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ي أدوارها  تواجه إدارات  
ا ف  ا كبير ية تغير ات     ةلياتها  نتيجة العولمو ومسؤ   الموارد البشر والتغيير

ي  
ة الت  ي سوق العمل .    الكير

ية    إدارة    وبالتالي أصبح دور حدثت ف  كير  الدور ال   و ه الموارد البشر

ي إدارات المنظمة.  
برأس  مات  الكبير من المنظ  االهتماموتزاد أهمية هذا الدور نتيجة    أهمية ف 

اتيجيااهب  و الم   بإدارةواالقتصاد القائم عىل المعرفة  واالهتمام الكبير    المال الفكري    ت واالسي 

بها  والتنمية    المتعلقة  الجذب  اتيجيات  اسي  عليها وىه  اليوم    تركز    . والمحافظة  المنظمات 

من    إضافةاهتمامها عىل كيفية  معظم   به  تقوم  لما  يمكن    ،    أنشطةالقيمة  القيمة ال  وهذه 

تحويل   قادة عىل  ية  إال من خالل كفاءات بشر إل سلع وخدمات   اإلمكاناتتحقيقها  المادية 

 تمثل قيمة مضافة.  

ية   ي ظل العولمة فرض عىل إدارات الموارد البشر
إدارية  ضوابط  و وضع أنظمة  هذا التطور الكبير ف 

والتعيير     لتخطيط  وأنظمة االختيار  ونظم  ية   البشر والتقييم  الموارد  واالحالل   والتدريب 

ي تفرضها العولل
ات الت  ي    تحاولو    مة.  لعنارص الحالية بما يتواكب مع المتغير

كات اآلن تبت  الشر

ي المؤسسة  ا للنمو الطرق المبتكرة والمتقدمة تقني
من خالل البحث عن الكفاءات ليس داخل    ف 

ي تمكنها من جذب هؤالء لقوة  الدولة فقط ولكن خارج حدودها وتوفر لهم اساليب الجذ
ب الت 

ي تسىع    العمل بها  
حت  تحقق اضافة لرأس المال الفكري بها. ولهذا تغير فكر المؤسسات الت 

ي اي وقت واي  
يمكن استبدالهم ف  أرقام  انهم  للموظفير  عىل  تنظر  للعالمية والتطور فىه ال 

سيذهبون    تركتهم  لحظة ، بل تنظر للموظفير  عىل انهم قيمة من الصعب التنازل عنها، لنها لو 

 لمنافسير  ولن تشعر بقيمتهم إال عىل المدى الطويل. 
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ي  هناك مجموعة من العوامل ال
ي تؤثر ف 

ي ثقافة المجتمع ،النظام    ،  العمل العالمي سوق  ت 
تتمثل ف 

يىعي ي، المستوى االقتصادي، النظام السالتعليمي   ي    كبير   تأثير لها    .  هذه العوامل  اسي والتشر
ف 

ي  تطوير التعلي
ونظرته إل التعليم    فة المجتمع  اغيير ثقتحاول الدول اليوم تو ،  المالع  دول  م ف 

ي   مخرجات إل نتائج ، بمعت   جرد من م
النظر إل التعليم عىل أنه تخري    ج كوادر تحدث تغيير ف 

التعليم التقليدي إل التعليم   التحول من    . كما تعمل الدول عىل  سوق العمل وليس مجرد أعداد 

ال عىل  القائم  واالبداع الحديث  المستوى    تفكير  يؤثر  . كما  التعليمي النظام  تطوير  خالل  من 

ي ولهذا هناك اهتمام بتخ من الموارد    ص المزيد صياالقتصادي للدولة عىل كفاء العنرص البشر

يعات    السياسي    استقرار المناخ    كما أن    دريبية،  المالية لدعم العملية التعليمية والت ووجود التشر

ي 
  ومة التعليمية. تطوير المنظ  المناسبة لمنظومة التعليم والتدريب تساهم بشكل كبير ف 

ي    التفكير اآلن ليس فقط    حأصب
كوادر للعمل داخل الدولة ولكن تخري    ج كوادر مؤهلة    تخري    ج  ف 

كري واقتصاد المعرفة لم يعد حكرا عىل دولة  للعمل داخل الدولة وخارجها ، لن رأس المال الف

ي وتقوم  ي العنرص البشر
بعينها ولكنه يتحرك إل حيث اضافة القيمة، والدول اآلن تستثمر ف 

ي تطوير   إل  باإلضافةقق لها عائد  بتصديره للخارج ليح
  االستفادة بالكثير منه داخل حدودها ف 

ات دولية لقياس كفاءة  و وتحقيق ابتكارات لها تأثير كبير عىل اقتصادها،    العمل بها  هناك مؤشر

 . مدى اهتمامها برأس المال الفكري عالميا طبقا ل  ها الدولة وتصنيف

تغير  المعرفة  اقتصاد  ظل  ي 
ية  فف  البشر الموارد  إدارات  وأساليب  نظم  ي   ت 

ف  التغير  نتيجة 

ي والتحول   ي نظر الدول للعنرص البشر
،  المعرفة    القتصاد احتياجات السوق ونتيجة التغيير ف 

ية  أدوار واختصاصات إدارات الموارد الوهذا يتطلب تغيير   نظم االختيار والتعيير    ، وتغيير  بشر

يحتاج إل آليات ونظم جديدة تركز عىل الكفاءة  ، هذا  عن الكوادر    البحث طرق وأساليب  و 

ي المنظمة. 
ي لسد شاغر لوظيفة ف   واضافة القيمة وليس فقط الحصول عىل عنرص بشر

 

  


