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 -1مقدمة:
1

أبعاد العولمت :
يرى (تيلور&فلنت )2002،أن للعولمة ثمانية أبعاد هى :
 -1البعد المالى للعولمة:

ويصف السوق العالمية اآلنية للنتاجات المالية المتعامل بها فى

المدن المالية عبر العالم على مدى أربع وعشرون ساعة يوميا.

 -2البعد ددد التجنول د ددوجى للعولم د ددة  :ويصد ددف المجموع د ددة المترابل د ددة مد ددن تجنولوجي د ددا ال اسد د د

اآلل د ددى

واالتصاالت وعمليات ربلها باألقمار الصناعية والتى ندت عنهدا طدال النمدان والم،دان  ،واالنت دال

الفورى للمعلومات عبر العالم.

 -3البعدد اققتصدادى للعولمة:ويصدف نادم اقنتداج المتجامدل الجديددة التدى تم،دن الشدر،ات العالميدة
من إستاالل المال والعمل عبر العالم على إتساعه.

 -4البعد الث افى للعولمة :ويشير الى إستهالك النتاجات العالمية عبر العالم وتعنى طمنيا التدثثير

المهيمن.

 -5البعددد السياس دى للعولمددة :ويتمثددل فددى إنتشددار األجندددة الليبراليددة الجديدددة المؤيدددة ل فددض إنفدداق
الدولة والت رير التشريعى  ،وال ص صة واالقتصادات المفتو ة بوجه عام.

 -6البعد البيئى للعولمة :وهى ال شية من أن تتجاون االتجاهات االجتماعية الراهنة قدرة الجو،
األرطى على الب اء ،،و،

ى وهى تلمح الى أن تصبح عولمة سياسية طراء.

 -7البعددد الجا ارفددى للعولمددة :ويتعلددب باعددادة تنادديم ال يددن أو المسددا ة فددى ،و ،د

األرض بددا الل

الممارسددات المتعديددة للدولددة ال وميددة م ددل الممارسددات الدوليددة فددى عددالم تددةو فيدده الفواصددل بصددورة

متنايدة وبات ينار إليه فى أغل

األ يان على أنه شب،ة من المدن العالمية.

 -8البعد الفسيولوجى للعولمة :وهو ةلك ال يال الجديدد الدةى يستشدره اهدور مجتمدع عدالمى وا دد
أو،ل إجتماعى مترابل يتجاون دود المجتمعات ال ومية.

مما سبب يتطح تعدد أبعاد ومتايرات ااهرة العولمة  ،وبالتالي تعددد تثثيراتهدا وانع،اسداتها علدي

،افددة األصددعدة  ،وسددوه يهددتم البا ددث بمجموعددة األبعدداد والمتاي درات التددى سددوه ي،ددون لهددا تددثثير
مباشر علي الموارد البشرية في المنامة  ،والتى يم،ن صرها فيما يلي
( راجع فى ةلك):
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:

اقنت دداج  ،والمراف ددة للعولم ددة

 -1الت ني ددات ال ديث ددة  :تُع ددد م ددن الاد دواهر الرئيس ددة المتعل ددة بثس ددالي
وال ددوى الم ر،ددة لهددا وبعددض نواتجهددا فددي الوقددت نفسدده  ،ومثددل هددةظ الا دواهر تسددتدعي عمالددة
عالية المهارة تمتلدك ال ددرات العلميدة والمهدارات التلبي يدة واالتجاهدات المهنيدة السدليمة للتعامدل

مع هةظ التلورات.

 -2المعرفة  :وهي قياس جديد ساهم بش،ل ،بير في إاهدار مبددأ التنافسدية العالميدة االقتصدادية ،
وأدى إلى اهور مفهوم رأس المال المعرفي المتوافر لدى األفراد ف ل والةي يتمثدل فدي المعرفدة

والمهارات وال برات التي يمتلجها األفراد.

