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 المد العولميإدارة الموارد البشرية في ظل 
  *مجاني غنية .د

  ** بن ساعد يمينة

Résumé : 

Les effets de la mondialisation 
sont perceptibles sur l’ensemble 
des niveaux organisationnels. A ce 
titre, la fonction RH n’est pas 
épargnée, se trouvant au cœur de 
nouveaux enjeux.  

La mondialisation et les 
mutations technologiques associées 
placent donc la fonction RH au cœur 
de nouveaux enjeux et exigences. 
Elle apparaît progressivement 
comme l’une des fonctions 
majeures pour le développement 
durable de la performance des 
organisations. Toutefois, ceci 
nécessite une forte mobilisation des 
RH, l’avenir de la fonction en 
dépendant. En effet, de nombreux 
experts affirment qu’une 
réorientation et une mutation 
profondes de la fonction sont 
requises. 

Les mots clés : Organisation, 
Mondialisation, GRH, Economie de 
connaissance.  

 

  :الملخص

اليوم جمموعة من تواجه منظمات األعمال 
التحديات يف بيئة األعمال ، هذه التحديات 
فرضتها ظاهرة العوملة و ما صاحب ذلك من تطور 
يف التكنولوجيات احلديثة و اليت كان هلا تأثري كبري 
على وظيفة إدارة املوارد البشرية، و اليت تعترب من 
الوظائف الرئيسية على مستوى املنظمات، لذا 

يؤكدون على ضرورة إعادة توجيه فكثري من اخلرباء 
إدارة املوارد البشرية من إدارة حملية إىل إدارة عاملية و 

  .اليت تأخذ خصوصية معينة 

املنظمة، العوملة، إدارة املوارد : الكلمات المفتاحية
  .البشرية، إقتصاد املعرفة

 

                                                
 .3اجلزائر  جامعة- خمرب العوملة والسياسات االقتصادية، حماضرة أ أستاذة *

 .3جامعة اجلزائر -باحثة **
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  :المقدمة

شهدت البيئة العاملية اليوم تغريات مستمرة، متيزت بانفتاح األسواق وارتفاع حدة املنافسة 
االت اقتصادية، قانونية، اوالتقدم التكنولوجي و  ملعلومايت وأصبح العامل اليوم يعيش تطورات متس خمتلف ا
  .سياسية و اجتماعية

هده التغريات وجدت املنظمة نفسها أمام حتديات و رهانات جديدة و أصبح و ضرورة أمام 
اليت تواجه يف الوقت البالغ بإدارة األعمال الدولية و منها الرتكيز على بناء املورد البشري الفعال و االهتمام 

النظرة من إدارة موارد وتغريت  .احلايل مشكلة جذب املورد البشري املؤهل للعمل يف فروعها اخلارجية 
  .خد خصوصية معينة أبشرية حملية إىل إدارة عاملية ت

فالعوملة أحدثت تطورات على املنظمة بصفة عامة و إدارة املوارد البشرية بصفة خاصة و اليت أسهمت 
  .ا ما أدى إىل تدويل إدارة املوارد البشريةذعلى جتميع موارد بشرية على مستوى عاملي و ه

  :ا املقال معاجلة اجلوانب التالية ذه من خالل حاولسناألساس و على هدا 

 .مفهوم العوملة و الظواهر املرافقة هلا  -

 .برز التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية يف ظل العوملةأتسليط الضوء على  -

 .العوملةالتعرف على التوجهات احلديثة إلدارة املوارد البشرية مبا يتوافق مع متطلبات عصر  -

 .معرفة مدى تأثري العوملة على إدارة املوارد البشرية  -
I. مفهوم العولمة و الظواهر المرافقة عليها 

  :مفهوم العولمة .1

، على وزن قولبة ، مشتقة من كلمة ) 1(عومل ، يعومل ، عوملة "مصدر اشتقاقي لفعل مستحدث  :لغة 
  .)2(العامل وهي تعميم الشئ و توسيع دائرته ليشمل العامل كله ، و يقال عومل الشئ أي جعله عامليا 

عرف مصطلح العوملة عدة تعار يف و مفاهيم و ميكن القول أن تعريفها خيتلف من مفكر  :صطالحا إ
  :تقدمي بعض تعاريفها آلخر و من جمال ألخر ، إال أن هذا ال مينع من 

