكل تحقيق التوافق بين األفراد والمنظمات التحـدي  (Balkin and Gomez, 1985)يقترح 

البشرية أن تسهم في تحسـين األداء بشـكل         عندئذ يمكن الستراتيجيات الموارد     . األول أمام الشركات  

.  أفضل عندما توضع استراتيجيات استقطاب أفراد ينسجمون ويتوافقون مع حضارة المنظمة وأهـدافها            

إن الشركات ذات النمو السريع، على سبيل المثال، يناسبها مديرون لديهم خبرة جيدة فـي المبيعـات                 

ولكـن  . م حس جيد في التعامل مع األشياء الغامضة       والتسويق، وهم مستعدون لتحمل المخاطر، ولديه     

هذه الصفات ال تناسب الشركات الناضجة التي سبق أن قدمت منتجاتها إلى األسواق، وتهتم حالياً فـي                 

أما الشركات ذات الحجم الصغير، وذات التكنولوجيا المتقدمة فيناسبها         . الحفاظ على حصتها في السوق    

 عدم االستقرار، وبأجر منخفض، ويستجيبون ألي تغيـر سـريع           أشخاص مستعدون للعمل في جو من     

  . يحصل في السوق ويتحملون المخاطر العالية

ويشكل تحمل المسؤولية االجتماعية وااللتزام بقواعد األخالق تحدياً آخر أمام بعض الشركات األميركية 

. التي يجب أن يتقيد بها عاملوها     التي استحدثت قواعد للسلوكيات األخالقية تبين فيها المبادئ والمعايير          

 لقرائها،  بينت أن نصف العينـة  Harvard Business Reviewولكن الدراسة التي أجرتها مجلة 

موضع الدراسة قد أكدت أن مديريهم ال يتخذون قرارات أخالقية، وبرر بعضهم  انتشـار السـلوكيات                 
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لـذلك يبقـى    . خالقية ما عدا  حاالت قليلة     الالأخالقية بعدم وجود حد فاصل للقرارات األخالقية والالأ       

التمييز بين ما هو أخالقي أو غير أخالقي خاضعا لمناقشات وتعديالت عديدة تقوم بها إدارة المـوارد                 

 أما تحمل المسؤولية االجتماعية فهو الجانب .(Gomez, Balkin, and Cardy, 1997)البشرية 

امه، ليس لعمالئه ومورديه وعامليه فحسب، وإنمـا        وقد أظهر عدد من الشركات التز     . اآلخر لألخالق 

عنـدما تكبـدت    Johnson & Johnsonهذا ما أثبتته شـركة  . للمجتمـع الذي تقدم الخدمات لـه

 نتيجة موت عدد من األشخاص بعـد        ١٩٨٢تكاليف سحب دواء التايالنول من األسواق األميركية عام         

 حدث غير أن بعض المعتـوهين الـذين أرادوا إلحـاق     تناولهم هذا الدواء، ولم يكن للشركة عالقة بما       

الضرر باسم الشركة وضعوا مادة سامة في العبوات لذلك طورت الشركة عبوات ال يمكن العبث بهـا                 

  ).   ١٩٩٦قطامين، (

 Campion and)إن بقاء أي منظمة مرتبط بتقديم الخدمات والمنتجات، وقد عـرف  

McClelland, 1991) ياس ما أضافه الفرد العامـل إلـى البضـائع    اإلنتاجية بأنها مق

وهناك عامالن هامان يؤثران في إنتاجية الفرد، وهما        . والخدمات التي تنتجها المنظمة   

تعبر األولى عن كفاءته في أداء العمل الموكل إليه،         . قدرتـه على اإلنتاجية، والدافعية   

التـي تصـقل    والتي يمكن تطويرها عن طريق برامج التدريب والتطـوير المهنـي            

أما الدافعية فتعتمد على رغبة الشخص في       . مهاراته، تهيؤه لتحمل مسؤوليات إضافية    

فالدافعيـة تحـرك    . تقديم أفضل األعمال واضعاً كل جهده في أداء المهام الموكلة إليه          

سلوك الفرد وتوجهه وتحافظ عليه، وتستجيب للمكافآت،  وتصـميم العمـل الجيـد،               

ويالحـظ أن إدارة    .  بين متطلبات العمل والفرد بشكل كبيـر       وإيجاد نوع من التوافق   

 Quality of)الموارد البشرية تهتم اهتماماً واضحاً في تأمين نوعية الحياة العمليـة  

Work Life)   المناسبة لرفع درجة الرضا عند العاملين،  ألن ذلك يـنعكس علـى  

.  نسـب التـرك والغيـاب     أدائهم في تقديم خدمات أفضل للزبائن، كما يسهم في تقليل           

وتشكل اإلنتاجية تحديا ال يستهان به ينبغي على إدارة المـوارد البشـرية أن تأخـذه                

  . بالحسبان وتراجعه باستمرار في أثناء وضع االستراتيجية وإعادة تقييمها

ة إن التحديات المختلفة التي تواجهها المنظمات أدت إلى ضرورة تفويض العاملين ذوي المهارات العالي             

والغرض من ذلـك هـو      .  بصالحيات اتخاذ القرارات التي كانت في السابق مقصورة على المديرين         
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تحفيز العاملين، وزيادة التزامهم ووالئهم للشركة،  فضال عن أن هؤالء األشخاص يتمتعون بمقـدرات               

  . جيدة، خصوصاً أنهم يؤمنون بعملهم ويستمتعون به

 لتعمل لدى إحدى الشـركات  (Brain Drain)اجر أدمغتها ولكن ما الذي يحصل للشركات عندما ته

المنافسة؟ إن أكثر المنظمات تعاني من ظاهرة هجرة العقول، وخصوصاً المنظمات التكنولوجية التـي               

. تتأثر تأثراً بالغاً؛ إذ يتأخر تقديم المنتجات الجديدة إلى األسواق، وتنخفض درجة اإلبداعية واالبتكـار              

. ر تعقيدا هو أن بعض المغادرين يأخذون معهم أشخاصاً آخرين من ذوي الكفاءات            وما يجعل األمر أكث   

لذلك لجأت بعض الشركات إلى حجب الحوافز، ومكافآت نهاية الخدمة عن المديرين الـذين يأخـذون                

  . (Ulrich, 1998)معهم أفراداً آخرين 

ر الهيكل التنظيمي،  وغير ذلك من       لقد أسهمت التغيرات السابقة الناجمة عن المنافسة والعولمة، مع تغي         

المتغيرات في البيئتين الخارجية والداخلية، في زيادة التحديات الفردية، ونتج عنها تخلص الشركات من              

وأصبح عدم استمرارية العمل في المنظمة، واستمرار  . العمالة الفائضة حتى تتمكن من تخفيض تكاليفها      

 من مصادر الضغط النفسي على األفـراد، مما أثر سلباً في        هيمنة شبح االستغناء في أية لحظة مصدراً      

وكل ذلك دعا المنشآت إلى وضع خطط واسـتراتيجيات وسياسـات تناولـت إدارة              . األداء واإلنتاجية 

  . العنصر البشري ومعالجة مشاكله معالجةً فعالةً

  :     تخطيط سياسات إدارة الموارد البشرية االستراتيجية وتنفيذها

للموارد البشرية،  وبين فرص     ) التكتيكية(منظمات الرائدة بين االستراتيجيات والبرامج التنفيذية       توفق ال 

إنه لمن المؤكد أن الموقع التنافسي للشركة       . البيئة الخارجية واستراتيجيات األعمال وخصائص المنظمة     

ت األخرى المنافسة بسبب    التي تعرف استراتيجية مواردها البشرية تعريفاً ضعيفاً سيتراجع أمام الشركا         

وسيكون اإلخفاق حليفها عندما تكون السياسات والتكتيكات الموضوعة        . إهمالها أهمية العنصر البشري   

في تطبيق استراتيجية مواردها البشرية تسير في اتجاه مخـالف إلسـتراتيجيتها العامـة، وإن كانـت                 

  . صياغتها  صياغة مناسبة

  : ميزات تخطيط الموارد البشرية-١

لتطبيق تلك  ) التكتيكات(يطلق على إجراءات تكوين استراتيجيات الموارد البشرية وعلى إعداد البرامج           

وإن لهذا التخطـيط العديـد مـن المنـافع          . تخطيط الموارد البشرية االستراتيجي   االستراتيجيات اسم   

الميزات تشـجيع   وإن أهم تلك    . والميزات المباشرة وغير المباشرة، خصوصاً عندما تنفذ بشكل صحيح        

السلوك المؤثر عوضاً عن السلوك االستجابي؛ ويعني السلوك المؤثر أن تطور الشركة نظرتها للمستقبل 
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أما السلوك االسـتجابي فهـو،   . الذي تود الوصول إليه؛ وذلك باستخدام الموارد البشرية بكفاءة وفعالية      

