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 مقدمة : 
 

تعتبر الموارد البشرية بمثابة العامل األساسي الذي  يتوفذع عليذه عمليذة تنخيذي لتذم التنميذة اةفتاذادية واةجتماعيذة للدولذة        

حيث أنه في ضوء مدى توفر هيا المورد مذن ناحيذة العذدد ودرجذة التعلذيت والتذدريت سذوإ تحذدد  ملانيذات التنميذة فذي المجتمذ    

ر في رأس المال البشر  عن طريق التعليت والتذدريت والاذحة يعتبذر مذن األمذور األساسذية فذي أ  لتذة وعلى ذلك فإن اةستثما

 ( 2002للتنمية  . ) ديسلر   

و يعتبر التختيم أحد الوظائع الهامة لإلدارة   ومن الاعت تاور منظمة ما تمارس نشاطها فذي عذالت اليذود بذدون ممارسذة 

العشوائية أو اةرتجال الي  يجعلهذا عرضذة لمخاجذوت وموافذع سذيئة ليسذل فذي الحسذبان ت ذع  هيه الوظيخة األساسية معتمدة علي

أمامها عاجزة عن التارإ   وما يترتت علي هذيا العجذز مذن تهديذد لمسذت بلها ووجودهذا . لذيا فذان تجنذت هذيه الموافذع الحرجذة 

 (2002توجت الحاجة للتختيم .)  دريس والمرسي   

اتيجي أحذذد ايليذذات ااسذذتراتيجية التذذي تسذذاهت فذذي علذذق فجذذوات العمالذذة. ويعبذذر عنذذه )أ  التختذذيم ويعتبذذر التختذذيم اةسذذتر

 ( 2002اةستراتيجي( بأنه مجموعة ال رارات والتارفات اادارية التي تحدد األداء طويل األجل. )المرسي   

فذي المنظمذة مذن لذعل تعظذيت ااحسذاس وتهدإ وظيخذة التختذيم اةسذتراتيجي  لذى تذدعيت وتتذوير فذدرات المذوارد البشذرية 

باألمان لدى أعضاء المنظمة وتعميق معرفة أعضاء المنظمذة بظذروإ ولاذائي بيئذة العمذل والتعذرإ علذى تأىيرهذا فذى  عذداد 

 (2001وتنخيي الختم والبرامج. )السلمي  

ع النشذاط اةفتاذاد  والاذناعي  ول د سارعل العمالة الوافدة بختى التنمية في دولة اللويل بشذلل كبيذر وسذاهمل فذى اتسذا

وظهذور المشذذروعات اللبيذرة ووضذذعل دولذذة اللويذل علذذى لريتذة المنافسذذات العالميذذة   ة أن هذيا اةتسذذاع الهائذل فذذى األنشذذتة 

اانسانية المختلخة أدى  لى ظهور العديد من المشلعت التي ارتبتل باست داد المزيد مذن العمالذة الوافذدة وبخامذة مذن بلذدان عيذر 

 (2002عربية وهو ما ماحبه زيادة األعباء المل اة على عاتق أجهزة الدولة.) السالت   

 ة أن عدد وجود  ستراتيجية واضحة لتحديذد اةحتياجذات مذن المذوارد البشذرية المتلوبذة لسذوق العمذل  وعيذاح نظذاد لتحديذد 

من العمالة التذى يجذت تيتيتهذا مذن العمالذة الوافذدة بذاللت  المتوافر من العمالة المحلية باللت والليع  أدى  لى معوبة فياس الخجوة

 والليع المتلوبين.

ومن ىت فإن التختيم اةستراتيجي للموارد البشرية من شأنه أن يؤىر مباشذرة علذى عذعش مشذللة عذدد تحديذد اةحتياجذات مذن 

العمالة الوافدة على الذتعإ جنسذياتها وأمذولها العمالة الوافدة باللت والليع   فدولة اللويل ة زالل وستظل فى حاجة ماسة  لى 

العرفية   وبالرعت من الخلل فى التركيبة السلانية باللويل  ة أنه من الاعت  حعل العمالة الوافذدة بعمالذة مواطنذة بشذلل دائذت أو 

 (2012فى وفل فاير.) الريحاني   

 

Abstract 

Human resources are the main factor upon which the implementation of the State's economic 

and social development plans depends. Given the availability of this resource in terms of numbers, 

education and training, the potential for development in society will be determined. Investing in 

human capital through education and training Health is essential to any development agenda. 

(Dessler, 2008) 

Planning is one of the important functions of the administration. It is difficult to imagine an 

organization operating in today's world without practicing this basic function based on 

randomness or improvisation, which makes it vulnerable to surprises and bad situations that do not 

take into account the inability to act. Its future and its existence. Therefore, avoiding these critical 

situations needs to be planned (Idris and Al-Marsi, 2007) 
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Strategic planning is one of the strategic mechanisms that contribute to closing employment 

gaps. (Ie, strategic planning) is defined as the set of decisions and administrative actions that 

determine long-term performance. (Morsi, 2006) 

The strategic planning function aims at strengthening and developing the human resources 

capabilities of the organization by increasing the sense of safety among the members of the 

organization and deepening the knowledge of the members of the organization about the 

conditions and characteristics of the work environment and identifying its impact in the 

preparation and implementation of plans and programs. (Al-Salami, 2001) 

Expatriate labor has accelerated the pace of development in the State of Kuwait and contributed 

to the expansion of economic and industrial activity, the emergence of large projects and the State 

of Kuwait on the map of global competitions, but this huge expansion in various humanitarian 

activities led to the emergence of many of the problems associated with bringing more 

employment Especially from non-Arab countries, which is accompanied by increased burdens 

placed on state agencies (Al-Salem, 2002) 

However, the absence of a clear strategy to determine the human resource requirements 

required for the labor market and the absence of a system to determine the availability of local 

labor in terms of quantity and quality, has made it difficult to measure the gap of employment that 

should be covered by the expatriate workforce in the quantity and quality required. 

Therefore, the strategic planning of human resources will directly affect the treatment of the 

problem of non-determination of the needs of expatriate workers in quantity and quality. The State 

of Kuwait is still and will be in dire need of expatriate workers of different nationalities and ethnic 

origins. Despite the imbalance in the population structure in Kuwait, It is difficult to replace 

expatriate workers with permanent or temporary employment. (Al-Rihani, 2012) 
 

 

 :  مشكلة البحث 
 

نظرا لما يمثله العنار البشر  من أهمية كبيرة في نجاح المنظمات   ف د أىبتل نتذائج احذد  الدراسذات الهامذة والتذي أجريذل 

% 12% منه  لي العنار البشر    29دولة في العالت أن نجاح المنظمة يعود في  132علي مجموعة من المنظمات الناجحة في 

 ( 2019افية للعنامر المادية األلرى .) طه والاباغ   % الب20عدد وآةت وتلنولوجيا   

ول د أدت لتم التنمية التموحة دالل دولة اللويل  لي احتياش اللويل  لي عمالة وافدة بشلل كبير ودائت   ول د أد  ذلك  لذي 

لل أمذب  يهذدد الهويذة حدوث للل في التركيبة السذلانية وسذيترة ى افذات عيذر عربيذة علذي نمذم الحيذاة فذي المجتمذ  اللذويتي بشذ

الوطنية  هيه العوامل وعيرها تؤىر سذلبا علذي لتذم التنميذة واسذت رار المجتمذ  ولامذة فذي حالذة عذدد وجذود لتذة  سذتراتيجية 

 ادارة السياسات السلانية وسياسات تنمية الموارد البشرية بدولة اللويل .

فذي لتذم التنميذة البشذرية لدولذة اللويذل والتذي ركذزت  وفد انتهجل الحلومة اللويتية مجموعة من السياسات برزت واضحة

 على تهيئة البنية الحالية والمتوفعة لمواجهة مستجدات األوضاع الراهنة والمتوستة .
  