 -3عولمة األعمال  :إن اهور الشر،ات متعددة الجنسيات والمراف ة للعولمة  ،أدي إلي تايير في
ال صدائ

والمهددارات المللوبددة فدي المدوارد البشدرية  ،يدث أصددب ت هددةظ المهدارات مددن أهددم

العوامل المؤثرة على ال ددرات التنافسدية للمنامدات فدي ع دد التسدعينات وبددايات ال درن ال دادي
والعشرين.
 -4تجنولوجيد ددا االتصد دداالت  :إن التلد ددورات الت نيدددة فد ددي مجد ددال االتصددداالت  ،و اص ددة تجنولوجيد ددا

المنامدة لسياسدات
اقنترنت في عالم اليدوم  ،فرطدت نفسدها ب دوة علدى الدرؤى واقسدتراتيجيات م
وممارسات الموارد البشرية في جميع المؤسسات.

أنشطت/ممارساث إدارة الموارد البشريت وهى :
ت ل دديل المد دوارد البشد درية  ،ت لي ددل وتوص دديف الوا ددائف ،اق تي دداروالتعيين ،الت دددري  ،تنمي ددة
المهارات اقدارية ،األجور وال وافن ،ت ييم األداء ،الترقية والن ل ،األمن الصناعى.
-ياسرسالم المرى "،دور الت نيات ال ديثة فى رفع ،فاءة العاملين"  ،رسالة ماجستير غير منشورة(،الرياض:أجاديمية نايف

العربية للعلوم .)2009 ،

 -سعد بن مرنوق العتيبى " ،إدارة المعرفة وام،انيات تلبي ها" ،رسالة ماجستير غير منشورة(،الرياض :أجاديمية نايف

العربية للعلوم.)2009 ،

 -سعيد بن عبيد بن نمشه" ،إستراتيجية إدارة الموارد البشرية لمواجهة ت ديات العولمة" ،رسالة د،توراظ غير منشورة

(،الرياض  :أجاديمية نايف العربية للعلوم.)2007 ،
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ونا د ار لتعدددد ممارسددات إدارة الم دوارد البش درية وانشددلتها فسددوه ير،ددن البا ددث علددى الممارسددات

التالية فى ب ثه ( الت ليل -التدري – ت ييم األداء)
 -1مفهوم ت ليل الموارد البشرية :

وتتعدددد التعريفددات التددى تهددتم بت لدديل المدوارد البشدرية  ،ومددن بددين تلددك التعريفددات أن ت لدديل

المدوارد البشدرية يشددير إلددى  " :ت ديددد اال تياجددات المسددت بلية مددن المدوارد البشدرية مددن يددث العدددد ،
والمهارات المللوبة للمنامة ،،ل  ،و،ةلك لل لاعات الم تلفة ،ل على ،ل دظ
 -2تدريب وتنميت الموارد البشريت
ويعره التدري ايطا على أنه:
" مجهودات لها أهداه م ددة تبدةلها المنامدة بادرض تنويدد الموادف بمعلومدات او معداره

والتى بدورها تجسبه مهدارة فدى أداء العمدل بمدا يعدود بدالنفع عليهدا مدن دالل ،فاءتده وبمدا يعدود علدى
المتدددر نفسدده مددن جان د

(عبدهللا )2007،

وايفددى يددث ي،ددون سددلما لبلددوى المواددف واددائف أعلددى فددى المسددت بل.

 -2تنميت الموارد البشريت
تعره تنمية الموارد البشرية على انها:
"نيادة المعرفة والمهارات وال درات لل وى العاملة ال ادرة على العمل فدى جميدع المجداالت  ،والتدى يدتم

إنت اؤهددا وا تيارهددا فددى طددوء مددا أجددرى مددن إ تبددارات م تلفددة بهددده رفددع مسددتوى ،فددائتهم االنتاجيددة

ألقصى د مم،ن ( .سونة)2008،
 -3تقييم األداء :
ويعره ت ييم األداء على أنه:

" العملية التى يتم بم تطاها قياس مدى التنام المواف بسلو،يات العمل المللو

والنتائ التى ت

منه

ت من االلتنام بهةظ السلو،يات الل فترة الت ييم" ،ما ي صد به أيطا " اقجراء

المنام لت ويم أداء المواف لعمله اليا وام،انية تلويرظ مست بال"(.عالقى )2007،

و يددث أن إدارة وتنميددة المد دوارد البش درية تعتبددر إ دددى الر،ددائن األساسددية لت ي ددب التنميددة الش دداملة

والمسددتدامة  ،لدددورها الم ددورى فددى ص د ل المهددارات وت ريددك ال دددرات  ،وتنميددة الجفدداءات البش درية فددى