ن الشركات التـي تمتلـك ردة الفعـل         وإ. على العكس مما سبق، يعني االستجابة للمشاكل عند حدوثها        

االستجابية قد تخسر مركزها على المدى البعيد،  على عكس الشركات ذات اإلجراءات المؤثرة التـي                

  ). ١٩٩٦السيد، (تكون أكثر استعداداً لمواجهة المستقبل 

اتيجية إن تخطيط الموارد البشرية االستراتيجي يساعد المنظمة في تطوير مجموعة من األهداف االستر            

فقد تم مثالً، بعد تراجع قيمة أسهم شركة        . المركزة التي ترفع من قدراتها ومعارفها في البيئة المحيطة        

Kodak       تعيين مدير عام جديد استطاع أن يضع هدفاً عاماً وواضحاً مـزج فيـه بـين اسـتخدام ،

المسـتهلكين، أال وهـي   التكنولوجيا الحديثة وبين المحافظة على الصورة الممتازة للشركة في أذهـان           

وبناء عليه، ترجمت إدارة الموارد البشرية هذا الهدف في استراتيجيات التعيين واإلبقاء            . الجودة العالية 

 ,Rigdon)والتدريب والمكافأة للعاملين لينجحوا في رفع مستوى نوعيـة المنتجــات المقدمــة   
Hill, and Naik, 1993)   .  

طهم، وفي حل المشاكل، واتخاذ القـرارات، علـى وجهـات نظـرهم،              يعتمد المديرون غالباً في خط    

وخبراتهم الشخصية مستندين في افتراضاتهم وأحكامهم على ما مر بهم في الماضي من حاالت مماثلة               

ــاً أن إلمـــــامهم ومعـــــرفتهم     أســـــهمت فـــــي نجـــــاحهم، خصوصـــ

ها بعضهم مكلفة ومضـيعة     بالبيئة المحيطة تخفف عنهم العناء في القيام بدراسات، وجمع معلومات يعدّ          

إن االعتماد على الخبرات ووجهات النظر الفردية في اتخاذ القرار أمر خطير، خصوصاً عندما          . للوقت

 بمبيعات الحاسوب الشخصي؛ وذلـك ألن   IBMففي الثمانينيات استخفت شركة . تخفق تلك القرارات

د ال يعرفون عنه الكثير، وقـد يـؤدي         النجاحات السابقة للمديرين جعلتهم يتخوفون من دخول عالم جدي        

  التركيز على الحاسوب الشخصي إلى تخفيض األرباح في وقت كانت الشـركة تسـتمتع فـي جنـي                 

هذا القرار سمح للمنافسين االنتقال إلى سوق الحاسوب الشخصي وفقدت الشركة جـزءاً             .  ثمار تفوقها 

  .  (Drucker, 1993)كبيراً من حصتها في السوق 

موارد البشرية االستراتيجي يسهم في إعادة تفحص  االفتراضات واالستراتيجيات والبرامج إن تخطيط ال

كما يشجع على التفكـير المبدع،  واتخاذ       . كافة وتقويمها، وتحديد إن كان من الواجب تعديلها أو إيقافها         

تم . المرونةالمبادرات في تقديم كل ما هو جديد وخالق، خصوصاً إذا كانت تلك اإلجراءات مرنة كل                

لذلك تشكيل لجان من المديرين تشمل مختصين في المـوارد البشـرية، ومـديرين عـامين لمناقشـة                  

الموضوعات االستراتيجية باستمرار، مع إجراء التعديل المناسب في استراتيجيات المـوارد البشـرية             

  . وبرامجها
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جوة بين موقع الشركة الحالي وبين إن لتخطيط الموارد البشرية االستراتيجي ميزة أخرى، وهي تقليل الف

فيشجع التخطيط االستراتيجي المديرين علـى التفكيـر        . نظرتها المستقبلية إلى ما تصبو أن تصل إليه       

للمستقبل، وعلى إحداث التغيير، واستخدام موارد الشركة بكفاءة وفعالية في سـبيل تعزيـز مركزهـا                

على سبيل المثال، أن لديها العديد من األعمال ، ١٩٨٥ في عام  Textronفقد قررت شركة . التنافسي

وكانت رؤيتها تنحو نحو تطبيق مبدأ المرونة والتركيـز علـى إدارة            . التي ينبغي أن تدار بفعالية أكبر     

ورسـمت اسـتراتيجيات المـوارد      .  وحدة أعمال خالل تسع سنوات     ٢٤لذلك بيعت   . الممتلكات بكفاءة 

فأوجـدت بـرامج    .  ن العاملين في وحدات األعمال المتبقيـة      البشرية بغرض التركيز على التعاون بي     

.  تدريبية تساعد العاملين على التأقلم مع مجموعات العمل، وإن كان أفرادها من أقسام وإدارات مختلفة              

يعزى كل هذا النجـاح     .  وبدأت أيضا في تشجيع الزيارات المتبادلة بين العاملين في مختلف الوحدات          

ارد البشرية التي أسهمت فـي مضـاعفة اإليـرادات وأسـعار أسـهم الشـركة                إلى استراتيجية المو  

(Bulkeley, 1994)  .  

إن لقيمة التخطيط االستراتيجي قيمة ضعيفة، إن لم يشارك في إعداده المديرون في المستويات اإلدارية               

الخطـط  وإنه لمن المؤسف في بعض األحيان أن تستبعد اإلدارة العليا التي تضـع األهـداف و               . كلها

ولكن، ولكي تكون استراتيجية المـوارد      . واالستراتيجيات باقي اإلدارات محدثة بذلك فجوة بينها وبينهم       

فقـد  . وإذا لم يتم ذلك فإن اإلخفاق سيكون حتميـا        . البشرية فعالة ينبغي أن يشارك الجميع في وضعها       

رنـامج المكافـآت والحـوافز      قرر، على سبيل المثال، أحد المصانع المنتجة لمواد التجميل أن يطبق ب           

للمجموعة التـي تقـدم منتجـات ذات جـودة أعلـى مـن الجـودة فـي منتجـات غيرهـا مـن                        

هذه الحوافز كانت جزءاً مـن الخطـة   .   (Gomez, Balkin, and Cardy, 1997)المجموعات

دارة االستراتيجية لتعزيز التعاون األكبر بين العاملين، ولكن النتائج جاءت على عكس مـا توختـه اإل               

ألن المديرين والمشرفين في اإلدارات الدنيا قاموا عند بدء التنفيذ بالبحث عن العاملين المسؤولين . العليا

عن تدني الجودة، مما أدى إلى خلق انقسامات ونزاعات ضمن الفريـق الواحـد مـن جهـة، وبـين                    

 تم االسـتغناء عـن هـذه      ومن ثَم . المجموعات من جهة ثانية، وبين العاملين ومشرفيهم من جهة ثالثة         

إذ إن استراتيجية  الموارد البشرية المصوغة صياغة جيدة،  وبمشاركة المسـتويات كافـة ،                 . الخطة

تستطيع أن توجد قيما وتوقعات مشتركة بين اإلدارات والعاملين بشكل يفهمه الجميع، ويعمل على األخذ   

 االهتمام بالمستهلك،  واالبتكـار، والنمـو        به، كما يمكن عندها تعزيز مفاهيم أخرى، وقيم أخرى، مثل         

  .  السريع، والتعاون

ويحدد التخطيط االستراتيجي في نهاية المطاف أهم الفرص والتهديدات التـي تسـهم إدارة المـوارد                

البشرية في إبرازها، فالعالقة متبادلة بين استراتيجية الموارد البشرية واستراتيجيات وحدات األعمـال             
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ويعود السبب في ذلك إلى أن من يقوم على تطبيق أية اسـتراتيجية هـم             . لمنشأة العامة واستراتيجيات ا 

وأفضـل مثـال   .  األفراد العاملون في الشركة بغض النظر عن مستواهم اإلداري في الهيكل التنظيمي  

 الناجحة التي صاغت استراتيجية موارد بشرية تتوافق مع استراتيجيات  Motorolaعلى ذلك شركة 

وكان الحجر األساسي الستراتيجية أعمالها هو تشجيع عامليها على تقديم أفكاٍر خالقٍة تسهم في . هاأعمال

تطوير منتجات جديدة مع مساعدات مالية للمبتكرين، ولتطبيق هذه االستراتيجية تعتمد إدارة المـوارد              

 أشـخاص مـن    على مبدأ المجموعات أو الفرق المكونة من خمسة إلى ستة Motorolaالبشرية في 

وتعمد تلك اإلدارة علـى     .  العاملين في مجال التطوير والتسويق والمبيعات واإلنتاج والهندسة والمالية        