 ويمكن التعبير عن مشكلة البحث في ضوء التساؤالت الفرعية التالية :

ات اسذتخداد التختذيم اةسذتراتيجي للمذوارد البشذرية ( هل هناك تمايز بين الوزارات اللويتية محل الدراسة من حيث معوفذ1)

 بها  ؟ وما هي المعوفات األكثر فدرة على التمييز بينها؟ 

( هذذل هنذذاك تمذذايز بذذين الذذوزارات اللويتيذذة محذذل الدراسذذة مذذن حيذذث مذذد  تح يذذق أهذذداإ التنميذذة البشذذرية بهذذا ؟ ومذذا هذذي 2)

 السياسات األكثر فدرة على التمييز بينها؟ 

اك ععفذذة بذذين اسذذتخداد التختذذيم اةسذذتراتيجي للمذذوارد البشذذرية وتح يذذق أهذذداإ التنميذذة البشذذرية فذذى الذذوزارات ( هذذل هنذذ3)

 اللويتية محل الدراسة؟
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  أهداف البحث  : 
 

 تتمثل األهداف الرئيسية للبحث فيما يلي:

التختيم اةسذتراتيجي للمذوارد  اللشع عن مد  التمايز بين الوزارات اللويتية محل الدراسة من حيث معوفات استخداد (1)

 البشرية بها  وتحديد أهت المعوفات التي ربما تميز بين هيه الوزارات.

التعذرإ علذي مذد  التمذايز بذين الذوزارات اللويتيذة محذل الدراسذة مذن حيذث مذد  تح يذق أهذداإ التنميذة البشذرية بهذا    (2)

 وتحديد أهت هيه األهداإ التي ربما تميز بين هيه الوزارات.

يد وتوميع نوع وفوة الععفة بين استخداد التختيم اةستراتيجي للمذوارد البشذرية وتح يذق أهذداإ التنميذة البشذرية تحد (3)

 فى الوزارات اللويتية محل الدراسة.
 

 فروض البحث : 
  

 يسعي الباحث من خالل هذا البحث إلي اختبار الفروض التالية : 
 

ت المسئولين بالوزارات اللويتية محل الدراسة  مذن حيذث معوفذات اسذتخداد ة يوجد تمايز ذو دةلة  حاائية بين اتجاها (1)

 التختيم اةستراتيجي للموارد البشرية فى هيه الوزارات.

ة يوجد تمايز ذو دةلة  حاائية بين اتجاهات المسئولين بالوزارات اللويتية محل الدراسة من حيث مد  تح يق أهذداإ  (2)

 التنمية البشرية بها.

عفة ذات دةلة  حاائية بين استخداد التختيم اةستراتيجي للموارد البشذرية وتح يذق أهذداإ التنميذة البشذرية ة توجد ع (3)

 فى الوزارات اللويتية محل الدراسة.
 

 منهجية البحث :  

 تتضمن منهجية البحث عدة عناصر هي كما يلي :
 

 ( الدراسة المكتبية :1)

ات الثانوية لتح يق أهذداإ البحذث   وتشذمل الدراسذة الملتبيذة علذى بيانذات عذن مخهذود استهدفل الدراسة الملتبية جم  البيان   

وأهداإ وأهمية التختيم اةستراتيجي للموارد البشرية   ومخهود التنمية البشرية   واستراتيجيات التنميذة البشذرية   والععفذة بذين 

 بشرية  .التختيم اةستراتيجي للموارد البشرية وتح يق أهداإ التنمية ال

وفاد الباحذث بالحاذول علذي البيانذات الثانويذة مذن ماذادرها المختلخذة   ومذن أهمهذا المراجذ  العربيذة واألجنبيذة   والت ذارير 

 والنشرات التي تادرها وزارات الداللية والعمل والشئون اةجتماعية والتختيم بدولة اللويل .
 

 الدراسة الميدانية : (2)

ية جم  وتحليل البيانات األولية التي تذت تجميعهذا مذن عينذة الدراسذة   والتذي تعلذس معوفذات اسذتخداد استهدفل الدراسة الميدان

التختذذيم اةسذذتراتيجي للمذذوارد البشذذرية   ومذذد  تح يذذق أهذذداإ التنميذذة البشذذرية   ول ذذد تذذت تجميذذ  هذذيه البيانذذات بواسذذتة فائمذذة 

 اةست ااء التي فاد الباحث بإعدادها .

 

 حث :( مجتمع الب3) 

يتمثل مجتم  البحث في جمي  العاملين في المستويات اادارية بوزارات الداللية والشئون اةجتماعية والعمل والتختيم بدولة 

 ( موظع .941اللويل والبالغ عددهت ) 
 

 ( عينة البحث : 4)

 (2002تم تحديد حجم العينة وفقاً للمعادلة التالية:  ) علي ، 

 

 إ( – 1إ )× ن ×  2ت                                   



Journal of Environmental Studies and Researches (2016) 
 

 

42 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حجم العينة   =               

                                   Δ2 إ( – 1ن ) 2ن + ت 

 حيث :

 . 42 1%   وهي = 49الدرجة المعيارية الم ابلة لدرجة الث ة  ت =

 %90وزي    وحيث أن التوزي  طبيعي فإن نسبة النجاح = نسبة الخشل = نسبة النجاح في الت ف =

Δ =  = 9نسبة الختأ المسموح به والمنتشر على طرفي التوزي  بم دار متساو  وهي. % 

 حجت المجتم  . ن =

 وباستخدام المعادلة السابقة يتضح لنا أن حجم العينة 

                   (1 42)2  ×941  ×0 90 (1 – 0 90) 

 مخردة 233=      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =        

            (0 90)2  ×1924 ( +1 42)2  ×0 90 (1 – 0 90  ) 

 ولقد اعتمد الباحث على العينة العشوائية البسيطة عند سحب العينة من مجتمع البحث .

ل د فاد الباحث بالتوزي  النسبي لعينة كل وزارة من الوزارات الخاضذعة للدراسذة وذلذك فذي ضذوء نسذبة عذدد المسذئولين فذي و

 مجتم  البحث  ويملن توضي  ذلك في الجدول التالي:

 ( 1جدول رقم )

 توزيع المسئولين على مجتمع البحث وحجم العينة ونسبة الردود
 

النسبة  العدد بيان

 المئوية

م العينة في حج

 كل وزارة

عدد استمارات 

 االستقصاء المستوفاة

 نسبة الردود

 %29 22 22 % 33 142 وزارة الداللية

وزارة الشئون 

 اةجتماعية والعمل

213 32 % 29 22 22% 

 %40 29 22 % 31 122 وزارة التختيم

 %22 203 233 % 100 941 ااجمالي

  9 ص2019السنوية   اادارة المركزية لإلحااء  اللويل  وزارة التختيم   المجموعة ااحاائية. 