العوملة هي انفتاح عن العامل ، و هي حركة متدفقة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا و تكنولوجيا ، حيث "   
  )3(".ثري احلدود اجلغرافية والسياسيةأيتعامل مدير اليوم مع عامل تتالشى فيه ت
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فيها احلدود مستهدفا حرية انتقال  جند أن هدا التعريف ربط مفهوم العوملة باعتبار أن العامل قرية تتالشى
  .الثقافة و السياسة و االقتصاد 

تمعات اإلنسانية من خالل :  " أن عرفت ايضاو  العوملة هي زيادة درجة االرتباط املتبادل بني ا
  )4(".عمليات انتقال السلع و رؤوس األموال و تقنيات اإلنتاج و األشخاص واملعلومات

ا  Pierre Paul Proulxويعرف  احلركة السريعة للسلع و اخلدمات : "العوملة على أ
  )5(".واألشخاص و رؤوس األموال و املعلومات 

  :خد بعني االعتبار ثالث نقاط أساسية أا املنطلق إن مصطلح العوملة يذومن ه

 .إلغاء احلدود بني الدول و اعتبار أن العامل كله قرية واحدة  -

االترة لدى مجيع الناس و يف كل انتشار املعلومات حبيث تصبح متواف -  .ا

 .للحواجزحرية حركة السلع و اخلدمات و األفكار و تبادهلا من دون وجود  -

فالربغم من اختالف التعاريف املرتبطة بالعوملة إال انه ميكن القول أن مفهومها ينصب يف مفهوم 
السلع و اخلدمات و األشخاص  واحد و موجز أال و هو اندماج أسواق العامل و انتقال رؤوس األموال و

ال العاملي أو الكوين  ال الوطين أو اإلقليمي إىل ا   .واملعلومات و االنتقال يكون من ا

  :الظواهر المرافقة للعولمة  .2

لقد رافقت العوملة جمموعة من الظواهر االقتصادية و الثقافية و السياسية و العلمية و االجتماعية 
  )6(: ه الظواهر هي كاأليتذالنامجة عنها ومن أهم ه

  تقنية خاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسارع وترية التطورات العلمية و ال 
فالعوملة تعترب من اهم العوامل اليت أدت إىل زيادة أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

للمنظمات من خالل  وانتشار استخدام التقنيات احلديثة و اليت أصبحت احملرك األساسي
 .معاجلة و ختزين الكم اهلائل من املعلومات

ويف دراسة عن أمهية تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت نعرض الشكل التايل الذي يوضح 
  .معدالت النمو يف سوق املعلومات بأمريكا و أوروبا مقارنة ببقية دول العامل 
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بامريكا مقارنة بأوروبا و باقي أنحاء معدل النمو في سوق المعلومات ): 1( الجدول رقم
  2004 إلى 1998 سنة  العالم من

 السنوات 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

  امريكا 1,8 1,4 1,9 2,3 2,6 3,6 4,5

 أوروبا 0,6 1,1 1,6 1,9 2,1 2,9 8,2

 باقي أنحاء العالم 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8

 والتوزيع، للنشر الفاروق دار العامري، خالد :ترمجة املعلومات، إدارة ، بالكويل وجون جاميل بول: المصدر

  .37 ص،  2003

يتضح من خالل اجلدول أن معدل النمو يف سوق املعلومات بالواليات املتحدة األمريكية         -
و هذا ما يظهر لنا مدى  2004اىل غاية  1999و أوروبا يف تزايد مستمر ابتداءا من سنة 

 .األمهية البالغة لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف الدول املتقدمة 

أهم ما جاءت به العوملة كذلك هو بروز قطاع املعلومات كقطاع رابع أضافه علماء االقتصاد  -
 .واملعلومات اىل القطاع الزراعي و الصناعي و اخلدمي

نسب العمالة لبعض دول العامل وهذا ما سنحاول إظهاره من خالل اجلدول التايل الذي يعرض 
  .يف قطاع الزراعة و الصناعة و اخلدمات و املعلومات 

  1996نسب العمالة في مختلف القطاعات لبعض دول العالم سنة ) : 2(الجدول رقم 
  النسب املئوية يف عدد من دول العامل            القطاع  