جوانبهددا العلميددة والمهنيددة والت نيددة .ومددن هددةا المنللددب قددام البا ددث باعددداد د ارسددته عددن بعددض ابعدداد
العولم ددة وتثثيره ددا عل ددى ممارس ددات إدارة المد دوارد البشد درية  ،لص ددياغة إل ددار جدي ددد ألهمي ددة إدارة المد دوارد
البشد درية ف ددى مواجه ددة ت ددديات العولم ددة  ،ف ددى ا ددل المعلي ددات ال ديث ددة والت ددى يش ددهدها الع ددالم ف ددى  ،ددل
المجاالت و اصة مجال الت دم العلمى والتجنولوجى.
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 -2أهميــــة الدراســــــة :
تستمد هةظ الدراسة أهميتها من الل العديد من الن اط التالية :
 -1م اولة سد الفرى الواطح فى أدبيات اقدارة العربية فى هةا المجال صوصا وأن ااهرة
العولمةت مل العديد من الت ديات والت والت فى المجاالت ،افة والتى لها إنع،اسات مباشرة وغير

مباشرة على إدارة الموارد البشرية فى المنامات.

 -2وتجمن أهمية هةظ الدراسة أيطا فى تعاام المش،الت نتيجة مات مله العولمة من ت ديات

لألفراد والمنامات والمجتمعات والتنافس الم موم على الموارد البشرية المؤهلة  ،مما يجعل التر،ين

على الموارد البشرية وتنميتها لمواجبة المستجدات والتايرات المتسارعة أم ار طروريا.

 -3يث أن الجشف عن لبيعة و جم أثر العولمة علي إدارة الموارد البشرية سوه يسهم في
التوصل لصياغة ال لل المالئمة للموارد البشرية والتي تعتبر من أهم الموارد لدي المنامة ،
يث اتجهت المنامات للنار إلى ثروتها البشرية على أنها مورد إستراتيجي واقتصادي عايم

من شثنه أن يطيف بعدام ،بي امر لل وة التنافسية للمنامة  ،وال ي ل فى أهميته عن جملة الموارد
المالية والت نية الموجودة في ا لمنامة .

 -4إن النجاح الةى

ته المنامات العامة وال اصة فى الدول المت دمة من دالل تلبيدب مفداهيم

ورؤى جديدة فى مجال الموارد البشرية لهو أجبر افن لتبنى هةظ المفاهيم بما يتالئم مع ث افتندا
وأوطاعنا  ،صوصا وأن إتفاقية التجارة الدولية فت ت أبوا

المنافسة على مصراعيها للجميع

،األمددر الددةى يجعددل مددن اقهتمددام بتنميددة المد دوارد البش درية بم تلددف المنامددات أم د ار فددى غاي ددة
األهمية وةا مردود إقتصادى واجتماعى ،بير.

، -5ما تنبع أهمية هةظ الدراسة من أهمية مجال تلبي ها والةي يتمثل في مجموعة بن الدن والتدي
تعتبددر مددن المؤسسددات ال ارئدددة فددى المملجددة العربيددة تددم تو يددد المملجددة العربيددة السددعودية علددى يددد
المؤسس األول الملك عبدالعنين آل سعود "ليد

هللا ثدراظ" و دالل عهددظ فدي عدام  1931م قدام

المعلددم ب بددن الدن ير مدده هللاء البدددء فددي مجددال الم دداوالت .وفددي العددام  1950م مددنح الملددك

عبدالعنين ر مه هللا شره تجسيد أمنيته ال يام بدثول توسدعة سدعودية لل درم النبدوي الشدريف فدي
المدينددة المنددورة للمعلددم ب بددن الدن وقددد امتددد العمددل بهددةظ التوسددعة إلددى عهددد الملددك سددعود بددن
عبدددالعنين وانتهددى بنجدداح تددام ،و،نتيجددة لهددةا النجدداح تددم تجليددف المعلددم ب بددن الدن بتوسددعة

المسجد ال رام في م،ة الم،رمة لتجون أول توسعة يشهدها التاريخ منة ألف عام.
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وقد تم البدء بهةا المشدرو العمدالق فدي عدام  1955م واسدتمر فدي تنفيدةظ دالل عهدد الملدك فيصدل