 اإلطار النظري للبحث :  

أحذد األدوات المنهجيذة لترجمذة الر يذة واألهذداإ ااسذتراتيجية  2020-2014/ 2019-2019 تعتبذر لتذة التنميذة الجديذدة

 لذى مركذز مذالي وتجذار  جذاذح لعسذتثمارات المشار  ليهما  لى الواف  العملي  وتتمثل تلك الر ية واألهداإ فذي تحذول اللويذل 

بااضافة  لى تنمية المنافسة ورف  كخاءة اانتاش في كافة المجاةت وبشذيء مذن التخاذيل يملذن  بذراز األهذداإ ااسذتراتيجية فيمذا 

 يلي :

 رفع الناتج المحلي وتنويع مصادره، وذلك من خالل عدة آليات منها :  -أ   

 األداء لعفتاذاد الذوطني وتنميذة  د  م  است رار المستوى العاد لألسعار بما يضمن زيادة كخاءةرف  معدةت النمو اةفتاا

 .فدراته التنافسية   والحخاظ على ال وة الشرائية للمواطنين

  وال تاعات األلرى من لعل تنوع ال اعدة اانتاجية انتعفاً من ال تاعين المالي والتجار: 

تاح المؤسسات المالية العالمية  ودعت وتتوير ال تذاع الاذناعي لامذة الاذناعات النختيذة دعت فتاع سوق المال واست  -

يسذاهت فذي دعذت فذرص  تنميذة النشذاط السذياحي بالدولذة بلافذة عنامذره بمذا والتلنولوجيذة ذات ال يمذة المضذافة المرتخعذة و

 .التحول  لى مركز مالي وتجار   فليمي
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تخعيذل المشذاركة بذين ال تذاعين  بالتوجذه نحذو فتاادية بزيذادة مسذاهمة ال تذاع الخذاصفي األنشتة اة تنوي  هيلل المللية -

 . والخاص وتشجي  الدور اةفتااد  لل تاع التعاوني العاد

أهداإ الختة  والعمل على التحول من ميزانيذة البنذود الحاليذة  لذى موازنذة األداء  تتوير أدوار الميزانية العامة في تح يق -

 .واةستخداد األمثل للخوائض المالية   السعي نحو تنوي  وتنمية  يرادات الدولة  وترشيد اانخاق العادوالبرامج  م

العمل لم ابلة متتلبات سذوق العمذل الخذاص وعلذى األلذي فذي  تتوير ورف  كخاءة فوة العمل الوطنية المتواجدة في سوق -

 تاع الحلومي توفر الدعت العزد ألنشتة ال تاع الخذاص و دارةتوفير كخاءات  دارية بال  ال تاعين المالي والتجار   م 

 .المرافق العامة

 قيادة القطاع الخاص للتنمية االقتصادية، وذلك من خالل :  -ب

 فذي ظذل  تهيئة الظروإ والبيئة المواتيذة لتخعيذل ودعذت ريذادة ال تذاع الخذاص للنشذاط اةفتاذاد  بمذا يذدعت تنافسذية الدولذة

 :الجديدة  وذلك بالسعي نحو الر ية المست بلية

األعمذذال الوطنيذذة  مذذ  التأكيذذد علذذى أهميذذة  تتذذوير األطذذر وحاذذر و زالذذة كافذذة المعوفذذات ااداريذذة والتنظيميذذة فذذي بيئذذة -    

 .النشاط اةفتااد  التخايي كركن أساسي من  ستراتيجية الحلومة لدعت مشاركة ال تاع الخاص في

 األجنبية المباشرة وعير المباشرة واةستخادة من لبذرات وت نيذات الشذركات دوليذة  ثماراتتهيئة البيئة المناسبة لجيح اةست

 .بالمشاركة المباشرة م  الشركات المحلية بما يدعت تنافسية الدولة النشاط

 لملليذة األراضذي وتسذهيل  توفير احتياجات ال تاع الخذاص مذن األراضذي العزمذة لل يذاد بأنشذتته بتحريذر احتلذار الدولذة

 .اةفتاادية  جراءات التملك وتهيئة األراضي افامة المشروعات

 الخاص ، وذلك من خالل :  ترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة للقطاع -ج

 المشذذروعات واألعمذال الاذذييرة  تح يذق التلامذل والتنسذذيق فيمذا يتعلذق بتنخيذذي مشذاري  البنيذة التحتيذذة   والعمذل علذى دعذذت

 .روعات اللبيرة بما يعزز من درجة التشابك ال تاعيم  المش والمتوستة وتلاملها

 تاذاري  الزيذارات   جراءات اةستثمار أماد ال تاع الخاص الوطني بمذا تتضذمنه مذن  زالذة وتخخيذع فيذود تسهيل وتبسيم

 .وعيرها من ااجراءات ذات الالة

 لنولوجي لل تاع الخاصوظروإ العمل بال تاع الخاص واةهتماد برف  المستوى الت العمل على تحسين بيئة. 

 التختذيم اةسذتراتيجي بالجهذات  استلمال جهذود  عذادة هيللذة وتتذوير ال تذاع الحلذومي وظيخيذاً وتنظيميذاً  ودعذت فذدرات

الحلومية  واةهتماد باانتاجية وكخاءة األداء وتتوير منظومات التذدريت ونظذت فيذاس األداء الخذرد  والمؤسسذي  وانجذاز 

 .لترونيةاةل مشروعات الحلومة

 العمل، وذلك من خالل :  التنمية البشرية وتوفير فرص   -د

  واحتراد العمل  م  تنميذة منظومذة ال ذيت واأللذعق ومهذارات  توجيه التعليت نحو عرس ال يت التنموية لدى األجيال الجديدة

  المسذتجدات التنمويذة المتمثلذة فذي تحذول والث افة المتخاعلة البناءة في النظاد التعليمي بالتخاعل م الحياة والمعارإ الجديدة

 .مالي اللويل  لى مركز

  معالجة التعةت سذوق العمذل بالسذعي نحذو تتذوير نظذت الحذوافز الماليذة للعمالذة الوطنيذة بال تذاع الخذاص  والعمذل علذى

 نست العمالة الوطنية بال تاع الخاص   وتتوير آليات التيار ال وة العاملة الوافدة . تحديث نظاد

 العذالمي وتلبيذة احتياجذات سذوق العمذل وأنشذتة  التتوير المستمر لسياسات ومؤسسات التدريت لمواكبذة التتذور التذدريبي

الهيئذة العامذة للتعلذيت التتبي ذي والتذدريت فذي تلبيذة تلذك اةحتياجذات  ودورهذا فذي  ال تاعين المالي والتجار   ودعذت دور

 .التنمية كليات وتخااات جديدة تلبي متتلبات التعليت التلنولوجي والمهني واستحداث تتوير

  : توسي  مجاةت وأنشتة البحث العلمي والتتوير التلنولوجي لدعت التنمية وفتاع البحوث والتتوير بالدولة عن طريق 

  علذى منهجيذة التختذيم التلنولذوجي علذى المسذتوى الذوطني مسذت رة للعلذود والتلنولوجيذا وتعتمذد وضذ  سياسذة وطنيذة -  

مؤسسذات البحذث والتتذوير وفتاعذات اانتذاش والخذدمات  ساهمة مؤسسات البحث العلمي   ودعت التعاون المشترك بينبم

 .المعرفة بالدولة بالدولة   وتتوير فرص بناء افتااد

نظذت الهندسذة الحديثة والمهمة مثل تلنولوجيا التافة البديلذة والوفذود النظيذع  اةهتماد ببعض المجاةت التلنولوجية والعلمية -

 .أساليت التلنولوجيا الخضراء مدي ة البيئة وعيرها العلسية 

في هذيا ااطذار علذى دعذت دور نذواد  العلذود  الث افة والممارسات العلمية البناءة في المجتم  والعمل اةهتماد بنشر وتعميق - 

 .وير الث افة العلمية بالدولةالعلمي م  دراسة  نشاء مراكز لتت ومنظمات المجتم  المدني المعنية وااععد



Journal of Environmental Studies and Researches (2016) 
 

 

42 

 

 المراكز العلمية على المستويين العالمي واافليمي . توىيق الععفات بين المؤسسات والمراكز البحثية بالدولة وبين -  

 اإلدارة الحكومية الفعالة، وذلك من خالل :    -هـ

 علذى الذنهج التذأىير  والمشذاركة واسذتخداد  ر يذة  سذتراتيجية للدولذة  والذي  ي ذود ترسذي  الخلذر والتختذيم  المنتلذق مذن

ادارة األزمذات بالدولذة تذدعت  العلمية والخبرات الدولية م  توافر نظت فعالة للمتابعة والت يذيت ودراسذة  نشذاء آليذة األساليت