ر  سنغافورة  اليابان  االمريكية الواليات املتحدة     ا

  2.28  7.24  2.4  17.15  الصناعة

  4.12  3  2.7  8.2  الزراعة

  4.25  9.29  5.32  7.33  الخدمات

  3.4  9.40  8.35  8.47  المعلومات
دور تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف حتسني قدرات املؤسسة , هواري معراج, حاج عيسى امال : المصدر 

  . 09/11/2015تاريخ االطالع   http//manifest.univ-ouargla.dz:االقتصادية اجلزائرية املتاح على املوقع 
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ا مقارنة مع القطاعات  إنخالل هذه النسب  يتضح من قطاع املعلومات احتل نسب ال باس 
والذي يكون فيه قطاع   8.35و اليابان بنسبة  9.40األخرى و يظهر هذا خاصة يف سنغافورة بنسبة 

نة مع قطاع الزراعة والصناعة و اخلدمات هذا ما يبني ان كل من اليابان املعلومات ميثل أعلى نسبة مقار 
  .لقطاع املعلومات  أولويةوسنغافورة يعطيان 

ر يقارب قطاع الزراعة واخلدمات   .يف حني جند ان نسبة قطاع املعلومات يف كل من الواليات املتحدة وا
  و الذي عرف  املعرفة  نشا حتت تأثري  جديد جاءت به العوملة و الذي حنو اقتصاد توجه العامل

، املعريف وزيادة االعتماد على رأس املال ) Knowledge Economy(مبصطلح اقتصاد املعرفة
وأصبح بذلك مؤشر اقتصاد املعرفة مؤشر هام للداللة اكثر يف إظهار الفجوة بني  الدول 

  : املتقدمة و الدول البدائية و هذا ما يظهره اجلدول التايل 
 ترتيب الدول حسب مؤشر اقتصاد المعرفة): 3(لجدول رقم  ا

جمموعة النقاط املعيارية   اسم الدولة  السلسلةترتيب الدولة يف 
  ملؤشر اقتصاد املعرفة

  مستوى الدولة

1  
2  
3  

  الواليات االمريكية

  اليابان

  السويد

6754  
6150  
6041  

  مستوى

  عاملي

12  
15  
16  

  املانيا

  كوريا اجلنوبية

  سنغافورة

4615  
4053  
3856  

  مستوى

  متقدم

  اهلند  22

  جمموعة الدول العربية

493  
  400اقل من 

  مستوى 

  بدائي

لة االقتصادية السعودية، العدد  إمساعيلعلي نور الدين  :المصدر  ، اقتصاد املعرفة من منظور رياضي، ا
  . 44، ص 2004، 17



 ي.بن ساعد.أ&  غ.مجاني . د                    /                         المد العولمي إدارة الموارد البشرية في ظل 

290 

يتضح من خالل اجلدول ان جمموعة الدول العربية  تندرج يف املستوى البدائي يف سلسلة مؤشر  
نقطة  6000نقطة مقارنة مع الدول ذات املستوى العاملي  اليت تتجاوز  400اقتصاد املعرفة بأقل من 

تقدم اليت تضم اكثر معيارية مثل الواليات املتحدة األمريكية ، اليابان و السويد و الدول ذات املستوى امل
 . نقطة معيارية   3000من 

  االت اليت ال حتتاج بالضرورة إىل  فيه،منو قطاع اخلدمات و زيادة فرص العمل خاصة يف ا
و إمنا يف جمال اخلدمات و األعمال اليت حتتاج إىل مهارات  كبرية،قدرات و إمكانيات فيزيقية  

 .فائقةذهنية 
  كالتوظيف   ،ة و التوظيف و تطور أمناط خمتلفة يف التوظيفحدوث تغريات يف هياكل العمال

 .اجلزئي و التوظيف الذايت دون مغادرة مكان السكن 
  املاهرةارتفاع معدالت البطالة و التسريح من العمل لكثري من األيدي العاملة غري. 
  من  % 80ه الشركات على أكثر من  ذتسيطر ه إذمنو دور الشركات املتعددة اجلنسيات

 .ه الشركات بتنوع األنشطة و االنتشار اجلغرايف ذاالقتصاد العاملي كما تتميز ه

باإلضافة إىل ما سبق ميكن القول أن املعرفة هي األساس يف عصر العوملة باإلضافة إىل التطورات التقنية 
  .كة هلا القوى احملر  وتقنيات املعلومات و االتصاالت من الظواهر الرئيسية املرافقة للعوملة و

