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 الجيل القادم للموارد البشرية
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النتائج الرئيسية ألحدث 

 دراسة
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حوارات مع قادة الموارد البشرية حول آرائهم وتجاربهم ومراجعة ألدبيات البحث •

 .العملي

قطاع مختلف يعمل  26مقابالت معمقة واستبيانات مع مختصي الموارد البشرية من •

 .منهم في مؤسسات عالمية% 60

 :تم طرح خمسة أسئلة•

كيف ترى تغير دور الموارد البشرية خالل السنوات الثالث القادمة مقارنة بالسنوات الثالث –

 المنصرمة؟

 ماهي التحديات التي سيجلبها هذا التغير لدور الموارد البشرية؟–

 كيف ستعيش الموارد البشرية النجاح في الفترة القادمة؟–

 ما األدوار التي تقوم بها الموارد البشرية للتعاطي مع هذه التحديات وما الذي نجح منها؟–

 ما هو نوع الدعم الخارجي المأمول؟–

 

 

 

 حول البحث
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 الجيل القادم للموارد البشرية يتخذ صبغة تجارية على الموارد البشرية •

االنتاجية ، المقاييس ، العائد على االستثمار، بناء  -تحول في مواضع التركيز•

 .القدرات المتوافق مع االستراتيجيات

 .التطور في البناء التنظيمي بشكل يجعله أكثر فاعلية ومرونة وتوافقية•

البيانات والمقاييس، التطوير المؤسسي، تبسيط العمليات : المحاور المشتركة•

 .واالجراءات، التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

التساؤل عن مدى فعالية نهج تعاطي الموارد البشرية مع : فجوة المهارات•

 . التطوير الوظيفي

 أبرز النتائج
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تركيز على النطاق % 92 السنوات الثالث القادمة

 المؤسسي

تحول من التركيز على العمليات 

 إلى المخرجات

 نتائج مبنية على البيانات

تحول من قواعد السياسة إلى 

 الحوكمة
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 التحديات
يرجحون المهارات كعامل متوسط أو % 99

أساسي، تجاري ، غموض، البيانات، التطوير 

 المؤسسي، مهارات العمل الحكومي

المعلومات، المخرجات، الرؤية 

 المستقبلية، االرتباط

مصفوفة العمل المحلي 

 العالمي

االستفادة من البيانات 

المتوفرة قبل اعتماد 

 استثمارات مستقبلية

التوازن بين التعقيدات 

 والمخاطر
رؤية األغلبية أن التغير 

 الهيكلي أكثر شمولية
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 عوامل النجاح

مخرجات األعمال وتوسيع ربط التداخل مع 

 مداه لما يتجاوز الرضا 
 التحول من التركيز على األداء

هل يمكن اتمامه بشكل أكثر 

 بساطة؟

التحول إلى مقاييس أكثر 

 دقة وتركيز
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 ماذا تنجز الموارد البشرية
تصميم العمليات، مرجعية التدريب والتطوير 

المساندة/ التحول إلى الخدمات المشاركة  
.  أهمية ادماج أشخاص من مجاالت أوسع

 صعوبة في إيجاد مهارات تطوير مؤسسي

بل لتنظيم  للتعهيدال تخطيط % 78

 البيت الداخلي 

التوازي بين المخاطر المؤسسية 

 وأهداف األداء القصيرة 

التوصل إلى صيغة موارد بشرية 

 عالمية قادرة على االنجاز معاً  



9 

 الدعم الخارجي
تحديد المخاطر المؤسسية لخطط العمل وتطوير 

متضمنة/ استراتيجية مؤسسية فاعلة   
المرتبط / تمويه البيانات والتدريب المفعل 

 بشكل يخدم أجندة األعمال

مهارات التخطيط االستراتيجي 

 للقوى العاملة ومناهجه
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 4كل ما سبق ذكره باإلضافة إلى الخبرات تكشف 
تحديات لفعالية الموارد البشرية في عالم االقتصاد 

 الجديد



«كيفية الموارد البشرية» تحديات لـ  4  

 .انشاء عرض أداء مؤسسي مشترك1.

 .احداث تأثير مجدي في وقت أقصر2.

 .اعادة التركيز على أهمية االساسيات الحيوية3.

 .تبني نهج تجاري4.