 .النشاط التختيتي

 بمذا يح ذق كخذاءة  وملزمذة السذلتتين التنخيييذة والتشذريعية لتبنذي بذرامج عمذل حلوميذة فويذة دعذت اةسذت رار السياسذي بذين

 .استيعل الموارد المتاحة

  لمجتمذ   المعلومذات  بمذا يشذمله مذن محذاور مختلخذة مثذل بنذاء  سذتراتيجية مسذت رة وفابلذة للتتبيذق دعت بناء فدرات مجتم

دة بمذا واةتااةت كأنشتة افتاادية واعذ المعلومات  حخز وتوسي  اةستثمار واألعمال في مجاةت تلنولوجيا المعلومات

 استلمال مشروعات الحلومة اةللترونية.  يدعت بناء افتااد معرفة متتور والعمل على

 المجتمع الصالح ، وذلك من خالل :  ترسيخ مقومات  -و

  اللذويتي و عذادة ترتيذت ععفذة المذواطن بالدولذة علذى أسذاس  تعزيز ى افة وفيت وممارسات المواطنة اةيجابية في المجتمذ

 سؤوليات وترسي  الهوية الوطنية ودعت اةست رار اةجتماعي والم الواجبات

  دعت البنية الث افية وااععمية للمجتم  وحخز على اابداع وتملين ال يت الدينية السامية والهوية الوطنية واةنتماء واةهتمذاد

 .لتة التنمية بدور ااععد التنمو  في  براز ر ية الدولة ودعت جهود تنخيي

 الرشذيد والمسذتداد   الشباح  وترسي  أسذس مجتمذ  اةسذتهعك لامل المبادرات المجتمعية وتملين المرأة وتملينتتوير وت

 ال ائت على المحافظة على الموارد المجتمعية  ومواجهة التحديات المرتبتة بهما مثل ظاهرة ال روض اةستهعكية

 المجتمذ  ويعذزز بيئذة اةسذتثمار واألعمذال كأحذد م ومذات بنذاء  يذدعت اةسذت رار فذي معالجة ال ضايا األمنيذة المختلخذة  بمذا

 .المركز المالي والتجار   م  اةهتماد بال ضايا المرورية وتتوير الخدمات الشرطية

ومن وجهة نظر الباحث فإن اتساع نتاق األهداإ ااستراتيجية ي ود  لى تعدد األنشذتة المختلخذة التذي تسذتلزد ضذرورة  عذادة 

كل التنظيمية للوزارات والهيئات المختلخة   كما يجت  عادة النظر في هيللة العمالة طب ذاً للتييذرات التذي تحذدث نتيجذة تاميت الهيا

 تلك األهداإ ومن ىت يتتلت األمر ضرورة  عداد لتة  ستراتيجية لتوفير اةحتياجات من العمالة في ضوء تلك المتييرات .

ة واضحة بعد الحذرح العالميذة األولذى بسذبت مذا أحدىتذه هذيه الحذرح مذن عجذز فذي ول د ظهرت  دارة الموارد البشرية باور

الموارد البشرية وكيلك ظهور ونمو الن ابات العمالية وظهور اللثير من المشلعت الناتجة عن كبر حجت المنظمات وزيادة الذوعي 

رد البشذذرية بالمنظمذذة لتتذذولى شذذئون ال ذذوى بأهميذذة ودور  دارة المذذوارد البشذذرية لذذيلك كذذان مذذن الضذذرور  تخاذذيي  دارة المذذوا

 (2002) مال  والسالت   البشرية.

ونظرا لما أحدىته المتييرات والتوجهات العالمية وروافدها اافليمية والمحلية من تذأىيرات جيريذة فذي مخذاهيت اادارة الجديذدة  

 المذورد األهذت الذي  تعتمذد عليذه اادارة فذي تح يذقوما نتج عن ذلك من عناية فائ ة بذالموارد البشذرية باعتبارهذا حجذر األسذاس و

أهدافها. وفد تبلور هيا اةفتناع اللامل بالدور الرئيسذي للمذوارد البشذرية فذي مجموعذة األسذس التاليذة التذي  يتضذمنها هيلذل الخلذر 

 ( 2009اادار  الجديد : ) حسين   

وماذذدر للمعلومذذات  Cognitiveوفذذدرة فلريذذة  Brain Powerأن المذذورد البشذذر  هذذو بالدرجذذة األولذذى طافذذة ذهنيذذة  -

 (Oregan,2002 )واةفتراحات واةبتلارات  وعنار فاعل وفادر على المشاركة اايجابية بالخلر والرأ . 

أن اانسان في منظمة األعمال يرعت بتبيعته في المشاركة وتحمل المسذئولية  وة ي تنذ  بمجذرد األداء السذلبي لمجموعذة  -

 (Tomas,2006)ا له اادارة بل هو يريد المبادرة والسعي  لى التتوير واانجاز. من المهاد تحدده

أن اانسان  ذا أحسن التياره و عداده وتدريبه و سناد العمل المتوافذق مذ  مهاراتذه ورعباتذه  فأنذه يلخذي بعذد ذلذك توجيهذه  -

ابذذة اللاذذي ة لضذذمان أدائذذه لعملذذه. عذذن بعذذد وبشذذلل عيذذر مباشذذر وة يحتذذاش  لذذى التذذدلل التخاذذيلي مذذن المشذذرإ أو الرف

(Brown,1993) 

أن اانسان يزيد عتا ه وترتخ  كخاءته  ذا عمذل فذي مجموعذة ر فريذق   مذن الذزمعء يشذتركون معذا فذي تحمذل مسذئوليات  -

 (Franco,2005)العمل وتح يق نتائج محددة. 

سذذتثمار المذذوارد البشذذرية مذذن منظذذور شذذامل وفذذد تلاملذذل لذذيلك مخذذاهيت حديثذذة فذذي  دارة المذذوارد البشذذرية تتنذذاول فضذذايا ا  -

ومتلامل يعلس كل ااسهامات وااضافات اايجابية لتيارات فلرية متجذددة مسذتمدة مذن النمذوذش الخلذر   الجديذد لذإلدارة 

 (Erdener,1993 )المواكت لحركة المتييرات وظروإ عالت العولمة والتنافسية. 
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شرية الجديد في ضرورة احتراد اانسان واستثمار فدراتذه وطافاتذه بتوظيخهذا ويتلخي المنتق األساسي ادارة الموارد الب -

 (Eubanks,2012 )في مجاةت العمل األنست له  واعتباره شريك في العمل وليس مجرد أجير. 

 ي تذتت :و يملن تعريع  دارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي بأنها مجموعة متلاملة متداللة ومتميزة من الوظائع الت

 (2004 براهيت    (

  : قبل الحياة الوظيفية للعاملين 

مثل تاميت وتحليل وتوميع الوظائع وتحديد المسارات الوظيخية وتانيع تلك الوظذائع علذى هذيه المسذارات الوظيخيذة          

 اليرض. وتسلين كل وظيخة على الدرجة المالية المناسبة طب اً لهيلل األجور والمرتبات الي  يعد لهيا 

 : أثناء الحياة الوظيفية 

 مثل  دارة كافة شئون العنار البشر  دالل المسارات الوظيخية من تدريت ون ل وترفية وت ييت أداء وتحخيز .      