ه الظواهر تستدعي عمالة عالية املهارات متتلك القدرات العلمية و املهارات التطبيقية السليمة ذو ه
ه املتطلبات ذللتعامل مع هده التطورات و التقنيات مما يضع عبئا على كاهل إدارة املوارد البشرية لتلبية ه

   .وخلق مورد بشري كفئ

II.  في ظل العولمةمصادر الحصول على الموارد البشرية 

يكون من  أنحتمال ثالث مصادر أثناء توظيفها للموارد البشرية حيث ميكن إتواجه املنظمة العاملية 
  .ثالثالبلد األم أو من البلد املضيف أو من بلد 

    Home Country National:من البلد األم  .1

ه املنظمات ذاألصلي هلتفضل الكثري من املنظمات الدولية استقطاب مواردها البشرية من البلد 
  ) 7(:خاصة يف الوظائف الرئيسية يف الوحدات التابعة هلا يف اخلارج و أهم ما مييزها 
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  ال الذي يعملون به يعلمون جيدا كيف كون هؤالء العاملني الوافدين من البلد األم خرباء يف ا
 .األميسري العمل يف البلد 

  ا للبلد األميكتسبون املعرفة و املهارات املتوافرة يف  .البلد األجنيب املضيف و يقدمو
  و أزمات بني املنظمة الدولية و البلد املضيف األضمان والء هؤالء العاملني خصوصا يف حالة

 .املضيفبني البلد األم و البلد 
 : من البلد المضيف  .2

االختيار من  أسلوبه احلالة تعتمد املنظمات العاملية اختيار عامليها من البلد املضيف و تغيري ذيف ه
  )8(:منهاو قد يكون هلا بعض املزايا  األم،البلد 

 .سهولة اجناز أعمال الشركة يف البلد املضيف بسبب معرفة العاملني الكاملة بلغة البلد و ثقافته  -

 .التخفيف من حدة الشعور القومي  -

 .التخفيف من األعباء املالية النامجة عن استخدام عاملني من البلد األم -
  :ن البلد الثالثم .3

إمنا الدولة األم أو الدولة املضيفة و يكون االختيار يف هده احلالة من جنسيات خمتلفة أي ليس من 
  .السابقنيمن بلد ثالث خيتلف متاما عن اخليارين 

III.  الموارد البشرية في ظل العولمة إدارةوظائف 

ااملوارد البشرية يف ظل العوملة  إدارةتتميز وظائف  املوارد  إدارةتنوعا و تعقيدا مقارنة مع  أكثر أ
كون من مزيج ثقايف و مزيج من جنسيات خمتلفة تقد ت اإلدارةهذه  أن إىلالبشرية احمللية و قد يرجع ذلك 

 : فيما يلي على املستوى العاملي اإلدارةوظائف هذه  أهم تتمثلو  .

 :لضمان النجاح على المستوى العالمي األفرادختيار إ .1

ا حنو العاملية  األفرادوظيفة تشكيل  أمهيةتزداد  على املستوى الدويل كلما اجتهت املنظمات يف عمليا
  .الذكرو تعتمد هذه الوظيفة على مصادر اختيار مواردها البشرية يف ثالث احتماالت السابقة 

  :الدوليةوظيفة تدريب الموارد البشرية   .2

على برامج تدريب على مستوى عاملي   أساساتدريب املوارد البشرية الدولية يرتكز  أنميكن القول 
ال  مهاراتا كله يتطلب وجود مدراء ذوي خربة و ذراجع لتنوع املزيج الثقايف للموارد البشرية و ه يف ا
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التكيف مع  دفيده باملهارات الالزمة و الدويل من اجل تطبيق برنامج تدرييب ناجح يدعم الفرد على تز 
ظروف و متغريات البيئة اجلديدة و خصوصا على اثر االختالفات الثقافية يف حل الصراعات القائمة 

 األعمالملنظمة  أساسيةهلذا تعترب وظيفة تدريب املوارد البشرية الدولية وظيفة ، نتيجة تعدد الثقافات
  .الدولية 

ليت يشملها برامج تدريب العمالة على املستوى املواضيع ا أهم أن إىليف هذا املقام  اإلشارةو جتدر 
  )9(:الدويل هي 