بددن عبدددالعنين الددةي لددف الملددك سددعود وانتهددى فددي عهددد الملددك الددد بددن عبدددالعنين مسددتارقام
عشرون عامام من الجهد واقت ان .وفدي عدام  1964م ،دان الشدره للمعلدم ب بدن الدن عنددما
تم تجليفه بالعمل فدي أولدى ال بلتدين وثالدث ال درمين الشدريفين وةلدك قعدادة تاليدة قبدة الصد رة
في ال دس الشريف .و،ما تنامت البنية الت تية للمملجة العربية السعودية في وثبات قوية سريعة
دو امر رائدام وم،مال لهةظ النهطدة العمالقدة

تنامت أيطام مشاريع بن الدن في نفس ال لى لتلع
 ،يددث عه دد إليهددا ببندداء شددب،ة المواصددالت واللددرق الس دريعة عبددر ،ددل مدددن ومنددالب المملجددة
العربية السعودية.
أهم المشاريع الولنية:
توسددعة ال رمددا الم،ددى  -توسددعة ال ددرم المدددنى – مسددجد قبدداء – ملددار الملددك عبددد العنيددن الدددولى –
جامعة الملك سعود –جامعدة ام ال درى – بدرج الفيصدلية – جسدر الجمدرات – فنددق دار التو يدد
– صالة ال جاج بملار الملك عبد العنين الدولى

أهم المشاريع الدولية:
الجامعة االمري،ية بالشارقة – فندق الفور سينون باالردن – ملار،وااللمبور بمالينيا – ملار شرم
الشيخ – ملار الشارقة الدولى – ملار عدن الدولى باليمن

السعودية

()1

.

 -5يعد هةا الب ث فى جانبه التلبي ى بمثابة دراسة الة لمجموعة بن الدن السعودية.

 -3الدراســــات السابقــة :
سددوه ي ددوم البا ددث فددى هددةا الجددنء بعددرض الد ارسددات المتا ددة – علددي ددد علددم البا ددث  -فددى
مجالي العولمة وادارة الموارد البشرية  ،وةلك ،ما يلي :

د ارسددة (السددر ان  )1995 ،اسددتهدفت هددةظ الد ارسددة إلددي قيدداس العالقددة بددين التجنولوجيددا المصددا بة
للعولمة والهي،ل التنايمي  ،ومدى ارتباط وتثثير التجنولوجيدا علدى درجدة المر،نيدة والرسدمية والتع يدد
 ،و،ددةلك إلددى معرفددة مدددى اهتمددام الشددر،ات بددثثر التجنولوجيددا علددى عناصددرها التنايميددة الم تلفددة ،
www.sbg.com.sa
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و اص ددة العنص ددر اقنس دداني ، ،م ددا ه دددفت  ،ددةلك إل ددى ال ددروج بنت ددائ تط دداه إل ددى المعرف ددة العام ددة

الموجودة في نارية المنامة تساعد على فهم أثر التجنولوجيا على الهي،ل التنايمي بش،ل واطح ،
ومددن أهدددافها ،ددةلك اسددتجمال الد ارسددات التددي أجريددت فددي األردن ددول الهي،ددل التنايمددي  ،وعالقتدده

الم تلفة  ،وم دداته  ،وةلك عن لريب دراسة اثر التجنولوجيا ،ث د األبعاد الهامة للعولمة والتي قد
ي،ون لها تثثير ،بير على الهي،ل التنايمي فدي الشدر،ات الصدناعية المسداهمة العامدة األردنيدة .وقدد
لصت الدراسة إلى النتائ التالية :
 -1وجود عالقة ع،سية بين التجنولوجيا التنايمية ودرجة المر،نية.
 -2وجود عالقة ع،سية بين التجنولوجيا التنايمية ودرجة الرسمية.

 -3وجود عالقة ع،سية بين التجنولوجيا التنايمية ودرجة التع يد ،،ل.

 -4عدم وجود عالقة بين التجنولوجيا ودرجة التباين الجارافي  ،بمعنى أن
عدد المواقع الجارافية التي تعمل فيها المؤسسة ال يتثثر بمدى اقت ار

التجنولوجيا فيها من درجة التوجه التجنولوجي لإلنتاج الط م.