  : بعد انتهاء الحياة الوظيفية 

الرعايذذة اةجتماعيذذة  ) بلذذوغ سذذن نهايذذة الخدمذذة ( وتشذذمل التوامذذل المسذذتمر مذذ  العذذاملين باسذذتمرار وت ذذديت كافذذة شذذئون     

والاذذحية واةفتاذذادية وتذذتت ممارسذذة هذذيه الوظذذائع فذذي  طذذار عنامذذر منظومذذة العمذذل اادار  للمؤسسذذة والتذذي تتمثذذل فذذي 

التختيم والتنظذيت والتوجيذه والرفابذة  وتذتت عمليذة اادارة علذى هذيا النحذو فذي  طذار اسذتراتيجي باعتبارهذا جذزء مذن اادارة 

 ينتج عنها  من ن اط فوة أو ضعع.  تأىر بالمتييرات الخارجية وماااستراتيجية للمؤسسة ت
 

 :  الدراسة الميدانية واختبار الفروض 

 ( معوقات استخدام التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في الوزارات محل الدراسة بدولة الكويت : 1)   

الخاص بالتح ق من مد  اةلتعإ والتمايز بين وزارات يسعي هيا الجزء  لي ااجابة علي السؤال األول لهيه الدراسة و 

الدالليذذة والعمذذل والشذذئون اةجتماعيذذة والتختذذيم بدولذذة اللويذذل وذلذذك مذذن حيذذث معوفذذات اسذذتخداد التختذذيم اةسذذتراتيجي 

ت  والتبذار للموارد البشرية في هيه الوزارات    و ملانية تحديد أهت المعوفات األكثذر فذدرة علذى التمييذز بذين هذيه الذوزارا

 محة الخرض األول من فروض الدراسة والي  يني علي : 

"ال يوجد تمايز ذو داللة إحصائية بين اتجاهات المسئئولين بئالوزارات الكويتيئة محئل الدراسئة  مئن حيئث معوقئات اسئتخدام 

 التخطيط االستراتيجي فى هذه الوزارات"

نمذوذش اشذتمل علذي ىعىذة مجموعذات مذن العذاملين والتذي تمثذل أنذواع ول د تت تتبيق أسذلوح تحليذل التمذايز المتعذدد علذي      

الذذوزارات الثعىذذة الخاضذذعة للدراسذذة   وكذذيلك اتجاهذذات العذذاملين الت ويميذذة نحذذو معوفذذات اسذذتخداد التختذذيم اةسذذتراتيجي 

ال السذابق وذلذك علذي للموارد البشرية في هيه الوزارات  وبتتبيق أسذلوح تحليذل التمذايز المتعذدد أملذن ااجابذة علذي السذؤ

 النحو التالي :

 

)أ( دوال تحليئئل التمئئايز المتعئئدد ومصئئفوفة التقسئئيم للئئوزارات علئئي أسئئا  معوقئئات اسئئتخدام التخطئئيط االسئئتراتيجي للمئئوارد 

 البشرية :  

للموارد  تتمثل دوال تحليل التمايز المتعدد وماخوفة الت سيت للوزارات علي أساس معوفات استخداد التختيم اةستراتيجي

 ( .2البشرية في الجدول رفت )

( والذي يتعلق بتحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التقسئيم علئي أسئا  معوقئات اسئتخدام التخطئيط 2ومن خالل الجدول رقم )

 االستراتيجي للموارد البشرية في الوزارات محل الدراسة يتضح النتائج التالية :   

   فذي 99 0  94 0أظهرت نتائج تحليل التمايز المتعدد أن هناك ععفة ذات دةلة  حاائية ) معامل اةرتبذاط المتعذدد يمثذل

الدالة األولي والثانية علي التوالي ( بين الوزارات الخاضعة للدراسة التي ينتمي  ليها مجموعات العاملين وبين اةتجاهذات 

 .وفات استخداد التختيم اةستراتيجي للموارد البشرية في هيه الوزاراتالت ويمية لهؤةء العاملين نحو مع

  أن التخاوت بين اتجاهات هيه المجموعات نحو معوفات اسذتخداد التختذيم اةسذتراتيجي للمذوارد البشذرية يعتبذر ذو درجذة

 في الدالة الثانية ( .32 0متوستة  ) نسبة التباين الي  أملن تخسيره في النموذش يمثل 

 النسذبة المئويذذة للتاذذنيع الذذدفيق للعذذاملين علذذي مجموعذذات الذذوزارات الذذثعث وف ذذا ةتجاهذذاتهت الت ويميذذة نحذذو معوفذذات  أن

%وهذيه النسذبة ة تعتبذر عاليذة للتمييذز بذين هذيه الذوزارات . أو 92استخداد التختيم اةستراتيجي للمذوارد البشذرية تمثذل 

بين ت ييت هذيه المجموعذات نحذو معوفذات اسذتخداد التختذيم اةسذتراتيجي  بمعني ألر أن هيه النسبة تعلس ضمنيا التخاوت
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% مذن مخذردات 99للموارد البشرية فذي الذوزارات الثعىذة التذي ينتمذون  ليهذا . وممذا يؤكذد النتيجذة السذاب ة هذو أن حذوالي 

راتيجي للمذوارد البشذرية فذي العينة تتشابه فيما بينهذا مذن حيذث اتجاهذاتهت الت ويميذة نحذو معوفذات اسذتخداد التختذيم اةسذت

 الوزارات الخاضعة للدراسة .
 

 (2جدول رقم )

دوال تحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التقسيم للوزارات علي أسا   معوقات استخدام التخطيط االستراتيجي للموارد 

 البشرية

معامل  % التباين  قيمة إيجن رقم الدالة

 االرتباط

درجات  2كا ويلكس المدا

 الحرية

 مستوي المعنوية

1 0822 2289 0894 08324 91822 32 0801 

2 0894 3289 0899 0821 29821 2 0801 

 مصفوفة التقسيم

 اإلجمالي التنبؤ بعضوية المجموعات    عدد المفردات  المجموعات الفعلية 

مجموعئئئئئئة 

(1) 

 (3مجموعة ) (2مجموعة )

 (1مجموعة)

 وزارة الداللية

22 90 

(20)% 

19 

(21)% 

12 

(14)% 

22 

(100)% 

 (2مجموعة )

وزارة الشئون اةجتماعية 

 والعمل

22 10 

(13)% 

99 

(22)% 

12 

(29)% 

22 

(100)% 

 (3مجموعة )

 وزارة التختيم

29 12 

(12)% 

10 

(19)% 

93 

(22)% 

29 

(100)% 

 203 22 24 22 203  جمالي المخردات 

 

 %65عينة النسبة المئوية للتقسيم الدقيق إلجمالي مفردات ال

 :   ب( األهمية النسبية لمعوقات استخدام التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في الوزارات الخاضعة للدراسة 

باستخداد نخس األسلوح السابق أملن تحديد األهمية النسبية لمعوفذات اسذتخداد التختذيم اةسذتراتيجي للمذوارد البشذرية األكثذر 

 معوفات ف م . 3الوزارات الثعىة الخاضعة للدراسة . وفد اشتملل هيه المعوفات علي فدرة علي التمييز بين مجموعات 

ويعحذ  أن عذدد مسذاندة اادارة العليذذا تذأتي فذي م دمذذة المعوفذات التذي تميذز بذذين وزارة الدالليذة ووزارة الشذئون اةجتماعيذذة 

المديرين في وض  أهداإ لهت ولوحذداتهت التنظيميذة والتذي ( يليها تردد العديد من 0823والعمل ووزارة التختيم ) معامل التمايز 

 –( ىذت يذأتي المعذوق الثالذث والتذي نجذ  0892نجحل في التمييز بين نخس مجموعات الوزارات في هذيا المجذال ) معامذل التمذايز 

التختذذيم فذذي التمييذذز بذذين نخذذس مجموعذذات الذذوزارات فذذي هذذيا الاذذدد وهذذو انخخذذاض الث ذذة بأهميذذة  –و ن كذذان بدرجذذة أفذذل 

 ( . 0839اةستراتيجي) معامل التمايز 

وفي ضوء ما ت دد ف د ت رر رفذض فذرض العذدد وفبذول الخذرض البذديل مذألوذا باذورة  جماليذة وذلذك بعذد أن تبذين أن هنذاك 

التختذيم ( تمايز ذو دةلة  حاائية بين الوزارات محل الدراسة ) وزارة الداللية   ووزارة الشئون اةجتماعية والعمل   ووزارة 