  كيفية تكوين فريق عمل متعدد الثقافات. 
 تصميم االسرتاتيجيات و العمل على تطبيقها بفعالية. 
 حل الصراعات املوجودة عرب الثقافات املختلفة. 
  تنمية املهارات و حل املشاكل. 
   :في البيئة الدولية األداءتقييم  .3

يف البيئة الدولية ختتلف من حيث عدة جوانب عرب الدول و الثقافات وهذه  األداءعملية تقييم  إن
  )10(:منهااجلوانب متعددة 

 األداءعملية تقومي  أهداف . 
  خصائص و شخصية املقيم. 
  التقييمتكرار عملية. 
  األداءكيفية توضيح نقاط القوة و الضعف يف. 

العوامل اليت جيب تقييمها على املستوى العاملي هي املهارات املتخصصة يف  أهم أنو جيدر القول 
خصوصا  ،و فعالية العالقات بني العمالء لألعرافالعالقات املتداخلة عرب الثقافات املختلفة و احلساسية 

ات ذات العاملني يف املنظم أداءتقييم  أنو هلذا ميكن القول ، كانت بيئة العمل خمتلفة متاما عنهم  إذا
  .العوملة تأثرياتالتوجه الدويل وفق معايري تقييم تقليدية مل تعد مالئمة و فقدت فعاليتها بفعل 
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IV.  الموارد البشرية بما يتوافق مع متطلبات عصر العولمة إدارةتوجهات 

  : أمههااملوارد البشرية هذا ما خلق توجهات حديثة هلا  إدارةعلى  تأثريكانت للعوملة 

  :الموارد البشرية في ظل اقتصاد المعرفة  إدارة .1

املوارد املتاحة  أهممن  أصبحتاليت صاحبت العوملة و اليت  املظاهر أهماملعرفة من  أنباعتبار 
باملنظمة و عليه فان املنظمات الناجحة هي اليت تقوم مواردها البشرية على املعرفة و التشارك املعريف يف 

الذي  األمر .املورد البشري هو مولد للمعرفة  أصبحيدة و بالتايل و تطوير طرق عمل جد أفكارخلق 
املعاصرة من  األعمالعرفتها بيئة حتوالت  األخرىاملوارد البشرية و اليت عرفت هي  إدارةانعكس على 

  )11( :يلي خالل ما

  املوارد البشرية  إدارة إىل األفراد إدارةالتحول من مفهوم. 
  العاملني كرأمسال فكري  إدارة إىل كأفرادالعاملني   إدارةالتحول من. 
  املوارد البشرية إلدارةالدور االستشاري  إىل األفراد إلدارةالتحول من الدور التنفيذي. 
  املوارد البشرية  إلدارةالدور االسرتاتيجي  األفراد إىل إلدارةالتحول من الدور التقليدي. 
  املوارد البشرية كفريق ضمن فرق عمل متكاملة ارةإد إىلكجزيرة منعزلة   األفراد إدارةالتحول من. 

موارد بشرية  أساسها إسرتاتيجيةوظيفة  إىلاملوارد البشرية حتولت  إدارة إنو يف هذا السياق نقول 
  .تقوم على املعرفة 

 :الموارد البشرية ذات توجه استراتيجي  إدارة .2

ا البيئة العاملية القائمة على املنافسة زادت  املورد البشري الذي  أمهيةيف ظل التحوالت اليت شهد
يف خلق امليزة التنافسية مما زاد الوعي  أساسيقوم على املهارات و الكفاءات و املعارف باعتباره مورد ي

  . دارةاإلاملوارد البشرية يف تبين فكر اسرتاتيجي كمفهوم جديد هلذه  إلدارة

 اإلدارةفهوم مب ما يطلق عليه أواملوارد البشرية  إدارةهلا بعد اسرتاتيجي يف  أصبح اإلدارةهذه  أنمبعىن 
ا على للموارد البشرية و اليت ميكن تعريفها اإلسرتاتيجية بلوغ بتعبري عن االجتاه العام للمؤسسة "  :أ

 "هلا  اإلسرتاتيجيةتساهم جبهودها يف تنفيذ اخلطة  من خالل مواردها البشرية و اليت اإلسرتاتيجية أهدافها
)12(  
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  :الدولية للموارد البشرية  اإلدارة .3