  . وصف الوظائف وصفاً واسعاً يسمح للعاملين بإبراز قدراتهم اإلبداعية بحرية

 :  التحديات التي يواجهها تخطيط الموارد البشرية االستراتيجي-٢
ديد من التحديات عند تطوير استراتيجية الموارد البشرية أهمها المحافظـة علـى             تواجه المنظمات الع  

وإن أية ميزة تنافسية تتمتع بها المنظمة قد تضعف ألن الشركات األخـرى قــد               . الميزات التنافسية 

ويكمن التحدي من وجهة نظر الموارد البشرية في وضع خطط استراتيجية تقدم ميزات تنافسية              . تقلدها

فمثالً يمكن أن تطور الشركة برامج تزيد من مهارات العاملين الحاليين مع ضـمان              . ة للشركة مؤازر

مسارات مهنية، فتقدم بعض األسهم كمكافآت إضافية، وتقيد في الوقت نفسه حـاالت التـرك بفـرض                 

  .  غرامات مالية في حال االستقالة من العمل قبل تاريخ محدد

بشرية لدعم استراتيجية األعمال هو عمل من نـوع خـاص وذلـك             إن تطوير استراتيجيات الموارد ال    

أوالً قد ال تكون اإلدارة العليا قادرة على التعبير عن استراتيجية أعمالها بوضوح، وقد              : لألسباب التالية 

يكون هناك شيء من التردد في اإلجابة عن سؤال أي استراتيجية من استراتيجيات المـوارد البشـرية                 

 لدعم استراتيجية األعمال؟ وقد يكون للشركات الكبيرة وحدات أعمال مختلفـة، لكـل              ينبغي استخدامها 

منها استراتيجية أعمال مستقلة؛ وينبغي على كل وحدة أن تكون قادرة على تكوين استراتيجية الموارد               

فعلى سبيل المثال،  عنـدما ينـتج أحـد          . البشرية التي تتماشى مع استراتيجية أعمالهـا بشكل أفضل       

ألقسام معدات ذات تكنولوجيا متقدمة يقرر أن يدفع لمهندسيه أجوراً أعلى من المعـدل السـائد فـي                  ا

السوق، وذلك لتحفيزهم على البقاء في عملهم، ولتخفيض معدل الترك، في حين تقرر وحدة المنتجـات                

طي السائد فـي    االستهالكية العاملة في الشركة نفسها أن تدفع لمهندسيها أجرا يتماشى مع المعدل الوس            

هذه االختالفات في األجور قد تؤدي إلى مشاكل خاصة إذا كان المهندسون من الوحـدات        . سوق العمل 

عندها تولد استراتيجيات الموارد البشرية المختلفة بين وحدات األعمـال          . المختلفة على اتصال مستمر   

  .   (Butler, Ferris, and Napier, 1991)شعوراً بعدم العدالة 
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 بعض المديرين معظم انتباههم للمشاكل اليومية المستعجلة فينشغلون بها دون النظر إلى مـا قـد                 يولي

ومن أجل أن ينجح التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية فال بـد مـن أن     . يحدث على المدى الطويل   

ـ         .  تكون الرؤية بعيدة المدى واضحة ومركزة      ى ولهذا يكمن التحدي األساسي في حث األشـخاص عل

النظر إلى الصورة العريضة، واستبعاد األحداث الماضية واآلنية المؤثرة في أثنـاء تطـوير الخطـة                

ينطبق هذا المفهوم على الشركات صغيرة الحجم؛  إذ يندر أن ينظر العاملون إلى الغد بسبب . المستقبلية

 الشركات بالعمل وفـق  كما يتسم التخطيط في مثل هذه.شدة تركيزهم وانهماكهم في تحقيق النمو الحالي    

رغبات مؤسس الشركة وأهوائه، وهو في غالب األحيان، ال تتوافر لديه الخبرة في صـياغة الخطـط                 

لذلك نجد الشركات، صغيرة كانت أم كبيرة، تبذل محاوالت جادة لتجنب التركيز المبالغ فيه              . المستقبلية

حقيقها عبـر صـياغة أهـداف       على الحاضر، وذلك من خالل وجود رسالة واضحة للمنظمة يمكن ت          

  .  واضحة، ومحددة، وقابلة للقياس

وإنه لمن المعروف أن التطابق الكلي بين منظمتين غير ممكن؛ إذ تكمن االختالفات في ماضـي كـل                  

شركة وفي حضارتها التنظيمية، وفي األسلوب القيادي السائد، والتكنولوجيا المستخدمة، وطرق اإلنتاج            

 تهديد كبير في إخفاق أية استراتيجية أو برنامج للموارد البشرية ما لـم يسـبك                وهناك من ثَم  . وغيرها

فالتحديات الجوهرية في صياغة استراتيجيات الموارد      . جيداً ليتماشى مع الخصائص التنظيمية للشركة     

  . البشرية هي في خلق رؤية مستقبلية ال تتعارض مع خصائص المنظمة الحالية

 يمكن لمنظمتين أن تديرا أعمالهما في بيئات متطابقة حتى لو كانتا تنتميـان              نجد فضالً عما سبق أنه ال     

إلى المجال نفسه؛ فقد تعمل إحداهما في بيئة متغيرة تغيراً سريعاً كما يحدث للشـركات العاملـة فـي                   

صناعة الحواسب، في حين تدير شركات أخرى أعمالها في بيئة مستقرة ال يحدث فيها تغيرات جذرية                

وهناك نوع آخر من الشركات التي تتمتع منتجاتها وخدماتها بطلـب ثابـت             . ق المواد الغذائية  مثل سو 

والحالة عكسية في صناعة تصميم األزياء إذ تتعامل الشركات مـع           . نسبيا مثل صناعة األدوية والطب    

اد بـين   أما عندما يكون الهدف األساسي خدمة المستهلك فإن حدة المنافسة تزد          . طلب متغير وديناميكي  

وقد تأخذ المنافسة شـكالً آخـر يغلـب عليـه           . الشركات في سبيل جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن        

وبناء عليه فإن التحدي األساسي في تطـوير        . اعتبارات تخفيض التكلفة بغية تعزيز الميزات التنافسية      

 البيئـة المحيطـة،      استراتيجيات الموارد البشرية يكمن في تصميم استراتيجيات تستطيع أن تتعامل مع          

  . لتقدم للشركات ميزات تنافسية باستمرار

إن أمام االستراتيجيات التي صيغت في قسم إدارة الموارد البشرية فرصة ضعيفة في النجـاح إن لـم                  

لذلك يجب على الموظفين في إدارة الموارد البشرية أن         . يدعمها المديرون في المستويات اإلدارية كافة     
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جنب مع باقي المديرين في أثناء صياغة االستراتيجيات وتحديد السياسات  والبرامـج،           يعملوا جنباً إلى    

  . وذلك لضمان التزامهم

إن االختبار الحقيقي ألية خطة استراتيجية هو في التطبيق؛ ألنه غالباً ما تخفق الخطـط االسـتراتيجية                 

فيذ بـالتخطيط فسـيرى الموظفـون       فإذا لم يربط التن   . التي تبدو ممتازة على الورق بسبب سوء التنفيذ       

كما ستواجه الخطة االستراتيجية صعوبات جمة في التنفيـذ         . والمديرون الخطة وكأنها حبر على ورق     

عندما تزداد حاالت الترك في صفوف رجاالت اإلدارة العليا؛ إذ سـتقدم كـل إدارة جديـدة خطتهـا                   

بشرية االسـتراتيجي لـيس فـي صـياغة         فالتحدي أمام تخطيط الموارد ال    .  االستراتيجية الخاصة بها  

االستراتيجية بل في تطوير مجموعة من البرامج المناسبة التي تستطيع أن تنفذ بها تلك االسـتراتيجية                

(Walker, 1992) .  

