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Preparing HR for a 
Changing Workplace
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To effectively answer these challenges, the following section details new models 

that  could better serve HR strategy.

Costs, Maintenance,  
and Effectiveness of  
Service Centers

Talent gap continues 
to  widen for HRBPs

COEs struggle to  
partner with HRBPs

Some HR organizations are  

unable to invest in service  

centers and often struggle to  

realize promised efficiency and  

superior customer service.

Some HR organizations are  

unable to invest in service  

centers and often struggle to  

realize promised efficiency and  

superior customer service.

Regulatory and language  

restrictions can deter HR  Service 

Centers from absorbing  all 

transactional work.

HR Business Partners  (“HRBPs”) 

are being relentlessly  challenged 

by growing demands  from 

business leaders and

an ever-expanding list of  

expectations.

They are often still accountable  

for basic transactions that make  

more strategic work difficult.

COEs lack synergy and  alignment 

with business  leaders, and often 

compete  on how to best control

implementation of HR strategy.

This is due to the fact that  key 

strategic initiatives don’t  have 

owners in the traditional

Three Pillar model, causing role  

ambiguity between COEs and  

HRBPs.

? ? ?



HR ECHO 13HR ECHO12
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Corporate HR 

 
COEs 

 
Business - HR Alignment 

 
People Administration 

 
Services Brokerage 

 
Oversight 

 
Talent and Performance 

 
Strategy 

 
Outsourced Service 

 
Outside Partner 

 
Senior Integration 

 
Contracted as Needed 
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Cost Savings 
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Chief
 Responsibility
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Environmental 
Factors 

Cross  
Functional  

Experts 

Analytics  
Engineers 

Cultural  
Stewards 

Business  
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المـــــــــوارد البشـــــــريـة
عن  يصدر  البشرية  بالموارد  متخصص  شهري  مقال 
مع  بالتعاون  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  الهيئة 

مؤسسات عالمية
أغسطس 2021

إعـادة تصـور 
قطاع الموارد البشرية 

للتواصل

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
اإلمارات العربية المتحدة

أبوظبي، ص.ب 2350
هاتف: 97124036000+

دبي، ص.ب: 5002 
هاتف: 97142319000+

المجلة مرخصة من المجلس الوطني لإلعالم برقم 306، 
ومسجلة كعالمة تجارية لدى وزارة االقتصاد في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة
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المشرف العام
د. عبد الرحمن العور

أسرة التحرير
عائشة السويدي

إبراهيم فكري

محمود المرزوقي

موزة السركال

اسيا البلوشي

عمر البلوشي

محمد أبوبكر

محمد النمر

حقوق الطبــع © 2021 الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
جميع حقوق الطبع محفوظة.

ال يجوز دون الحصول على إذن خطي من الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية، استخدام أي 
من المواد التي يتضمنها هذا الدليل، أو استنساخها أو نقلها، كليًا أو جزئيًا، في أي شكل وبأي 
أو  التسجيل  أو  الفوتوغرافي  االستنساخ  ذلك  في  بما  آلية،  أو  إلكترونية  بطريقة  سواًء  وسيلة، 
شروط  في  عليه  منصوص  هو  كما  إال  واسترجاعها،  المعلومات  تخزين  نظم  من  نظام  أي  استخدام 

وأحكام استخدام األدلة الخاصة بالهيئة.
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الموارد البشرية
إعادة تصور قطاع
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الضغط على ميزانيات 
التعلم دفع إدارات 

الموارد البشرية 
عالميًا إلى التسريع 

في التحول من 
التدريب التقليدي إلى 

االفتراضي ليشكل 
فرصة بالنسبة لها 

منصات التواصل 
االجتماعي تساعد 

الموظفين على 
مشاركة المعلومات 

بسهولة من أي مكان 
كما يسمح محتواها 

بإجراء تحليالت آنية 
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تتطلب إدارة القوى 
العاملة العالمية 

واالفتراضية 
مجموعات مختلفة 

ديناميكًيا من القدرات 
من مديري الموارد 

البشرية

أدى تقاسم الوظائف 
والعمل عن ُبعد إلى 

تيسير تولي العاملين 
بدوام جزئي دور 

الموظف بدوام كامل

بفضل التقدم 
التكنولوجي، أصبحت 

المؤسسات أكثر قدرة 
على تحديد مصادر 

استقطاب المواهب 
والتخطيط لها
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ــدة  ــل النمــاذج الجدي ــة، يوضــح القســم التالــي بالتفصي ــات بفعالي لمواجهــة هــذه التحدي
التــي يمكنهــا تحقيــق اســتراتيجية المــوارد البشــرية بشــكل أفضــل.