قد انعكس ذلك على  ظهور منظمات على مستوى عاملي و يف أسهمتالعوملة تطورات  أحدثت
فلم تعد هذه املوارد تقتصر على املستوى احمللي للدولة اليت تنشط فيها املنظمة بل  ،املوارد البشرية إدارة

بالغة لالرتقاء مبواردها  أمهيةاملوارد البشرية دولية ذات  إدارة أصبحتابعد من ذلك و  إىلتوسعت الرؤية 
  .مستوى العاملية  إىل

فتعقد  احمللية،خصوصية معينة ختتلف متاما عن  تأخذاملوارد البشرية الدولية  إدارةالتحدث عن إن 
   .متعددةمن بيئات ية خمتلفة الثقافات واجلنسيات و املسالة حينئذ بظهور متغريات جديدة من موارد بشر 

ا الدولية للموارد البشرية ميكن تعريفها فاإلدارة جمموعة من األنشطة املكتسبة من خالل التطوير "  :على أ
الشركة الدولية املتعددة اجلنسيات مع تزويدهم  أهدافاملستمر يف انتقاء القوى العاملة الفعالة لتحقيق 

  )13(". والثقافة األداءتقييم  بالتدريب والتطوير و

V.  الموارد البشرية في ظل العولمة و سبل مواجهتها إدارةتحديات  

اثر ذلك على املنظمة بصفة عامة  األعمالحتوالت جذرية يف عامل  األخرية اآلونةلقد شوهد يف       
املوارد البشرية بصفة خاصة ، هذه التغريات خلقت واقعا جديدا و أظهرت حتديات جديدة على  إدارةو 

  :هذه التحديات نذكر  أهماملوارد البشرية  إدارة

 :  تحدي المنافسة  .1

ما  أهم أنحبيث  . األفراداملوارد خصوصا يف ظل تباين قيم و اجتاهات  إدارةحتديات  همأتعترب املنافسة 
املنافسة و ابرز اهتمامات املنظمات العاملية اليوم  ارتفاع حدةو  األسواقمييز البيئة العاملية اليوم هي انفتاح 

على استقطاب املورد البشري  املوارد البشرية باملنافسة إدارةهي املنافسة العاملية و يتحتم ذلك على 
املنافسة على العاملني ذوي املعارف و املهارات املهنية لن تكون حمصورة  حيث إن. عاملي إطاريف  الكفء

املهارة مفتوحة وعلى  البشرية،عملية االنتشار يف جمال استقطاب املوارد  هيباحلدود الوطنية فقط بل 
  )14(. نطاق عاملي

 :التكنولوجيالتحدي  .2

املوارد البشرية من تبين طرق حديثة يف  إدارةزيادة االعتماد على التكنولوجيا احلديثة يف العامل فرضت على 
 أصبحتاخل و بالتايل ...بعدالعمل عن  آليةنجد برامج التعليم االلكرتوين، التدريب االلكرتوين، ف أدائها
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طالبة مبواكبة هذه املو ضرورة منها  أصبحتو املوارد البشرية تعيش واقعا جديدا فرضته التكنولوجيا  إدارة
  .التغريات و التطورات يف جمال التكنولوجيا احلديثة

   :تحدي التنوع في المزيج الثقافي .3

املوارد البشرية اليوم تتعامل مع موارد بشرية من ثقافات و لغات و جنسيات خمتلفة ، كل  إدارة أصبحت
املوارد البشرية مسؤولية وضع اسرتاتيجيات مالئمة يف ظل تباين القيم واجتاهات  إدارةهذا يقع على عاتق  

  . األفراد

 إدارةاملوارد البشرية فرضت على  إدارةكل هذه التحديات اليت فرضتها العوملة و اليت تواجه   أمام       
  : أمههاحديثة ملواجهة هذه التحديات  أساليباملوارد البشرية تبين 

 األعمالتنمية و تطوير قدرات املوارد البشرية مبا ميكنها من مواكبة التغيريات يف بيئة االهتمام ب 
 .التهديدات اليت حتملها العوملةعلى املستوى العاملي و استغالل الفرص املتاحة عامليا و احلد من 

  احمللي و ذلك متاشيا مع ظاهرة العوملة  اإلطارضرورة تبين رؤية عاملية و اخلروج من. 
 أمرا أصبحواليت  و تنمية املوارد البشرية إدارةعلى تبين اسرتاتيجيات متطورة يف جمال  االعتماد 