وإن الشركات ذات الخطط االستراتيجية غير المرنة يمكن أن تجد نفسها أخيراً عاجزة عن االسـتجابة                

وقد يقود هذا   .  بسبب التزامها وتقيدها بتنفيذ أعمال اعتادت عليها منذ زمن        بسرعة للتغيرات في البيئة     

إلى استمرار الشركة ذاتها في استثمار مواردها في مجاالت أعمال غير مجدية، وذلك ألن الكثير مـن                 

لذلك يساعد تخطـيط المـوارد      . األموال والموارد قد استثمرت في هذا العمل أو ذاك بشكل غير مجد           

على وضوح الرؤية االستراتيجية التي تحافظ على المرونة مما يمكن الشركة من االسـتجابة              البشرية  

  . للتغيرات الحاصلة في البيئة التي تعمل فيها

  :    الخيارات المتاحة أمام استراتيجيات إدارة الموارد البشرية

ا في أثنـاء  الخيارات المتاحة لشركة م"بأنها  (Gomez, Balkin, and Cardy, 1997)عرفها 

ويرى الباحثون الثالثة أن هذه الخيارات أساسية إلى حد أنها تؤثر في            ". تصميم نظام مواردها البشرية   

  :ويمكن استعراض أهم هذه الخيارات بما يلي. أداء المنظمة إيجابا أو سلبا على المدى البعيد

  :  تدفق العمل-١

لتي يتم بها تنظيم المهام من أجل تنفيذ األهـداف          يشير تدفق العمل باعتباره الخيار األول إلى الطرق ا        

ويواجه المدير، في سعيه إلى تحقيق تدفق العمل بشكل أفضل          . اإلنتاجية والخدمية التي تضعها المنشأة    

إما التركيز على الكفاءة أي أداء العمل بأقل        ) أ: (عدداً من الخيارات يتفرع كل منها إلى خيارات فرعية        

جيع االبتكار واإلبداع، وإما إيجاد طرق جديدة لتنفيذ العمل،  على الرغم من أنها              تكلفة ممكنة، وإما تش   

فرض السيطرة والمركزية، وذلك من خالل تحديد اإلجراءات الواجب         ) ب. (ستزيد من تكاليف اإلنتاج   

إتباعها بشكل مسبق؛ أو إعطاء مرونة أكبر، وذلك بفسح المجـال للمبـادرات الضـرورية، وللحكـم                 
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وصف العمل بشكل دقيق ليـتم  ) ج. (على مجريات األمـور بشكل ال يعرقـل سير العمـل      الشخصي  

تعريف الواجبات والمسؤوليات ومتطلبات العمـل تفصيليا؛ أو وصف العمل بشكل واسع فيطلب مـن              

تخطيط العمـل بشـكل مفصـل،  وتوضـيح          ) د. (العاملين أداء عدد من المهام واألعمـال المختلفة      

هداف والبرامج مسبقاً؛ أو تخطيط العمل بشكل عام وتعديل األنشطة والبـرامج بوقـت              اإلجراءات واأل 

  . قصير حسب الحاجة

  : التوظيف-٢

يعّد التوظيف الخيار االستراتيجي الثاني المتاح أمام إدارة الموارد البشرية؛ وهو عبارة عن مجموعـة               

هاشم، (هم في المكان الصحيـح     من أنشطـة المـوارد البشريـة المصممـة لتوظيف العاملين ووضع       

وتتراوح الخيارات الفرعية في هذا الجانب ما بين االنتقاء من داخل المنظمـة أو خارجهـا،               ). ١٩٩٦

إعطاء الصالحية للمشرفين المباشرين في اتخاذ قرارات التعيين مباشرة أو جعل هذه القرارات مركزية              

افق بين المتقدمين للعمـل والشركة، وتعيين األفراد       في قسم إدارة الموارد البشرية، خلق درجة من التو        

  . األكثر إلماماً بمتطلبات العمـل من خارج المنظمة بغض النظر عن االعتبارات الشخصية

  : ترك العاملين-٣

،  وإن أهم الوسائل     )١٩٩٠شاويش،    (تكتسب ظاهرة ترك العاملين مظهراً طوعياً وآخر غير طوعي          

استخدام التقاعد المبكـر حـافزا      : شرية االستراتيجية لمعالجة هذه الظاهرة هي     التي تقدمها الموارد الب   

لتخفيض عدد القوى العاملة، أو االستغناء عنهم بغض النظر عن العمر أو الخدمة، أو تجميد التوظيف                

وإن أحد الخيـارات المتاحـة      . لتجنب مرحلة االستغناء، أو تعيين العاملين المطلوبين عند الحاجة فقط         

ضا أن تساعد الشركة العاملين المستغنى عنهم في إيجاد عمل آخر، أو تلتـزم بإعـادة تعييـنهم إذا                   أي

  . تحسنت ظروف الشركة

  : تقييم األداء-٤

إن تقييم أداء الموظفين بعد قيامهم باألعمال المنوطة بهم، وإنجاز المهام الموكلـة إلـيهم،  مـن أهـم                  

وتتراوح هذه االستراتيجيات ما بين تطوير      . رة الموارد البشرية  الخيارات االستراتيجية التي تواجهها إدا    

نظام يأخذ باالعتبار الحاجات المختلفة لمجموعات العاملين مثل تصميم نماذج تقييم أداء مختلفـة لكـل                

وقد تستخدم بيانات تقييم    . مجموعة من األعمال، أو تصميم نظام تقييم أداء معياري يضم كل الوظائف           

تطويرية لمساعدة العاملين على تحسين أدائهم،  أو يمكن استخدامها كأداة عقاب للـتخلص              األداء كأداة   

أما تطوير نظام تقييم األداء فيمكن أن يكون لـه أهـداف متعـددة              . من العاملين ذوي األداء الضعيف    
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ة مثل كاستخدام نتائج التقييم في عملية التدريب والترقي وغيرها، أو أن يهدف إلى تحقيق أغراض محدد

أخيراً قد تشجع استراتيجيات تقيـيم األداء علـى المشـاركة الفعالـة             . الربط بين األجور واألداء فقط    

يطلب مـن   ‘لمجموعات العاملين من مشرفين وزمالء وغيرهم في تقييم أداء العامل قيد التقييم، أو قد               

  . المشرف المباشر تقييم  أداء كل عامل لديه دون مشاركة أحد

  :والتطوير المهني التدريب -٥

إن أنشطة التدريب والتطوير المهني مصممة لسد حاجات المنظمة مـن المهـارات والقـدرات غيـر                 

ويمكن لمنشـأة مـا اختيـار أحـد        . المتوافرة حالياً ومساعدة الموظفين على اكتشاف مهاراتهم الكامنة       

وير برنامج تـدريبي لجماعـات      تقديم برنامج تدريبي للعاملين في قسم ما، أو تط        ) أ: (المعطيات التالية 

أن يقوم المشرفون أو إدارة الموارد البشـرية بتعلـيم          ) ب(العاملين في مجاالت مختلفة من المنظمة،       

المهارات المطلوبة في العمل للعاملين الحاليين، ويمكن عند الحاجة االسـتعانة بمصـادر خارجيــة               

ف محددة لوظائف معينة، أو أن يكـون ذلـك          تركيز البرنامج التدريبي على تحقيق أهدا     ) ج(للتدريب،  

  . البرنامج موضوعاً ليحقق أهدافاً عامةً تخص جميع العاملين في الشركة

  :  التعويضات المالية واألجور-٦

أما استراتيجيات التعويضات المالية واألجور فهي عبارة عما يحققه العاملون مقابل جهودهم وعملهـم،              

اسـتخدام األجـور   : ة االستراتيجية المتعلقة بالتعويضات واألجور هي  وإن أهم خيارات الموارد البشري    

ذات النسب الثابتة والمنافع المتغيرة تغيراً ضئيالً، والتي تتطلب مخاطرة قليلة،  أو دفع أجور متغيـرة                 

الخيار اآلخر هو الدفع للعـاملين حسـب        . يتم تعديلها زيادة أو نقصانا بما يتناسب طرداً مع المخاطرة         

أما مكافأة العاملين فيمكن    . صب أو الوظيفة التي يشغلونها، أو حسب إسهاماتهم الفردية في المنظمة          المن

أن تكون حسب األقدمية أو األداء،  كما يمكن أن تكون قرارات األجور مركزية وبيد سلطة واحدة مثل                  

ية تحديد األجـور    إدارة الموارد البشرية، أو تفوض الصالحيات للمشرفين أو مجموعات العمل في كيف           

وأخيراً، يمكن تعيين موظفين من خارج المنظمة بأجور مرتفعـة،  سـبق لهـم أن                . وتوزيع المكافآت 

أظهروا المقدرة على القيام بأعمال مختلفة، أو االستفادة من انخفاض أجور اليد العاملة الموجودة داخل               

  . المنظمة

  :  العالقات العمالية واإلدارة-٧

سواء أكانوا أفـرادا أم ممثلـين باتحـادات         (عمالية إلى العالقة بين اإلدارة والعاملين       تشير العالقات ال  

: ، وإن أهم خيارات الموارد البشرية االستراتيجية التي تواجهها الشركة في هذا المجال هـي              )ونقابات
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نـى، أو   استخدام أقنية اتصال بين اإلدارات موجهة باتجاه واحد غالباً ما يكون من األعلـى إلـى األد                

وقد تتجنـب   .  العليا مع استمرار التغذية المرتدة بين الجهات المتواصلة        -استخدام قنوات االتصال الدنيا   

إدارة الموارد البشرية في الشركات العاملة في الواليات المتحدة األميركية التعامل مع نقابات العمـال               

 التي تحثهم على عدم االنتساب إليهـا        عن طريق االستجابة لحاجات العاملين ورغباتهم، وتقدم الحوافز       