علي أساس اةتجاهات الت ويمية للعاملين نحذو معوفذات اسذتخداد التختذيم اةسذتراتيجي للمذوارد البشذرية. ول ذد اعتمذد هذيا ال ذرار 

المحسذوبة )  2  كمذا أن فيمذة كذا0821علي كل من فيمذة ويللذس ةمذدا فذي الدالذة الثانيذة لتحليذل التمذايز المتعذدد والتذي تاذل  لذي 

(  عنذذد مسذذتو  دةلذذة 21 29  22 91فذذي نخذذس الذذدالتين  تخذذوق نظيرتهذذا الجدوليذذة )  2   32رجات حريذذة ( بذذد2 91  2 139

0801                      
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ومن ناحية ألر  ت رر رفض نخس فرض العدد لثعىة متييرات من متييرات معوفات استخداد التختيم اةستراتيجي للموارد 

ة فردية وذلك لوجود تمييز جوهر  بين الوزارات الثعىة الخاضذعة للدراسذة علذي أسذاس متييرات ( مألوذة باور 2البشرية  ) 

 .   F وذلك وف ا ةلتبار إ  0801كل متيير من هيه المتييرات عند مستو  دةلة 

 ( مدي تحقيق أهداف التنمية البشرية في الوزارات محل الدراسة بدولة الكويت : 2)

ي السؤال الثاني  لهذيه الدراسذة والخذاص بذالتح ق مذن مذد  اةلذتعإ والتمييذز بذين وزارات يسعي هيا الجزء  لي ااجابة عل

الداللية والعمل والشئون اةجتماعية والتختيم بدولة اللويل وذلك من حيذث مذد  تح يذق أهذداإ التنميذة البشذرية   وتحديذد  أهذت 

 الخرض الثاني من فروض الدراسة والي  يني علي :  األهداإ األكثر فدرة على التمييز بين هيه الوزارات والتبار محة

ال يوجد تمايز ذو داللة إحصائية بين اتجاهات المسئولين بالوزارات الكويتية محل الدراسة من حيث مئدي تحقيئق أهئداف " 

 التنمية البشرية بها.

العاملين والتي تمثل أنواع الوزارات ول د تت تتبيق أسلوح تحليل التمايز المتعدد علي نموذش اشتمل علي ىعىة مجموعات من 

الثعىذذة الخاضذذعة للدراسذذة   وكذذيلك اتجاهذذات العذذاملين الت ويميذذة نحذذو مذذد  تح يذذق أهذذداإ التنميذذة البشذذرية فذذي هذذيه الذذوزارات  

 وبتتبيق أسلوح تحليل التمايز المتعدد أملن ااجابة علي السؤال السابق وذلك علي النحو التالي :

 :  مايز المتعدد ومصفوفة التقسيم للوزارات علي أسا  مدي تحقيق أهداف التنمية البشرية)أ( دوال تحليل الت

ميذة البشذرية فذي الجذدول تتمثل دوال تحليل التمايز المتعدد وماخوفة الت سيت للوزارات علي أساس مذد  تح يذق أهذداإ التن   

 ( .3رفت )

 (3جدول رقم )

 سيم للوزارات علي أسا   مدي تحقيق أهداف التنمية البشريةدوال تحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التق
 

 %التباين  قيمة إيجن  رقم الدالة 

 

معامئئئئئئئئئئئئل 

 االرتباط 

ويلكئئئئئئئئئئئس 

 المدا 

درجئئئئئئئئئئات  2كا

 الحرية 

 مستوي المعنوية 

1 08013 2281 0812 0842 1381 23 0832 

2 08000 0832 0801 1800 0802 19 0844 
 

 مصفوفة التقسيم

 اإلجمالي  التنبؤ بعضوية المجموعات  عدد المفردات الفعلية المجموعات 

مجموعة 

(1) 

مجموعة 

(2) 

مجموعة 

(3) 

 (1) مجموعة

 وزارة الداللية

22 32 

(99)% 

12 

(22)% 

12 

(14)% 

22 

(100)% 

 (2مجموعة )

وزارة الشئون اةجتماعية 

 والعمل

22 19 

(21)% 

91 

(21)% 

2 

(2)% 

22 

(100)% 

 (3مجموعة )

 ارة التختيموز

29 2 

(11)% 

13 

(20)% 

99 

(24)% 

29 

(100)% 

 203 23 22 92 203  جمالي المخردات

 %25النسبة المئوية للتقسيم الدقيق إلجمالي مفردات العينة 
 

( والذي يتعلق بتحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التقسيم علي أسا  مئدي تحقيئق أهئداف التنميئة 3ومن خالل الجدول رقم )

 في الوزارات محل الدراسة يتضح النتائج التالية :    ريةالبش
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  فذي  01 0  12 0أظهرت نتائج تحليل التمايز المتعدد أن هناك ععفة ارتباط ضعيخة جدا ) معامل اةرتباط المتعذدد يمثذل

عاملين وبين اةتجاهذات الدالة األولي والثانية علي التوالي ( بين الوزارات الخاضعة للدراسة التي ينتمي  ليها مجموعات ال

 في هيه الوزارات . الت ويمية لهؤةء العاملين نحو مد  تح يق أهداإ التنمية البشرية

  أن التخاوت بين اتجاهات هيه المجموعات نحو مد  تح يق أهداإ التنمية البشذرية يعتبذر ذو درجذة ضذعيخة ) نسذبة التبذاين

 لة الثانية ( .في الدا32 0الي  أملن تخسيره في النموذش يمثل   

  أن النسبة المئوية للتانيع الدفيق للعاملين علي مجموعات الوزارات الثعث وف ذا ةتجاهذاتهت الت ويميذة نحذو مذد  تح يذق

% وهذيه النسذبة تعتبذر ضذعيخة جذدا للتمييذز بذين هذيه الذوزارات . أو بمعنذي ألذر أن هذيه 22أهداإ التنميذة البشذرية تمثذل 

في الذوزارات الثعىذة التذي  بين ت ييت هيه المجموعات نحو مد  تح يق أهداإ التنمية البشرية النسبة تعلس ضمنيا التخاوت

% مذن مخذردات العينذة تتشذابه فيمذا بينهذا مذن حيذث اتجاهذاتهت 29ينتمون  ليهذا. وممذا يؤكذد النتيجذة السذاب ة هذو أن حذوالي 

 .في الوزارات الخاضعة للدراسة الت ويمية نحو السياسات المستخدمة في دعت توطين الموارد البشرية 

وفي ضوء ما ت دد ف د ت رر فبول فرض العدد ورفض الخرض البديل مذألوذا باذورة  جماليذة وذلذك بعذد أن تبذين مذن نمذوذش 

التمايز المتعدد عدد وجود تمايز ذو دةلة  حاذائية بذين الذوزارات محذل الدراسذة ) وزارة الدالليذة   ووزارة الشذئون اةجتماعيذة 

مل   ووزارة التختيم ( علي أساس اةتجاهذات الت ويميذة للعذاملين نحذو السياسذات المسذتخدمة فذي تذوطين المذوارد البشذرية . والع

  كمذا أن فيمذة 00 1ول د اعتمد هيا ال رار علي كل من فيمة ويللس ةمدا في الدالة الثانية لتحليل التمايز المتعدد والتي تال  لذي 

(  عنذذد 02 0  01 13فذذي نخذذس الذذدالتين  تخذذوق نظيرتهذذا الجدوليذذة )  19  23( بذذدرجات حريذذة 4 23  22 12الجدوليذذة )  2كذذا

 ( 3) أنظر جدول رفت  01 0مستو  دةلة 
 

( العالقة بين استخدام التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية و تحقيق أهداف التنمية البشئرية مجئال تطبيئق الدراسئة بدولئة 3)