 .ضروريا ملواجهة التحديات اليت فرضتها العوملة
  املطلوبة مبا يتماشى مع تقنيات التكنولوجية  املهاراتالعمل على حتديث برامج تدريب لصقل

 .احلديثة 

يكون  أنيكون مديرا ملما بكل هذه اجلوانب مبعىن  أناملوارد البشرية  إدارةمدير  كما يفرتض على
  ) 15( :يليمهامه يتضمن ما  أداءيتوفر على معارف خاصة يف  أنمبستوى املدير العاملي و هلذا البد 

  اإلسرتاتيجيةاالسرتاتيجي و ضرورة امتالك الرؤية  اإلدراكالقدرة على . 
  االختالفات الثقافية يف خمتلف البيئات  إدراكالقدرة على الفهم و. 
  املختلفةالقدرة على التعامل و االنسجام مع الثقافات. 
  املختلفةالقدرة على التعامل و االنسجام مع الثقافات. 
  لقدرة على العمل يف قيادة الفريق الدويل. 
  اإلقناعو العمل على  اآلخرين إىل اإلصغاءامتالكه املهارات املرتبطة يف. 
 متالكه املهارات القيادية خاصة  قدرته على خلق ثقافة اجيابية يف املنظمةا. 
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VI. الموارد البشرية إدارةالعولمة على  آثار 

مظاهر العوملة هي التطورات التقنية يف تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت هذا ما يستدعي  أهممن       
املوارد البشرية تكوين موارد بشرية ذات مهارات عالية تساير  إدارةو باخلصوص  األعمالمن منظمات 

  .هذه التطورات و التكنولوجية احلديثة 

مع العوملة من  يتأقلماملظاهر اليت رافقت العوملة جند املعرفة و لذلك فكل عنصر ال  أهمكذلك من      
رف القراءة و الكتابة يف وقتنا الذي يع األميحيث معرفة الكمبيوتر و استخدام االنرتنت سيكون مبثابة 

  ) 16 (.احلايل

 أهم اآلثارنعترب  أنواحد و ميكن  آناجيابية و سلبية يف  أثار أوجدتالعوملة  أنو عليه ميكن القول      
  :املوارد البشرية  إدارةجيابية على إلا

  ااملوارد البشرية من التكنولوجيا احلديثة يف  إدارةتستفيد  أنميكن تعتمد على  أنمبعىن  إدار
الكرتونية للموارد البشرية و بالتايل تكون فد استفادت من الوقت و املال و التخفيف من  إدارة

حيث جند اغلب منظمات االعمال اليوم تعتمد على نظام معلومات من اجل تسيري اهلدر 
 .مواردها البشرية 

تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف و اجلدول املوايل يعرض نسب املنظمات اليت تستعمل   -
 .بفرنسا  2005اىل غاية 2002ادارة مواردها البشرية من سنة 

نسب المؤسسات المعتمدة على نظم معلومات الموارد البشرية ) : 4(رقم   الجدول
  2005- 2002من

  2005  2004  2003   2002  السنوات

  %53  %51   % 44  %40 النسب

Source : Florence laval et abdellah thierno diallo , L’E-RH : un processus de 
modernisation de la gestion des ressources humaines à la mairie de Paris , 

revue  management et avenir, N0 13, 2007,p224. 
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االمهية البالغة اليت حتتلها تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف  ىيتضح من خالل اجلدول مد -
املنظمات و هذا ما يفسره ارتفاع نسب املنظمات اليت تعتمد على نظم املعلومات يف ادارة 

 . 2005 سنة  %53اىل   %40   ب  2002مواردها البشرية من سنة

بشرية و بالتايل تكون فرصة لتبادل تسمح العوملة بتنوع املزيج الثقايف و جنسيات املوارد ال -
 يفيف رأس املال املعريف  ةستمر امل ادةزي، فالاملعارف و اخلربات بينهم يف جمال التدريب و التكوين

 )17(.  ئهاداأيف جناح  األساسياملنظمة يلعب الدور 

  .مع هذه التغريات  التأقلم أوالتكيف  إىلزيادة حجم و وترية التغري مع زيادة مماثلة يف احلاجة  -