وإن إلدارة  . ليتم بذلك االستغناء عنها كلياً، أو تقبل اإلدارة تلك النقابات كممثل لمصــالح العـاملين              

الموارد البشرية الخيار بين السيطرة على سلوكيات العاملين وتوجيههم حسب رغبة مالك الشركة مـع               

 التصرف بالشكل الذي يرونه مناسباً وهذا يتطلب سياسات         تطوير سياسات تدعم ذلك، أو تشجعهم على      

  . مختلفة عن سابقتها

  :المواءمة بين استراتيجيات الموارد البشرية وواقع أداء المنظمة

ال يمكن اعتبار أية استراتيجية موارد بشرية جيدة أو سيئة بحد ذاتها، بل إن نجاح استراتيجيات الموارد 

بعبارة أخرى، ترتكز آثار استراتيجية المـوارد       . و السياق الذي تستخدم فيه    البشرية يعتمد على الحالة أ    

االستراتيجيات التنظيمية،  :  البشرية المؤثرة في أداء الشركة على درجة التوافق مع عوامل أخرى هي           

افق تقود هذه الحقيقة إلى أهمية تحقيق التو      . والبيئة الخارجية، والمالمح التنظيمية، والقدرات التنظيمية     

أما قلة التوافق فتخلق مرحلة مـن عـدم         . بين االستراتيجية والعوامل المتعددة وأثرها في أداء الشركة       

يشير التوافق إلى الثبات واالنسجام بـين اسـتراتيجيات المـوارد           . الثبات تخفض األداء العام للشركة    

سـبية السـتراتيجية المـوارد      وإن المساهمة الن  . البشرية وبين العوامل األربعة المشار إليها قبل قليل       

البشرية ستحسن أداء الشركة كلما زادت درجة التوافق مع االستراتيجيات التنظيمية العامة والخصائص             

التنظيمية، وكلما كانت استراتيجية الموارد البشرية قادرة على رفع كفاءة المنظمة وفعاليتهـا، وكلمـا               

  .   شرية أكثر ارتفاعـاًكانت درجة التناسب بين استراتيجيات الموارد الب

  : التوافق مع االستراتيجيات التنظيمية -١

يمكن لمنشأة ما أن تقوم بأعمال متعددة، متماثلة كانت أم مختلفة كليا عن بعضها، وعندها يؤدي الهيكل                 

التنظيمي وحجم المنظمة دوراً هاماً في عملية وضع االستراتيجية التنظيمية التي تقسم بـدورها إلـى                

. يجيات توضع  على مستوى المنشأة، واستراتيجيات أخرى توضع على مستوى وحدات األعمال            استرات

تشير استراتيجية المنشأة إلى الخليط من األعمال التي تقرر الشركة القيام بها وكيفية توزيـع المـوارد                 

االمـتالك أو   : بينها، وإن أهم القرارات االستراتيجية األساسية التي يتم اتخاذها في هذا المستوى هـي             

،  النمو والتوسع في أسـواق جديـدة، أو          )عن بعض األعمال  (، االستغناء   )لشركات أخرى (االستحواذ  

جزء من الشركة تعامل بصـورة منفصـلة        "أما وحدات األعمال فهي     ). تقديم منتجات مبتكرة  (التنويع  



  .ريةالتخطيط الستراتيجيات الموارد البش

  ٢٨٢

 استراتيجياتها الخاصة   وكل وحدة أعمال تضع وتنفذ    ) ١٩٩٦السيد،      " (ألغراض اإلدارة االستراتيجية    

 العاملة في مجال    AT&Tفعلى سبيل المثـال، امتلكت شركة      . التي تتوافق مع استراتيجيات المنشأة    

المئات من الشركات المستقلة الكبيرة بما في ذلك مصنعو الروائح العطريـة،            ) كشركة أم (االتصاالت  

كة تقدم منتجاً واحـداً أو عـدداً مـن          أما إن كانت الشر   . وكل وحدة أعمال لها استراتيجية خاصة بها      

 العاملة في مجال الكومبيوتر، فإنه ال يمكـن   Compacالمنتجات أو الخدمات المترابطة مثل شركة 

ولكن ال بد من فحص كل اسـتراتيجية        . حينئذ التفريق بين استراتيجيات األعمال واستراتيجيات المنشأة      

وهـيلن  (الموارد البشرية عندما يكون التمييز ممكنـاً        على حدة بما يتماشى ويتوافق مع استراتيجيات        

  ). ١٩٩٠وهنجر،  

  : استراتيجيات المنشأة-أ

األولـى  .  هناك نوعان من استراتيجيات المنشأة العامة واستراتيجيات الموارد البشرية المناسـبة لهـا            

عمال الجديـدة،     تقوم على االستحواذ الجريء،  واأل      استراتيجيات تطويرية تخص الشركات التي تتبنى     

هذا النوع من الشركات غير ملتزم بأعمال أو بصناعات         . حتى لو كانت هذه األعمال غير مترابطة كلياً       

معينة، ويعّد التغيير اإلداري في مثل هذه الشركات أساسياً للبقاء،  فتشجع روح المغامـرة،  وتخفـف                 

وإن أهم استراتيجيات المـوارد     . اتمن السيطرة المباشرة ألن كل وحدة مستقلة عن غيرها من الوحد          

البشرية المناسبة الستراتيجية الشركات التطويرية هي التي تشجع على المرونة واالستجابة السـريعة             

وحب المخاطرة والالمركزية، فتعين موظفين من سوق العمالة الخارجي عند الحاجة، وتستغني عـنهم              

  .  (Bulkeley, 1994)عادة تعيينهم مرة أخرى إذا تطلب األمر تخفيض التكاليف دون أي التزام بإ

 تختار كيفية النمـو     استراتيجيات ثابتة وعلى النقيض من الحالة األولى، هناك عدد من الشركات يتبنى           

بعناية، وتتجنب شراء منظمات أخرى بعيدة عما تصنعه هي، وتستبعد استحواذ منشآت ذات منتجـات               

يمارس المديرون هنا مزيداً من السيطرة      . إلى الصناعة نفسها  مختلفة حتى لو كانت تلك المنشآت تنتمي        

والرقابة المباشرة  على أعمال الشركة، وتعطى أهمية كبيرة لرأي المشرفين المباشـرين فـي ترقيـة                 

موظفيهم، وتطور المنتجات، وتستخدم التكنولوجيا الحديثة بما يتوافق مع إمكانيات الشـركة الداخليـة،              

أما استراتيجيات الموارد البشرية المناسبة فهي التي تركـز         . لتعاون بين الوحدات  وتولي أهمية كبيرة ل   

على الكفاية، وتخطيط العمل بشكل تفصيلي، مع وضع إجراءات تسهل تحقيق التعاون بين األفراد، كما               

وتتجلى في مثل هذه الشركات المركزيـة بوضـوح،          . تبين أهمية بناء مستقبل مهني طويل للموظفين      

 األولوية إلعادة تعيين العاملين الذين تم االستغناء عنهم لظروف اقتصـادية اضـطرت معهـا                وتعطى

  . الشركة إلى تخفيض تكاليفها
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  :  استراتيجيات وحدات األعمال-ب

) Porter)   ،Miles & Snowإن لوحدات األعمـال استراتيجيتـين معروفتــين طـورهــما  

ن استراتيجيات الموارد البشـرية واسـتراتيجيات وحـدات         ويمكن استخدامهما لتحديد درجة التوافق بي     

  . األعمال

حدد بورتر ثالثة أنواع من استراتيجيات وحدات األعمال تمكن الشركة من تعزيز قواهـا التنافسـية،                

وتفوقها على الشركات األخرى المنافسة في السوق، ولكل من هـذه االسـتراتيجيات مجموعـة مـن                 

  .  (Porter, 1980)ة التي تناسبها استراتيجيات الموارد البشري

لذلك تؤدي  .   مقارنة بباقي الشركات   قيادة في تخفيض التكاليف   تهدف االستراتيجية األولى إلى تحقيق      

تتطلـب هـذه    .  االعتبارات المالية وترشيد النفقات دوراً هاماً في تكوين استراتيجيات الموارد البشرية          

كفاية، وإشرافا دقيقا على أداء العاملين، ومراقبة شـديدة علـى           االستراتيجية إجراءات جريئة لتحقيق ال    

النفقات العامة، وإعداد تقارير عن كل بند من بنود النفقات بشكل مستمر، باإلضافة إلى التنبؤ بالتكاليف                

وهي تشجع أيضا االستثمارات الرأسـمالية المحـدودة،         . المستقبلية مع إبقاء األخطاء في حدودها الدنيا      

أما استراتيجيات المـوارد البشـرية المناسـبة      . السلطات والمسؤوليات التنظيمية بشكل واضح    وتوزع  