 : الكويت

اسذذتخداد التختذذيم  زء  لذذي ااجابذذة علذذي السذذؤال الثالذذث  لهذذيه الدراسذذة والخذذاص بنذذوع ودرجذذة الععفذذة بذذينيسذذعي هذذيا الجذذ

اةستراتيجي للموارد البشرية ومد  تح يق أهداإ التنمية البشرية في الوزارات مجذال تتبيذق الدراسذة   والتبذار مذحة الخذرض 

ععفة ذات دةلة  حاائية بين استخداد التختيم اةستراتيجي للموارد ة توجد  - الثالث من فروض الدراسة والي  يني علي : "

 " فى الوزارات اللويتية محل الدراسة. و تح يق أهداإ التنمية البشريةالبشرية 

ول دتت استخداد أسلوح اةنحدار المتعدد للتح ق من نوع وفوة هيه الععفة وذلك مذن لذعل برنذامج الختذوات المتتاليذة   ولعذل 

يرج   لي كبر عدد المتييرات من ناحية   ووجود ععفات تبادلية بين المتييرات في الماخوفة اةرتباطية مذن ناحيذة ألذر  . هيا 

 وبتتبيق أسلوح اةنحدار المتعدد أملن ااجابة علي السؤال السابق وذلك علي النحو التالي : 
 

رية و تحقيق أهئداف التنميئة البشئرية فئي الئوزارات مجئال تطبيئق )أ( العالقة بين استخدام التخطيط االستراتيجي للموارد البش

 :الدراسة

ل د تت تتبيق أسلوح اةنحدار المتعدد علي الععفة بين استخداد التختيم اةسذتراتيجي للمذوارد البشذرية ومذد  تح يذق أهذداإ 

بذين المتييذرين السذابق ااشذارة  لذيهت   في الوزارات مجال تتبيذق الدراسذة  ويملذن توضذي  نذوع ودرجذة الععفذة التنمية البشرية

 وكيلك األهمية النسبية لعنامر التختيم اةستراتيجي للموارد البشرية وذلك علي النحو التالي : 
 

 )أ( نوع ودرجة العالقة : 

 ( والذي يتضح منه ما يلي : 4تتلخص نتائج أسلوب تحليل االنحدار المتعدد في جدول رقم )

 يذل اةنحذدار المتعذدد أن هنذاك ععفذة ذات دةلذة  حاذائية بذين اسذتخداد التختذيم اةسذذتراتيجي أظهذرت نتذائج أسذلوح تحل

للموارد البشرية و تح يق أهداإ التنمية البشرية في الوزارات مجال تتبيق الدراسة) مذألوذة باذورة  جماليذة ( وأن هذيه 

 %   ) وف ا لمعامل اةرتباط المتعدد ( 94الععفة تمثل 

 وف ذا 29لتختيم اةستراتيجي للموارد البشرية في الذوزارات الخاضذعة للدراسذة يملذن أن تخسذر حذوالي أن عنامر ا ( %

 في الوزارات محل الدراسة بدولة اللويل . لمعامل التحديد  ( من التباين الللي في مد  تح يق أهداإ التنمية البشرية

 

 

 (4جدول رقم )
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الستراتيجي و تحقيق أهداف التنمية البشرية في الوزارات مجال تطبيق استخدام التخطيط ا نوع ودرجة العالقة بين

 الدراسة.

عناصر التخطيط االستراتيجي ) األكثر تأثيرا في تحقيق أهداف التنمية 

 (البشرية

معامل  معامل االنحدار

 االرتباط

 معامل التحديد

اجاتهذذذا ت ذذذود الذذذوزارة بذذذإجراء دراسذذذة شذذذاملة ) ميدانيذذذة ووىائ يذذذة ( لتحديذذذد احتي

 المست بلية من العمالة .

08199** 0893 0814 

ت ود الوزارة بإعداد لتة ملتوبة طويلة األجل للموارد البشرية التذي تحتذاش  ليهذا 

 مست بع .

08193** 0899 0820 

 0812 0890 **08139 يتت  عداد الختة ااستراتيجية للموارد البشرية في ضوء أهداإ التنمية الشاملة 

ادارة العليا تنخيي الختة ااستراتيجية للموارد البشرية والسياسات المتعل ذة تتبني ا

 بها .

08119** 0833 0811 

 0822 0892 **08101 يوجد تنسيق بين وزارتلت والوزارات األلرى لت دير حجت العمالة مست بع .

 0823 0892 *0892 ة بها وجود منهجية اعداد وتتوير األنظمة والتعليمات المتعل ة بالموارد البشري

 معامل اةرتباط في النموذش 

 معامل التحديد في النموذش 

 فيمة إ المحسوبة 

 درجات الحرية 

 فيمة إ الجدولية 

 مستو  الدةلة ااحاائية 

0 94 

0 29 

39 99 

2  203 

2 24 

0 001 

 طب ا ةلتبار ت . 0801** مستو  الدةلة عند 

 ا ةلتبار ت .طب  0809* مستو  الدةلة عند 

 )ب( األهمية النسبية لعناصر التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية  :  

أظهذذرت نتذذائج أسذذلوح تحليذذل اةنحذذدار المتعذذدد أن هنذذاك سذذل متييذذرات ف ذذم تمثذذل عنامذذر التختذذيم اةسذذتراتيجي للمذذوارد 

في الوزارات الخاضذعة  ح يق أهداإ التنمية البشريةالبشرية تتمت  دون عيرها بععفات ذات دةلة  حاائية فيما بينها وبين مد  ت

 للدراسة .

تشذتمل علذي ت ذود الذوزارة بذإجراء دراسذة شذاملة )  –مرتبة حست درجة أهميتها  –هيا ويجت ااشارة  لي أن هيه المتييرات 

عذذداد لتذذة ملتوبذذة طويلذذة األجذذل (   ت ذذود الذذوزارة بإ199 0ميدانيذذة ووىائ يذذة ( لتحديذذد احتياجاتهذذا المسذذت بلية مذذن العمالذذة      ) 

( يذتت  عذداد الختذة ااسذتراتيجية للمذوارد البشذرية فذي ضذوء أهذداإ التنميذة 193 0للموارد البشرية التي تحتاش  ليها مسذت بع .) 

يوجذد تنسذيق ( 119 0(   تتبني اادارة العليا تنخيي الختة ااستراتيجية للموارد البشرية والسياسات المتعل ة بها )139 0الشاملة )

( توجذد لذد  الذوزارة منهجيذة اعذداد وتتذوير األنظمذة 08101بين وزارتلذت والذوزارات األلذرى لت ذدير حجذت العمالذة مسذت بع )

 (9( وذلك كما هو موض  في الجدول رفت )92 0والتعليمات المتعل ة بالموارد البشرية بها ) 

البذديل مذألوذا باذورة  جماليذة   وذلذك بعذد أن أظهذر نمذوذش وفي ضوء ما ت دد ف د ت رر رفض فرض العدد وفبول الخذرض 

) وف ذا ةلتبذار إ ( بذين عنامذر التختذيم 01 0تحليل اةنحذدار المتعذدد أن هنذاك ععفذة جوهريذة عنذد مسذتو  دةلذة  حاذائية 

ض فذرض العذدد وفبذول اةستراتيجي للموارد البشرية وتح يق أهداإ التنمية البشرية في الوزارات محل الدراسذة . كمذا ت ذرر رفذ

متييذر (   وذلذك  22الخرض البديل لسل متييرات ف م مذن العذدد ااجمذالي للمتييذرات المسذت لة فذي نمذوذش تحليذل اةنحذدار     ) 

لوجذذود ععفذذة ذات دةلذذة  حاذذائية بذذين كذذل مذذنهت وبذذين المتييذذر التذذاب       ) تح يذذق أهذذداإ التنميذذة البشذذرية ( عذذن مسذذتو  دةلذذة 

 ( 9وذلك وف ا ةلتبار ت .) أنظر جدول رفت  09 0  0 01 حاائية 
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 توصل الباحث إلي مجموعة من النتائج ، تتمثل فيما يلي : 