  :السلبية النامجة من ظاهرة العوملة اآلثارمن حيث  أما

  .املوارد البشرية  إدارة أمامتفتح نوع من املنافسة العاملية  -

اليت  اإلغراءالتاركني للعمل نظرا لعوامل اجلذب و  األفراد أعداداملتقاعدين و زيادة  أوضاعتراجع  -
على املعاش املبكر و لعوامل الطرد اليت تدفع  اإلقبالعلى  األفرادز يحفتتتبناها املنظمات ل
 . العمال لرتك العمل

انتشار البطالة حيث تعيش سوق العمل يف الدول املتقدمة مرحلة حرجة نتيجة للتغري  -
، فالشركات متعددة اجلنسيات على استعداد لنقل  النشاطالتكنولوجي السريع و عدم متوضع 

  )18( .جاذبية  األكثراملكان  إىل ااستثمارا

  :الخاتمة

ا الذاتية من خالل كسر حاجز اخلوف من املستقبل         فرضت العوملة على املؤسسات تطوير قدرا
واختيار النموذج الذي سيتم التوجه به إىل العاملية، ومل تقتصر أثار العوملة على املنظمات واإلدارة بل 

البشرية وتطوير شرائح جديدة من نوعيات بشريه متميزة أتسمت امتدت لتسهم يف إعادة هيكلة املوارد 
  باملعرفة واخلربة التقنية والفكرية العاملية

الهتمام باملوارد البشرية يف املنظمات املعاصرة باعتباره املورد األهم ا بدأ و يف خضم هذه التحوالت      
غريت النظرة إىل إدارة املوارد البشرية من  الذي تعتمد عليه اإلدارة يف حتقيق أهدافها، وعلى ضوء ذلك ت
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ا جمموعة أعمال إجرائية تتعلق بتنفيذ سياسات ونظم العاملني إىل اعتبارها وظيفة إسرتاتيجية تتعامل  كو
ا  .مع أهم موارد املنظمة وتتشابك مع األهداف واالسرتاتيجيات العامة 

ستوى احمللى إىل املستوى العاملي، كما وقد واكب مثل هذه التطورات حتوال لتلك اإلدارة من امل
أسلوب العمل : امتد تأثري ظاهرة العوملة عليها ليعيد تشكيل سوق العمل حيث برزت أمناط جديدة مثل

املؤقت، العمل عن بعد، العمالة الشرطية، كما برزت أمهية عمالة املعرفة مبا تضيفه من قيمة ألعماهلا، ففي 
وارد البشرية عالية التأهيل متثل حتديا للمنظمات يف سعيها للمنافسة بفاعلية يف خضم العوملة فإن املعرفة وامل

  .إقتصاد يزخر باملعلوماتية والعوملة

  : قائمة الهوامش 

، املكتب اجلامعي  االبعاد و الظاهرة و المفهوم في دراسة العولمةممدوح حممود منصور ،  )1
 .11، ص 2007احلديث ، جامعة االسكندرية 

، ورقة عمل مقدمة اىل امللتقى  العربي الوطن على انعكاساتها و العولمةغالب امحد حطايا ،  )2
الرتبوي االول ملواد اجلغرافيا ، االقتصاد و الدراسات االجتماعية و علم النفس ، الفجرية يومي 

 .02، ص 29-30/04/2002
 ,1999الطبعة الثانية، ، االستراتيجي التخطيط و العولمة تحدياتسيد مصطفى ، الامحد  )3

 .07ص
، حبوث و مناقشات الندوة الفكرية ، مركز دراسات  العولمة و العربعمرو حمي الدين ،  )4

 .35، ص 1998الوحدة العربية ، بريوت ، 
5) Piere paul proulx , La mondialisation de l’économie et le rôle de 
l’état ,in coordination Françoise Crépeau mondialisation des échange et 
fonction de l’état, établissement emille brytana,A1997,page125. 

مع االشارة حلالة البلدان  العولمة ظل في البشرية الموارد ادارة استراتيجياتفريد كورتل ،  )6
،  )2012ديسمرب  17-15(العربية، املؤمتر العلمي الدويل ، عوملة االدارة يف عصر العوملة 

 .09جامعة اجلنان ، طرابلس ، لبنان ، ص
، ص 2005، منشورات جامعة دمشق ، الدولية األعمال إدارة عبد اللطيف، عبد اللطيف )7

30. 
 .22، ص  2005، السعودية ،  الموارد البشرية إدارةالقحطاين حممد ،  )8
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