ألنه يزيـد  (فتركز على الكفاءة، وتتطلب وصف العمل وصفاً دقيقاً، كما أنها تقلل من اإلبداع واالبتكار      

ـ      )من التكاليف بسبب التجارب واألخطاء الممكنة      رية فـي سـد     ، كذلك تهتم استراتيجيات الموارد البش

حاجات المنظمة من المهارات عن طريق تصميم برامج تدريبية، فتدفع األجور لكـل عامـل حسـب                 

  . وظيفته، أما تقييم األداء فيستخدم كوسيلة رقابية

 التي تسعى إلى تأمين ميزة تنافسية مـن  استراتيجية التمـايز النوع الثاني من استراتيجيات بورتر هي     

تتمتع الشركات التـي تتبنـى هـذه        . جديدة يشعر المستهلك معها أنها فريدة     خالل تقديم منتج أو خدمة      

االستراتيجية بقدرات تسويقية متميزة، وتحض على إعادة تصميم المنتج عن طريق االهتمام بـالبحوث              

والدراسات، كما تهتم بسمعتها التجارية وجودة منتجاتها، وتقدم حوافز وتعويضات وميزات تجذب إليها             

ويتحقق التمايز عن طريق تصميم المنتج بشكل مختلف عن المنتجات األخرى مثل ما             . المهرةالعاملين  

 للسيارات، أو اكتساب شهرة تجارية، أو تطوير تكنولوجيا معينة مثل شركة  Mercedesتفعله شركة 

Coleman  لمعدات التخييم، أو تقديم خدمات متميزة للمستهلك مثلما تفعل شركة IBM مع زبائنها   .  

ويزداد مع هذا النوع من االستراتيجيات والء المستهلك لمنتجاتها فيبدو أكثر استعداداً لتحمل فروقـات               

ويحقق هذا التمـايز وهـذه الميـزة        .  األسعار في سبيل الحصول على ذاك المنتج أو الخدمة المقدمة         

كلفة ومخاطرة مما يؤكـد     التنافسية هامش ربح مرتفعاً للشركات ينتج عنه استثمارات في أنشطة أكثر ت           
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وتشمل هذه األنشطة بحوثاً مكثفة وتجارب لطرق إنتـاج جديـدة أو   . تفوق منتجات الشركة أو خدماتها    

وضع تصميمات حديثة تهدف إلى إعادة تصميم المنتج،  مع األخذ بالحسبان رغبة كل مستهلك في أثناء       

رة التـي يقـدمها المـديرون والموظفـون         عملية التطوير أو التحديث،  ودعم األفكار البناءة والمبتك        

(Porter, 1980)  .  

وإن أهم استراتيجيات الموارد البشرية التي تتوافق مع استراتيجية التمايز تلـك، هـي     

التي تشجع االبتكار والمرونة،  وتجذب العاملين من ذوي المهارات والقـدرات مـن              

 غيـر مفصـل،     شركات أخرى، وتتطلب تصنيفات عمل واسعة، وتخطيطـاً شـامالً         

أما التعلم فيتم عـن     . واستقطاب عمالة من سوق العمل الخارجي على المستويات كافةً        

طريق الفريق عوضاً عن التدريب الفردي، ويعتمد األجر على أداء الفرد، ويسـتخدم             

  .  تقييم األداء كأداة تطويرية بدالً من أن يكون أداة عقابية

 التي تحتوي على التكلفة المنخفضة والتمـايز معـا،   جية التركيـز استراتيأما االستراتيجية الثالثة فهي   

. فضالً عن أنها تعمل على خدمة قطاع معين من قطاعات السوق بشكل أفضل من الشركات األخـرى               

أو / تسعى الشركات التي تعتمد على استراتيجية التركيز إلى إشباع حاجات عدد مـن المسـتهلكين و                 

 الشركة الرائدة في صـناعة الـدهان وشـركة     Porter Paint مع مثل ما حصل. تخفيض التكاليف

Howard Paper وأهم ما يناسب استراتيجية التركيز من اسـتراتيجيات المـوارد   .  المنتجة للورق

البشرية تلك التي تقع في منتصف الطريق بين استراتيجيتي القيادة في تخفـيض التكـاليف والتمـايز،                 

لبشرية هذا التركيز من خالل تحقيق الكفاءة بإبقاء التكلفـة منخفضـة،            وتعكس استراتيجيات الموارد ا   

واستخدام الالمركزية، وربط األجر باألداء، والعمل على إشباع حاجات المستهلكين الخاصة، وتشـجيع            

  .  البحوث والتطوير

 Miles)أما مايلز وسنو فقد أوجدا نوعاً آخـر من االستراتيجيات الخاصـة بوحـدات األعمــال  
and Snow, 1978)واستراتيجية  استراتيجية المدافع: ،  فصنفا استراتيجيات وحدات األعمال إلى

إن وحدات األعمال التي تتبنى استراتيجية المدافعين تفضل المحافظة على مركز آمـن فـي               . المنقب

مـدافعون  يقوم ال . السوق مع تقديم منتج أو خدمة مستقرة عوضاً عن البحث والتوسع في أسواق جديدة             

بحماية حصتهم السوقية من منافسيهم، وال يعيرون اهتمامات كبيرة لتقديم منتجـات مبتكــرة، ومـن                

صفاتهم المركزية،  شغل المناصب القيادية من داخل المنظمة، النقل، مكافأة والء العاملين للمنظمـة،               

جيات المـوارد البشـرية     أما استراتي . ورفض تحمل المخاطر وذلك لتفضيلهم األمور المضمونة النتائج       
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تدفق العمل الذي يركز على السيطرة اإلدارية واالعتماد فـي اتخـاذ القـرارات علـى                : فتشتمل على 

المديرين، أما سياسات التوظيف فهي مصممة لتعزيز ارتباط العاملين ارتباطاً طويل األجل بالمنظمـة،              

قية فتكون حسب التسلسـل الـوظيفي       وتكون للمشرفين وحدهم صالحيات تقييم أداء موظفيهم، أما التر        

وتعمل البـرامج التدريبيـة فـي نهايـة     . واألقدمية، وتركز التعويضات على ضمان استمرارية العمل 

وإن أهم الشركات التي تتبنى هذا النوع من االستراتيجيات  . المطاف على تنمية وتطوير مهارات محددة     

  .  Lincoln El0ectricشركة 

طرفي نقيض مع المدافعين الذين يحققون نجاحات باهرة فـي خدمـة سـوق              أما المنقبون، وهم على     

من صفاتهم دخـول    . مستقرة،  فإنهم دائمو البحث والتنقيب عن منتجات مبتكرة وفرص تسويقية جديدة           

أسواق جديدة، ورغبتهم الجامحة في التفوق على غيرهم من المنتجين للحصول على أكبر حصة سوقية               

 تعرض بعض الجهود التي يبذلونها لإلخفاق فإن استراتيجيتهم تتطلب المرونة           وعلى الرغم من  . ممكنة

، وعملهم في بيئات    )مثل الكومبيوتر واألدوية  (والالمركزية في الهيكل التنظيمي بسبب منتجاتهم المعقدة        

تـي  ما يناسبهم من استراتيجيات الموارد البشرية تلك ال       . غير مستقرة يتغير فيها الطلب بسرعة مفاجئة      

تضمن تدفق عمل يعزز من اإلبداع والتأقلم مع األوضاع الجديدة، وسياسـات توظيـف تعمـل علـى       

االستعانة بعاملين من سوق العمالة أي من خارج المنظمة،  ويشارك الموظفون رؤساءهم فـي تقيـيم                 

يب فتهـتم   أما استراتيجيات التـدر   . األداء، وذلك بغية تحقيق أهداف عدة منها تطوير العاملين ألنفسهم         

من الشركات الناجحة .  بتوسيع المهارات، وبصرف المكافآت التي تشجع العاملين على تحمل المخاطرة

  .  Hewlett – Packardفي هذا المضمار شركة 

  : التوافق مع البيئة الخارجية-٢

ارجيـة  ينبغي على استراتيجيات الموارد البشرية أن تساعد المنظمة على اكتشاف الفرص في البيئة الخ   

أولها درجة عدم التأكد مـن      . لذلك البد من فحص البيئة الخارجية من خالل أربعة أبعاد         . والتأقلم معها 

توافر المعلومات التخاذ قرارات مناسبة، وثانيها تكرار التغير من خالل عدد المرات التي تحدث فيهـا                

لحاجة إليه، ورابعها التعقيد في     تغيرات في البيئة الخارجية، وثالثها أهمية التغيير وضرورته ومدى ا         

البيئة الخارجية؛ وهو عبارة عن تداخل المتغيرات والعوامل المختلفة التي تـؤثر بـدورها فـي أداء                 