تكافح مراكز الخبرة من أجل الشــراكة 
مع شركاء األعمال في قطاع 

الموارد البشرية

تســتمر فجوة المواهب في االتساع 
بالنســبة لشركاء األعمال في قطاع 

الموارد البشرية

تكاليــف مراكز الخدمة وصيانتها 
وفعاليتها

تفتقر مراكز الخبرة إلى التآزر 
واالتساق مع قادة قطاع األعمال، 

وغالًبا ما تتنافس على آلية التحكم 
في تنفيذ إستراتيجية الموارد 

البشرية على أفضل وجه. ويرجع 
ذلك إلى حقيقة أن المبادرات 

اإلستراتيجية الرئيسية ليست لها 
جهة مالكة في نموذج الركائز الثالث 

التقليدي، وهو األمر الذي يسبب 
غموض في األدوار المنوطة بين 

مراكز الخبرة وشركاء األعمال في 
قطاع الموارد البشرية.

يواجه شركاء األعمال في قطاع 
الموارد البشرية تحديات باستمرار 
لتلبية الطلبات المتزايدة من قادة 

قطاع األعمال وقائمة التوقعات 
الممتدة.

غالًبا ما يظل هؤالء الشركاء 
مسؤولين عن إجراء المعامالت 

األساسية التي تجعل العمل 
االستراتيجي أكثر صعوبة.

تعجز بعض مؤسسات الموارد 
البشرية عن االستثمار في مراكز 
الخدمة، وغالًبا ما تكافح لتحقيق 

الكفاءة الموعودة وخدمة 
المتميزة. المتعاملين 

من شأن القيود التنظيمية واللغوية 
أن تحرص قدرة مراكز الخدمة بقطاع 

الموارد البشرية على استيعاب جميع 
األعمال المتعلقة بالمعامالت.

???
يتعين على قطاع 

الموارد البشرية 
بالشراكة مع الشؤون 
القانونية وتكنولوجيا 

المعلومات تحديد 
أفضل الوسائل 

لحماية بيانات الجهة 
واستثمارها
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 قيــادة الموارد البشــرية

 
 

 مراكــز الخبرة

 

 

شــركاء األعمال في 
قطــاع الموارد 

ية لبشر ا

شــركاء الموارد 
ية لبشر ا

ــتركة  الخدمات المش
لقطــاع الموارد 

ية لبشر ا

 

 
 

 

وحدة
األعمال

ية تسو
طلب

األعمال وحدة 

توزيع
المستشــارين 

الداخلييــن
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األدوار
الوظيفيــة الداخليــة

المســؤولية
الرئيســية

القيمــة
المؤسســية

األدوار
الوظيفيــة الخارجيــة

المســؤولية
الرئيســية

القيمــة
المؤسســية

الموارد البشــرية المؤسســية

األعمــال - مواءمــة الموارد البشــرية

وســاطة الخدمات

بة قا لر ا

ــتراتيجية االس

ــريك الخارجي الش

إدمــاج اإلدارة العليا

القيمــة المؤسســية

ة لخبر ا

واألداءمراكــز الخبرة التعاقــد حســب الحاجةالمواهب 

األفراد شؤون  ــة الخارجيةإدارة  الوفــورات فــي التكلفةالخدم

يتعين على قطاع 
الموارد البشرية في 
المؤسسة االستجابة 

الحتياجات القوى 
العاملة المتغيرة

من عوامل نجاح إدارات 
الموارد البشرية 

التعامل بروح تجارية 
حيث خفض التكاليف 

الثابته وتصميم 
برامج خاصة باألعمال 

التجارية ولعب دور 
كبير في عالقات 

الموظفين
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مساعدو
قادة األعمال

مهندسو
التحليالت

المندوبون
الثقافيون

الخبراء
متعددو اإلختصاصات

العوامل البيئية

ستشهد السنوات 
المقبلة تحواًل كبيرًا 

في دور قطاع 
الموارد البشرية 

ما يحتم على 
المؤسسات إلقاء 

نظرة على هياكلها 
الحالية وطريقة 
عملها والتمتع 

بمهارة مرونة العمل 
لمواكبة المتغيرات 

المتسارعة
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