وهندداك د ارسددة ا ددرى قددام بهددا (بهدداء  )1997 ،اسددتهدفت هددةظ الد ارسددة بددالتعره علددي مدددي توافددب
العاملين مع تثثيرات العولمة  ،ول د توصلت هدةظ الد ارسدة إلدى طدرورة التعدره علدى غايدات وأهدداه

العدداملين مددن اسددت دام تجنولوجيددا المعلومددات واالعتمدداد عليهددا فددي التنبددؤ بالسددلوك المسددت بلي لمدددى
ت د دواف هم مد ددع تلد ددك التجنولوجيد ددا ، ،مد ددا أوط د د ت الد ارسد ددة أن درجد ددة توافد ددب العد دداملين مد ددع تجنولوجيد ددا

المعلومات تت دد في طوء ثالثة عوامل أساسية تتمثل في  :المنفعة المدر،دة مدن جاند
سددهولة االسددت دام المدر،ددة مددن قبددل المسددتفيد  ،الطدداوط االجتماعيددة سدواء مددن جاند

المسدتفيد ،

المش درفين أو

الرؤساء أو الدنمالء  ،ولدةلك فثنده مدن المم،دن نيدادة درجدة توافدب العداملين مدع تجنولوجيدا المعلومدات
مددن ددالل تعنيددن التددثثير االجتمدداعي المتولددد عددن نمددالء العمددل ليلعب دوا دور و،ددالء التاييددر فددي هددةا

الصد دددد واالسد ددتفادة مد ددن ةلد ددك فد ددي ت ليد ددل درجد ددة الامد ددوض التد ددي ت د دديل بتلبيد ددب تجنولوجيد ددا جديد دددة
للمعلومات.

بينما هناك دراسة قام بها(  )Geoffrey , 1997استهدفت الدراسة بالتعره علي مدي وجود تثثير

معنوي للعولمة على بعدض سياسدات إدارة المدوارد البشدرية  ،أشدارت نتدائ الد ارسدة إلدى أهميدة تعنيدن
الدددور االسددتراتيجي قدارة الم دوارد البشدرية فددي مواجهددة العولمددة  ،وةلددك مددن ددالل اسددت لا
الجفاءات البشرية عن لريب شب،ة المعلومات الدولية واقدارة اقلجترونية للموارد البشرية.
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أفطددل

وهناك د ارسدة قدام بهدا ) (Anait & Others,1997أجريدت الد ارسدة علدى عيندة قوامهدا  673شدر،ة
من الشر،ات العاملة فى م تلف ال لاعات اقنتاجيدة بدولدة سدناافورة بهدده التعدره علدى مجموعدة

األنشددلة التددى يم،نهددا ت يددب مسددتويات أداء مرتفعددة فددى اددل التددثثر بتجنولوجيددا المعلومددات ،ث ددد

أدوات العولمددة  ،وتوصددلت الد ارسددة الددى أن تددثثير تجنولوجيددا المعلومددات لددم ي،ددن بددنفس الدرجددة علددى

م تلدف األنشدلة دا دل الشدر،ات موطدع الد ارسدة ،ف دد ،دان تثثيرهدا مرتفعدام ف دل علدى األنشدلة التدى
تمثل سلسدلة ال يمدة  Value Chainمثدل أنشدلة اقنتداج والعمليدات والبيدع والم اسدبة وادارة المدوارد

البشرية.

وهناك دراسة قام بها )  ( Brynjolfsson et al. , 1998واستهدفت الدراسة إلي التعره علي أثدر
ن ددل التجنولوجيددا المصددا بة للعولمددة علددي مسددتويات األداء التنايميددة فددى طددوء العديددد مددن العوامددل

البيئية واقدارية واقستراتيجية  ،ووتوصلت الدراسة إلى طدرورة اعتبدار قدرار اقنفداق علدى تجنولوجيدا
المعلومات مدن ال د ار ارت اقسدتراتيجية  ،وأن المنامدات التدى تعمدل فدى ادل بيئدة دينامي،يدة تث دة فدى
اعتبارها تثثير العوامل ال ارجية لديها قدرة عالية على ت يب معدالت مرتفعدة مدن األربداح فدى الدة

نيادة إنفاقها على تجنولوجيا المعلومات  ،مع طرورة األ ة فى االعتبار بعض اآلثار غير المناورة

لتجنولوجيا المعلومات مثل ت سين مسدتوى الجدودة أو االرت داء بمسدتوى مهدارة ال دائمين علدى تلبي هدا
من العاملين.