  .   (Armstron, 1992) الشركة سواء كانت هذه العوامل منفردة أم مجتمعة

ـ            ص درجـة ارتفـاع أو      ينبغي على الشركة قبل صياغة استراتيجية الموارد البشرية وتطبيقها أن تفح

فالشركات التي تواجه درجة عالية من هذه األبعاد األربعة؛  يمكنهـا            . انخفاض كل بعد من هذه األبعاد     

على سبيل المثال، أن تستفيد من استراتيجيات الموارد البشرية التي تعزز المرونة وسرعة التأقلم مـع                
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ن،  والقدرة على تحويل مهارات العـاملين        األوضاع الجديدة،  واالستجابة السريعة لرغبات المستهلكي      

بين األقسام،  ليمكن االستفادة منها في أكثر من مجال مع االستعانة بالعمالة الخارجية،  إن تطلب األمر          

وإن الشركات التي تواجه علـى      . ذلك، وتطبيق مبدأ األجر حسب األداء مع تصنيفات واسعة للوظائف         

األربعة السابقة يمكن أن تستفيد من استراتيجيات الموارد البشرية         العكس مما سبق انخفاضا في األبعاد       

التي تسمح باالعتماد على الرؤساء،  ومركزية القرارات،  والعمل بمبدأ األجر الثـابت،  واالستقطاب               

 ,Sibson)الداخلي للعمالة بغية التعامل مع بيئة مستقرة نسبيا يمكن التنبؤ بها بسهولة أكبر من سابقتها 

  : التوافق مع المالمح التنظيمية-٣ .  (1992

؛ لـذلك  (Schuler, Walker, 1990)لكل منظمة ماض وخصائص معينة تؤثر في إدارة أعمالها 

ينبغي تفصيل استراتيجيات الموارد البشرية بشكل يتوافق مع مالمح المنظمة، ويشـمل التوافـق مـع                

ت إلى عمليات، ومن ثـم الحصـول علـى      المالمح التنظيمية موضوعات عديدة؛ أولها تحويل المدخال      

وإن الشركات التي تتميز بإنتاج روتيني نسبي مثل مصانع السيارات تستفيد من استراتيجيات . مخرجات

موارد بشرية تركز على السيطرة، والتفصيل في وصف العمل مع برامج تدريبية موضوعة لتحقيـق               

 اإلنتاجية غير الروتينية كشركات اإلعالن      وتأتي على عكسها المنظمات ذات الطبيعة     . أغراض محددة 

وفيهـا  . التي تستفيد من استراتيجيات موارد بشرية مرنة لتدعم التغيير السريع واتخاذ القرارات البناءة            

  .  يكون وصف العمل واسعاً، والبرامج التدريبية عامة

ت مرتفع، وتقدم منتجـات     أما الخاصية الثانية فهي المركز السوقي؛ فالشركات التي تتمتع بمعدل مبيعا          

مبتكرة تستفيد من استراتيجيات موارد بشرية تدعم النمو والمغامرة بما في ذلك االستقطاب الخـارجي               

على عكس الشركات التي تعاني من معـدالت نمـو محـدودة            . للعمالة،  والمركزية قرارات األجور    

 كبيرة للكفاءة والسيطرة، والمعرفة     وابتكارات قليلة، وتستخدم استراتيجيات موارد بشرية تعطي أهميـة       

الخاصة بالحضارة التنظيمية للمنظمة،  والتعيين الداخلي للعاملين، واالعتماد الكبير على المشرفين في             

  . اإلنتاج

أما الفلسفة اإلدارية العامة فتظهر جلية في الشركات التي ال يحب مديروها ركوب المخاطر ليعملوا  في 

ذلك تناسبهم استراتيجيات الموارد البشرية التي تشجع الترقية حسب األقدميـة،           جو من األوتوقراطية؛ ل   

والتعيين الرسمي للعاملين الجدد الذي تتخذه إدارة الموارد البشرية لتكون أقنية االتصال في اتجاه واحد               

ونجد على النقيض منها استراتيجيات المـوارد البشـرية التـي تناسـب             . من األعلى إلى األدنى فقط    

الشركات التي تشجع المخاطرة، ومشاركة الجميع في اتخاذ القرارات فتكون ردود فعلها تأثيريـة فـي                
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البيئة،  وتتضمن أجوراً متغيرة، ويعطى المشرفون الحق في تعيين موظفيهم، وتكون أقنيـة االتصـال               

  . مفتوحة في كل االتجاهات، ويكون تقييم األداء فيها بمشاركة الجميع

اتيجيات الموارد البشرية التي ترتكز على مركزية اتخاذ القرارات في األجور،  ووضع إن صياغة استر

وصف عمل تفصيلي ليكون العمل أساس الدفع،  تتوافق أكثر مع الهياكل التنظيمية المقسـمة حسـب                 

لية،  أما الشركات ذات الهيكل التنظيمي األقل هيك      ..). مثل التسويق، المالية، اإلنتاج   (الوظائف الرئيسية   

فستستفيد من استراتيجيات موارد بشرية تعتمد التعيين الالمركزي، باإلضافة إلى المركزية األجـور،             

  . ووصف واسع للعمل، ويكون األجر مرتبطاً باألداء

وإن للحضارة التنظيمية أخيراً بعدين هامين ينبغي أن يؤخذا بالحسبان عند صياغة أية استراتيجية مـن                

؛ فالشركات التي تعـزز روح      وااللتزام األخالقي ،  المغامرة:  البشرية وتنفيذها هما   استراتيجيات الموارد 

المغامرة ستكون استراتيجيات مواردها البشرية تتضمن تخطيط عمل واسـعاً، وتعييناً غيـر رسـمي              

في حين نجد أن الشركات التي تشجع االلتزام األخالقي تتطلب ارتباطاً طويل األجـل              . وأجوراً متغيرة 

ن العاملين والمنشأة لتعمل استراتيجيات مواردها البشرية على حماية العاملين من ارتكاب أخطاء مع              بي

  . وجود لوائح دقيقة ترشدهم إلى السلوك الصحيح

  : التوافق مع القدرات التنظيمية-٤

فسية عالية،  تشير القدرات التنظيمية إلى الجدارة أو التمكن الذي تتمتع به منظمة ما مما يعطيها قدرة تنا               

 التي تعّد سياراتها من أفضل السيارات نوعية وتصـميما   Mercedes-Benzكما حصل مع شركة 

 في قدرتها على متابعة تأمين المنتج من المـورد إلـى            Wall-Martوهندسة، وتكمن جدارة شركة     

  . (Burack, 1988)الزبون بشكل أفضل من منافسيها 

سهامات فعالة للشركات مما يساعدها على اكتشاف نقـاط قوتهـا           تقدم استراتيجيات الموارد البشرية إ    

فالشركات التي تقدم خدمات    . وتجنب نقاط ضعفها، كما يؤهلها الستخدام أفضل للمهارات العاملة لديها         

للزبائن تعتمد في نظام األجور المدفوع لرجال المبيعات على العمولة، واألجر الثابت، بغيـة تشـجيع                

أما بالنسبة إلى الشركات الصغيرة الحجم فالحال مختلفة ألنها تـدفع     .  خدمات أفضل  العاملين على تقديم  

  . لعامليها أجوراً أقل،  وتمنحهم بدل ذلك أسهما في الشركة مما يحقق وفرة نقدية

  :اختيار برامج الموارد البشرية

برامج تنفيذية سيئـة؛   إن أفضل استراتيجيات الموارد البشرية قد تالقي اإلخفاق الذريع لو اختيرت لها             

إذ ال بد من االتساق بين استراتيجيات الموارد البشرية وبين برامجها التنفيذية حتى تكون أكثر فعاليـة،       
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فضالً عن ضرورة تحقيق التوافق بين تلك االستراتيجيات والعوامل األربعة التي تمت مناقشـتها فـي                

  . سياق هذا البحث والبرامج المختارة

عض المنظمات مثال أن تحسن أداءها من خالل إعادة تصميم العمل، وذلك باستخدام مبدأ فعندما تحاول ب

المجموعات التي تدار ذاتياً، تستخدم غالباً، مع هذا المبدأ الجديد، نظام تقييم األداء التقليدي الذي يقـوم                 

حص ذلـك النظـام،     فتبرز الحاجة إلى إعادة ف    . فيه الرئيس المباشر بتقييم أداء كل عامل من العاملين        

وبناء عليه البد من تقييم دوري لبرامج الموارد البشرية، . ومعاينته ليتوافق مع أداء الفرق والمجموعات

  . (Pfeffer, 1998)يفحص مدى االنسجام بين االستراتيجيات البشرية والبرامج التنفيذية المرافقة 

  :النتائج والتوصيات

موارد البشرية التي يمكن ألي مدير أن يستعين بها في أثنـاء            استعرض هذا البحث أهم استراتيجيات ال     