( عدد وجود لتة  ستراتيجية للموارد البشرية بدولة اللويل بالشلل العلمذي   ولذيلك فذان السياسذات المسذتخدمة فذي تذدعيت 1)

 شرية ة تح ق األهداإ المأمولة .توطين الموارد الب

توجد لدولة اللويل أهدافاً تنموية  ستراتيجية وللن يوجد ىمة للل فى  ستراتيجية الموارد البشرية الداعمة لسياسة تذوطين ( 2)

اللذويتي العمالة ألسباح متعددة   من أهمها معوبة اةلتزاد بتنخيي هيه السياسة ألسباح منهذا الث افذة السذائدة لذدى المذواطن 

الي  يميل  لى العمل فى ال تاع الحلومي نظراً للمزايذا التذي يوفرهذا وعذدد اافبذال علذى العمذل بال تذاع الخذاص وهذو مذا 

 .يخلق مشاكل لسياسة توطين العمالة

مذا سذعل  ( يجت تييير النظرة لمخهود  دارة الموارد البشرية والتحول من المخهود الت ليد   لي المخهود اةسذتراتجي   وهذيا3)

 ليذه الذذدول المت دمذة وتذذت بالخعذل التحذذول مذذن المخهذود الت ليذذد   لذي المخهذذود اةسذذتراتيجي ممذا احذذدث ن لذه متميذذزة فذذي أداء 

العنار البشر  بها   وأمبحل تح ق مزايا تنافسية من لذعل التميذز فذي  دارة العناذر البشذر  علذس مذا هذو سذائد فذي 

ة   حيذذث مذذا زالذذل تنظذذر  لذذي المذذوارد البشذذرية نظذذرة ىانويذذة علذذس اةهتمذذاد الذذدول العربيذذة عامذذة واللويذذل باذذخة لامذذ

 بالجوانت والموارد المالية والمادية والتلنولوجية .

( ليس هنذاك تمذايز بدرجذة كبيذرة بذين الذوزارات محذل الدراسذة  ) وزارة الدالليذة   ووزارة الشذئون اةجتماعيذة والعمذل   9)

ةتجاهذات الت ويميذة للعذاملين نحذو معوفذات اسذتخداد التختذيم اةسذتراتيجي للمذوارد ووزارة التختيم ( وذلذك مذن حيذث ا

البشرية في هيه الوزارات  ومن ىت فإن هناك اتخاق من الوزارات محل الدراسة على أهمية معوفات التختيم والتي تتمثذل 

وحذداتهت التنظيميذة  انخخذاض الث ذة بأهميذة في عدد مساندة اادارة العليا  تردد العديد من المديرين في وض  أهداإ لهذت ول

 التختيم اةستراتيجي. 

( عذذدد الذذتعإ وجهذذات النظذذر بذذين الذذوزارات محذذل الدراسذذة ) وزارة الدالليذذة   ووزارة الشذذئون اةجتماعيذذة والعمذذل   9) 

 ووزارة التختيم ( في دورها في تح يق أهداإ التنمية البشرية .

ية بين استخداد التختيم اةستراتيجي للموارد البشرية وتح يذق أهذداإ التنميذة البشذرية فذي ( هناك ععفة ذات دةلة  حاائ2)

الذوزارات محذل الدراسذذة  وتتمثذل أهذذت عنامذر التختذذيم اةسذتراتيجي للمذذوارد البشذرية األكثذذر تذأىيرا فذذي تح يذق أهذذداإ 

ميدانيذة ووىائ يذة ( لتحديذد احتياجاتهذا المسذت بلية التنمية البشرية في دولة اللويل في فياد الوزارة بإجراء دراسذة شذاملة  ) 

من العمالة   وفياد الذوزارة بإعذداد لتذة ملتوبذة طويلذة األجذل للمذوارد البشذرية التذي تحتذاش  ليهذا مسذت بع   و يذتت  عذداد 

لختذة ااسذتراتيجية الختة ااستراتيجية للموارد البشرية فذي ضذوء أهذداإ التنميذة الشذاملة   و تتبنذي اادارة العليذا تنخيذي ا

للموارد البشرية والسياسات المتعل ة بها   و يوجد تنسيق بين وزارتلت والوزارات األلرى لت دير حجت العمالة مسذت بع  و 

 توجد لد  الوزارة منهجية اعداد وتتوير األنظمة والتعليمات المتعل ة بالموارد البشرية بها .

حث  لي مجموعة من التوميات التي يملذن وضذعها موضذ  التنخيذي مذن لذعل مجموعذة وفي ضوء النتائج الساب ة انتهي البا  

 من ااجراءات من فبل الجهات المسئولة وتوض  الن اط التالية تلك التوميات :

 

(  توجيئئه االهتمئئام نحئئو دراسئئة التخطئئيط االسئئتراتيجي بصئئفة عامئئة ، ودراسئئة التخطئئيط االسئئتراتيجي للمئئوارد البشئئرية 1)

 ة ، حيث يساعد في تحقيق أهداف التنمية البشرية ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة .بصفة خاص

 ( إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارات من وقت ألخر ، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق :2)

 هيئذذة   تاذذميت الهيلذذل التنظيمذذي للذذل وزارة أو هيئذذة بالشذذلل الذذي  يسذذاهت فذذي تح يذذق أهذذداإ وعايذذات الذذوزارة أو ال

والخروش عن دائرة الهياكل الت ليدية التي تلاد تلتست مخة األبدية من طول ىباتها واسذت رارها ونمتيتهذا لع ذود مذن 

الزمن   وأن يتت تاميت تلك الهياكل في  طار نتائج وتحليل المتييرات المحلية والعالمية ودراسذة مذدى تأىيرهذا علذى 

 على األنشتة المتلوبة لتح يق تلك الرسالة واألهداإ .رسالة وأهداإ كل وزارة أو هيئة ومن ىت 

  تح يق التنسيق والتلامل بين اادارات واألفساد المختلخة دالل الوزارات الخاضعة للدراسة م  الحاجة الماسة لتحديد

 المهاد واألعمال الخامة بالعاملين بوضوح تاد .

 ية المحيتة لوزارات دولة اللويل تى تواكت الظروإ البيئضرورة  عادة ت ييت تلك الهياكل التنظيمية بشلل منتظت ح 

  ضرورة  يجاد الععفات التبادلية بين الوزارات المعنية لتح يق التلامل والترابم فذي أدوار تلذك الذوزارات مذن لذعل

 الهياكل التنظيمية .

للمئوارد البشئرية لتئدعيم سياسئات ( العمل علي تذليل الصعوبات والمعوقات التئي تعئوق اسئتخدام التخطئيط االسئتراتيجي 3)

 توطين الموارد البشرية ، لذلك يقترح الباحث في هذا المجال ما يلي  :
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 . مساندة اادارة العليا 

 . توفير اللخاءات البشرية العزمة لوض  وتنخيي الختة ااستراتيجية 

 توفير الموارد المالية المتلوبة للوزارة لتنخيي برنامج ااحعل 

 فية اادارية للمديرين ليتملنوا من وض  أهداإ التنظيمية المعئمة .تنمية الشخا 

 . دعت الث افة التنظيمية السائدة في الوزارة استخداد التختيم اةستراتيجي لدعت سياسات توطين الموارد البشرية 

 .زيادة الث ة بأهمية التختيم اةستراتيجي للموارد البشرية 

 ة حول دور الوزارات المختلفة في تحقيق أهداف التنمية البشرية .( إجراء دراسات تقويمية مستمر4)

( وفي النهاية فإن الباحث يقترح توجيه اهتمام البئاحثين فئي الجامعئات والمراكئز البحثيئة نحئو إجئراء مزيئد مئن البحئو  6)

 والدراسات التطبيقية عن التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية .
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