Based on 2010, 2011 & 2012  research by Henley and other organisations across HR & non-HR 
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مشترك/ عرض أداء مؤسسي موحد  

 .تحديد المخاطر المؤسسية الستراتيجية العمل•

 .تطوير استراتيجيات مؤسسية وبشرية تركز على العمليات•

 .مواءمة األنشطة حول أجندة المخاطر•

 .هيكل موارد بشرية مالئم ويناسب انجاز األعمال•
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Aligning the strategic value chain 

External context 

Promises to shareholders, investors etc 

Business strategy 

Organisational capability planning 

Support function strategies 
(eg strategic workforce planning) 

Operational planning 
(eg recruitment plans) 

Process management 
(eg hiring processes) 

Suppliers & 
Partners 

Employer 
brand 

ايجاد وصلة بين 

مستويين رئيسيين 

ومحتوى للموارد 

 واألنشطة المؤسسية
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 «لكيفية الموارد البشرية»تحديات  4
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 .انشاء عرض أداء مؤسسي مشترك1.

 .احداث تأثير مجدي في وقت أقصر2.

اعادة التركيز على أهمية االساسيات 3.

 .الحيوية

 .تبني نهج تجاري4.



 تأثير مجدي في وقت أقل

 .شهر في اإلنتاجية والفعالية 0- 12فجوة الـ •

 .الموازنة القصيرة والطويلة المدى في ذات الحيز•

 .انجاز أقل ألمور ذات أهمية بال جودة•

 .التعاطي مع البيانات مبكراً وبشكل دقيق•
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تكاليف الشراء 

 الضرورية

الغير تكاليف الشراء 

 ضرورية

 الفارق الحقيقي

 المحفز المؤسسي

 الفارق النظري

قد تتسبب بعض اجراءات العمل في خسارة المؤسسات، حيث 

 تتحرك االمور ببطء وتكلف الكثير وجودة أقل

 دور الموارد البشرية هنا هو التعاطي مع عدم جدارة

«رأس المال لالستثمار» المؤسسة في ايجاد    

 كيف تحقق الموارد البشرية قيمة قصيرة المدى
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 .انشاء عرض أداء مؤسسي مشترك1.

 .احداث تأثير مجدي في وقت أقصر2.

 .اعادة التركيز على أهمية االساسيات الحيوية3.

 .تبني نهج تجاري4.

 «لكيفية الموارد البشرية»تحديات  4



 اعادة التركيز على األساسيات 

 اذا لم تكن قادر على الدفع والمكافأة فال تتحدث عن االستراتيجية •

 ايجاد الرابط بين األداء والمال•

 .ال يمكن االستمرار في استخدام عذر مازلنا نضع األساسات طويال•

 .تبسيط االجراءات و التركيز على التطبيق•
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 هرم االئتمان

 التوافر

 الدقة

 االجماع

 المشاركة

/ المشورة    

 النصيحة
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 «لكيفية الموارد البشرية»تحديات  4

 .انشاء عرض أداء مؤسسي مشترك1.

 .احداث تأثير مجدي في وقت أقصر2.

 .اعادة التركيز على أهمية االساسيات الحيوية3.

 .تبني نهج تجاري4.



 كيف يتم العمل•

 مرن•
 عمل بال اتقان–

 تأثير متوازن مع جهد–

 الحوكمةانعدام –

 التأثير مقابل مقاييس العمليات•
 إدارة األداء–
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 تبسيط العمليات واالجراءات

? ? 

 :عالي

 بال ادارة للمخاطر

 :منخفض

العمليات تخلق 

التعقيد 

والبيروقراطية 

 وعدم االتساق

 المؤسسة

 ؟الحوكمةأين تبدأ 
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 ......القدرات



 القدرات

 ...تحقيق التوازن

 البعيد المدى ضد قصير المدى•

 االستراتيجي ضد التكتيكي•

 مركزي ضد المحلي•

 الصورة الشاملة ضد التفاصيل•

 اتقان العمليات ضد سهولة التطبيق•

 خبرة محددة ضد قدرات عالية•

 موارد بشرية ضد معرفة بالمجال•

 قيود مالية•

 موارد وأدوار أقل•

 ...الباغ

 نموذج هيكل مقسم •

 مسار وظيفي انتقالي•

 رغبة قوية للتأكيد•

 فقدان القدرة االستراتيجية•

 ثقافة االتقان•

 هوايات •

 عقل مرتبط بالعمليات •

 عمليات غير قابلة للتطويع•

 سياسات وأدوات•

 ...متطلبات

Pragmatism 

 تحمل الغموض

 الحكم

 المرونة
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 ملخص
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 أكثر ارتباط بالتوجه

المؤسسي التجاري 

 ورؤية داخلية استراتيجية
 محور قيمة استراتيجية

 استراتيجيةقيمة 

 أبسط أكثر كفاءة 

 أكثر مرونة 

 تسليم عمليات
 العملياتمحور قيمة 

 قيمة العمليات
 انتقائي

 مدروس تعهيد

 الذاتية  الخدمة

 المشتركة الخدمات

Outsourcing, Self-Serve 
&Shared Services focus 

/  Ulrichبعد فترة  التوجه المستقبلي

 نموذج الثالث صناديق
 النموذج التاريخي