باإلضـافة إلـى    . صياغة خططه، محدداً الفرص والتهديدات الخارجية، ونقاط القوة والضعف الداخلية         

الستخدم اسـتراتيجيات   . تعزيز الميزات التنافسية الممكنة عن طريق االستخدام الفعال للعنصر البشري         

لهذا كان ال بد مـن      .  ات في إدارة العاملين، ولكن في سياق استراتيجي لألعمال        الموارد البشرية كأدو  

دراسة البيئة الخارجية ما دامت أن االستراتيجية على صعيد المنشأة العامة تحدد االتجـاه العـام فـي                  

وكان من الضروري أيضاً تقييم البيئة الداخلية للمنظمة، وتحديـد أهـم            . ظروف تتسم بالتغير المستمر   

التحديات التي يمكن مواجهتها وذلك بغية التغلب عليها الحقاً، وترجمتها في خطط استراتيجية تأخذ بها               

أما على الصعيد الفردي فهنا تنكشف طبيعة عالقة المنظمة بعامليها، لتقوم إدارة        . إدارة الموارد البشرية  

 صفوف القوى العاملة، واألخذ بها      الموارد البشرية الحقا بتحديد أهم المتغيرات التي يمكن أن تطرأ في          

لهذا نجد أن التوافق بين اسـتراتيجيات المـوارد البشـرية المشـتقة مـن               . عند صياغة االستراتيجية  

االستراتيجيات العامة للمنشأة، أو حتى استراتيجيات وحدات األعمال أمر ضروري ما دام أنه يسهم في               

ناول البحث ميزات التخطـيط االسـتراتيجي وعقباتـه،         كما ت . تحديد البرامج واألنشطة المرافقة الحقاً    

والخيارات االستراتيجية العديدة المتاحة أمام إدارة الموارد البشرية لتختار منها؛ مثـل وضـع خطـط                

وحدد هذا البحث أيضاً أهم استراتيجيات      . للتوظيف، وأخرى للتدريب، وثالثة لتقييم األداء وهكذا دواليك       

  . اسب االستراتيجيات الموضوعة على صعيد المنشأة ووحدات األعمالالموارد البشرية التي تن

إن إمكانية استفادة الشركات التي تعمل في الدول النامية مما جاء في البحـث كبيـرة،  خصوصـا أن         

التغيير في مجال األعمال أصبح ضرورة أساسية؛ إذ ال يمكن ألي شركة أن تعزل نفسها عـن العـالم               

ه من عولمة، ومنافسة على النطاق الدولي والمحلي، ناهيك عن أثر التكنولوجيا            الخارجي، وما يحدث في   

، ولجوء الشركات إلى تعديل هياكلها التنظيمية خصوصاً عندما تعمل في     )تكنولوجيا المعلومات (الحديثة  
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 إن التقارب المستمر بـين اإلدارة العليـا والـدنيا، واالبتعـاد عـن المركزيـة،                . بيئة تنافسية شديدة  

وبيروقراطية اإلجراءات، واالهتمام بتخفيض التكاليف الثابتة والمتغيرة بما في ذلـك تطبيـق بـرامج               

تدريبية لرفع كفاءة العاملين وفعاليتهم يعزز وجود استراتيجيات واضحة للمنظمـات،  واسـتراتيجيات              

 تعرف الشركات   وال يمكن أن يحدث هذا إال بوجود رؤية واضحة للمستقبل         . موارد بشرية منبثقة عنها   

وغني عن . من خاللها استراتيجياتها البشرية التي ستعزز قوتها التنافسية لما للعنصر البشري من أهمية

القول إن الخطوة األولى تبدأ في تحديد البيئة التي تعمل فيها المنظمة، ومن ثم اختيـار االسـتراتيجية                  

  .  المناسبة

 إعطاء الدور األكبر إلى القطاع الخاص الذي يسـهم فـي            إن هناك، فضالً عما سبق، تحوالً بارزاً في       

أما القطاع العام فإن المحفزات المتوافرة أمامه قليلة مما يجعله يقـف            . تسريع عجلة التنمية االقتصادية   

أما على صعيد القطر العربي السوري  فهناك محاوالت         .  عاجزاً في وجه تطبيق كثير من هذه األفكار       

اإلدارة باألهداف  " لمؤسسات الحكومية التي تعمل على تطبيق بعض البرامج مثل          جادة تقوم بها بعض ا    

ولكن وضوح الرؤية في االستراتيجيات التنظيمية والموارد البشرية، إن وجد،  يظل مقصورا على              ".  

  . فئة معينة من اإلداريين

ن المنشآت فـيمكن  أما شركات القطاع الخاص التي ترغب في وضع استراتيجيات تميزها من غيرها م       

لها أن تتبنى ما ورد في هذا البحث من خالل تحديد أهم التحديات والمتغيرات التي تقـع فـي البيئـة                     

الخارجية والتي يمكن أن ال يكون لها  التأثير نفسه في عمل المنظمة، ليتم بعدها التعريـف بـالفرص                   

ط القوة والضعف من خالل تحديـد أهـم         تِلّم بأهم نقا  ‘والبد أيضاً لهذه المؤسسات من أن       . والتهديدات

ال يمكن طبعاً لكل ذلك أن يتحقق دون وضع استراتيجيات عامة للمنظمة            . المتغيرات في البيئة الداخلية   

يشترك فيها المديرون والعاملون من المستويات اإلدارية كافة بحيث تكون هذه االستراتيجيات واضحة             

ذات أعمال متعددة فيمكن عندها وضع اسـتراتيجيات خاصـة          وإذا كانت تلك الشركات     . وقابلة للتنفيذ 

ثم تقـوم اإلدارات الوظيفيـة      . بوحدات األعمال لتترجم ما وضع من استراتيجيات على نطاق المنظمة         

ومن ضمنها إدارة الموارد البشرية بعد ذلك بوضع استراتيجيات خاصة بها تعمل على تنفيذ ما جاء في                 

   . استراتيجيات وحدات األعمال

فيتم وضع خطط خاصة بـالتخطيط      . إن استراتيجيات الموارد البشرية تهتم بكل ما له عالقة بالعاملين         

للقوى العاملة وذلك من خالل تحديد العرض والطلب من العمالة في سوق العمالة؛  كما يتم أيضا رسم                  

والشروط العامـة   استراتيجية لالستقطاب والتوظيف من خالل تحديد مصادر التوظيف، واالختبارات،            

أما تحليل الوظائف وتقييمها فيكون عن طريق وضع استراتيجية تهتم بتحديد أساليب            . الختيار العاملين 

وطرق تحليل الوظائف، ووضع بطاقات توصيف لألعمال، والكشف عن واجبات الوظيفة ومسؤولياتها،           
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زن النسبي لكل وظيفة في ضـوء       والشروط الالزم توافرها فيمن سيقوم عليها، ويتم بعد ذلك تقدير الو          

كما تتناول استراتيجيات الموارد البشرية التدريب والنقل والتطور المهني الذي          .التحليل السابق للوظائف  

أما استراتيجيات التعويضات المالية واألجور فتختص . يساعد العاملين على االرتقاء وفق السلم الوظيفي

مع الشركات األخرى، كذلك العمل على تصميم نظام أجـر          بدراسة مستوى األجور بالشركة ومقارنته      

يتناسب وطبيعة المنظمة، وعالقاتها بعامليها،  مع األخذ بالحسبان نفوذ نقابات العمال في تحديد األجور               

  . والتعويضات
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  المراجع العربية

تـب العربـي    ،  المك  اإلدارة االستراتيجية، مفاهيم وحاالت تطبيقية    ) ١٩٩٦( السيد،  إسماعيل محمد      -

  . الحديث، اإلسكندرية

  . ، دار الشروق،  عمان،  األردنإدارة األفراد) ١٩٩٠( شاويش، مصطفى نجيب -

،  عمـادة شـؤون      اإلدارة االستراتيجية أصول علمية وحاالت عملية     ) ١٩٩٤( غراب، كامل السيد     -

  . المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض

، دار  ستراتيجي واإلدارة االستراتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقيـة      التخطيط اال ) ١٩٩٦( قطامين، أحمد    -

  . مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن

،  منشورات جامعة دمشـق،      إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي    ) ١٩٩٥( نجار، محمد عدنان     -

  . دمشق

  . كويت،  ذات السالسل،  الإدارة الموارد البشرية) ١٩٩٦( هاشم، زكي محمود -

 ترجمة محمود عبد الحميـد مرسـى        اإلدارة االستراتيجية ) ١٩٩٠( وهيلين، توماس وهنجر، ديفيد      -

  . وزهير نعيم الصباغ، معهد اإلدارة العامة، الرياض
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