وهندداك د ارسددة قددام بهددا ( )Idrees , 2000اسددتهدفت التعددره علددي تددثثيرات العولمددة علددي عمليددات
االرت اء بمستويات األداء للعداملين  ،وباست صداء عيندة قوامهدا  600مفدردة مدن العداملين بالمنامدات

ال ،ومي ددة الس ددعودية أتط ددح أن درج ددة االس ددتفادة م ددن مواجه ددة العولم ددة  ،تت دددد ف ددى ط ددوء مس ددتوى
التددري

والتثهيدل لددى ال ددائمين علدى تلبي هدا ،مددا أوطد ت نتدائ الد ارسددة أن غالبيدة مدديرو العمددوم

ورؤسدداء األقسددام يعتمدددون بصددفة أساسددية علددى تجنولوجيددا الشددب،ات فددى ترشدديد قد ارراتهم  ،وال يتوقددف
تددثثير تلددك التجنولوجيد دا علددى مجددرد ت س ددين مسددتويات األداء التنايميددة ف سد د

ولجددن يمتددد ليش ددمل

االرت اء بمستويات الجودة وبما ينع،س فى النهاية على ت سين مستويات رطاء العمالء عما ت دمه

المنامة من سلع أو دمات.
وهندداك د ارسددة قددام بهددا(م مود )2001 ،اسددتهدفت هددةظ الد ارسددة عددرض النع،اسددات العولمددة علددى

إدارة المد دوارد البشد درية  ،و لص ددت الد ارس ددة إل ددى العدي ددد م ددن النت ددائ م ددن بينه ددا  :أن العولم ددة ا دداهرة
فرطت نفسها على جميع دول العالم.

 -1وجود لل فى سوق العمل المصري من يث التونيع على ال لاعات أو األعداد.
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 -2تؤثر التجنولوجيا المتا ة على جم الموارد البشرية.

 -3افت اد إدارة الموارد البشرية الرؤية المست بلية واالعتماد على األسالي

الت ليدية.

 -4تؤثر العولمة على واائف إدارة الموارد البشرية.
 -5تؤثر العولمة على السلوك البشرى والتنايمي.

وهندداك د ارسددة قددام بهددا ) (Metawa , 2001أجريددت هددةظ الد ارسددة علددى عينددة مددن البنددوك الولنيددة
واألجنبيددة العاملددة فددي دولددة الب درين للتعددره علددى مدددى إدراك العدداملين لتددثثير ادداهرة العولمددة فددي

مجال ت ديم ال دمة المصرفية  ،وتوصلت الدراسة وجود اتفاق عام بين مفدردات الد ارسدة دول تدثثير
ااهرة العولمة على بعض السمات ال اصة بالمواف و،ةا ال اصدة بالبندك مثدل  :األمدان الدوايفي

 ،درجة وطوح الواجبات  ،الت فين  ،جم قوة العمل  ،االست دام الجفء للموارد البشرية.

وهنداك د ارسدةقام بهدا ) (Bayraktaroglu et al. 2003اسدتهدفت هدةظ الد ارسدة إلدي التعدره علدي
أثر العولمة علي مجال التدري

 ،وتوصلت الد ارسدة الدى أن العولمدة انع،سدت علدي سياسدة التددري

والتى تلورت من فترة أل رى بدءا من الستينات و تى وقتنا هةا على الن و التالي :
ددالل فت درة السددتينات  ،اعتمدددت سياسددة التدددري
العرض المرئي ،البروج،تور والتليفنيون.

علددى أسددالي

أما في فترة السبعينات  ،ف د اعتمدت سياسة التدري على أسدالي
ت دمام ،الفيديو ،اسيت وبداية االستعانة بال اس اآللي في التدري .

ت ليديددة مثددل أجه دنة
تجنولوجيدة أجثدر

وفي فترة الثمانينات  ،اعتمدت سياسة التدري علدى أسدالي تجنولوجيدة ديثدة مثدل
ناام الد  Video – Conferenceوبرام الة،اء االصلناعي واالسلوانات المطاولة.
 -أما في فترة التسعينات ف د اتسمت بنيادة اعتماد سياسة التدري

 Mediaوأق ار

اللينر  CD-Roomوالتدري

على الوسدائل المتعدددة Multi

باست دام وسائل .Hypermedia

 أمددا مددع بدايددة األلفيددة الجديدددة ف ددد شددهدت هددةظ الفت درة ابتجددار أسدداليالتدري

مثل أجهنة  DVDوشب،ة المعلومات الدولية (اقنترنت) .

تجنولوجيددة أجثددر ت دددمام فددي

وهناك دراسة قام بها ) (Melville et al , 2004استهدفت الدراسة تثثير العولمة بثبعادها الم تلفة

(الشر،ات المتعددة الجنسيات  ،منامة التجارة الدولية  ،صندوق الن د الدولي والبنك الدولي لإلنشاء
والتعميددر  ،ثددورة االتصدداالت والمعلوماتيددة ) علددى مسددتويات األداء  ،وتوصددلت الد ارسددة إلددى التددثثير

للعولمة علدى مسدتويات أداء ورب يدة المنامدات

اقيجابي والمباشر لتجنولوجيا المعلومات المصا
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 ،والتثجيد علي أهمية است دام تجنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية ،ث د أهم الوسائل التي
يم،ن االعتماد عليها في مواجهة ت ديات هةا ال رن.

وهندداك د ارسددة قدام بهددا (الرفدداعي  )2005 ،اسددتهدفت التعددره علددي األدوات التددي تسددت دمها ال ددوى

الجبدرى مدن أجدل نشدر اداهرة العولمدة  ،المجداالت الم تلفدة التدي تتدثثر بهدا  ،اآلثدار السدلبية الناجمدة
عنهدا  ،بعدض اآلثدار اقيجابيدة التدي يم،دن االسدتفادة منهدا فدي دال التعامدل ب دةر مدع العولمدة ،

السياسات الالنمة للتعامل معها  ،بما يتفادى الجثير من اآلثار السلبية.
وقد توصلت الدراسة إلي أن إن ااهرة العولمة قد دثت فدي فتدرات سداب ة  ،ولجدن فدي الوقدت
ال دالي فانهدا تتميدن ب دوة انتشدارها ومجدال تثثيرهدا  ،وأن اداهرة العولمدة أدت إلدى ت انيدد جدم اداهرة

الف ر على المستوى العالمي ،،ل و تى الدول التي ترعى هةظ الااهرة قد اندادت بها هةظ الااهرة ،
وأدت العولمدة إلدى انهيددار الجثيدر مدن االقتصدداديات فدي دول العدالم عددن لريدب المطداربات الماليددة ،

وللعولمدة تدثثيرات ،بيدرة علدى المدوارد البشدرية عدن لريدب التدثثير علدى تنشدئة وتنميدة هدةظ المدوارد مدن
الل ت لي

اقنفداق علدى ال ددمات العامدة ،الصد ة والتعلديم ،و،دةلك مدن دالل ت فديض األجدور،

باقطافة إلى إطدعاه الن ابدات العماليدة المدافعدة عدن
طدرورة االهتمدام بتثهيدل المدوارد البشدرية بمدا يتناسد

دوق هدةظ المدوارد، ،دةلك تدؤدي العولمدة إلدى

مدع ثدورة المعرفدة واالتصداالت يدث أن أغلد

المهارات والمعاره التي تمتلجها الموارد البشرية ال تتناس

مع متللبات العولمة.

وهندداك د ارسددةقامت بهددا ( همددالن  ) 2008 ،اسددتهدفت هددةظ الد ارسددة بشدد،ل أساسددي م اولددة عددرض

األهميد ددة المتناميد ددة لتلد ددوير وتنميد ددة رأس المد ددال البشد ددري لجوند دده أ د ددد أهد ددم الموطد ددوعات المعاص د درة
المصددا بة للعولمددة  ،وتوصددلت الد ارسددة الددى أن هندداك دوافددع علددى درجددة عاليددة مددن األهميددة ت فددن
المنشآت بطرورة المسارعة في إعداد قائمة تطم عناصر رأس المال البشري  ،وتجشف بددورها عدن
أصددول غيددر ملموسددة ،ولعددل مددن أبرنهددا المسدداعدة فددي تنميددة اقبدددا واالبتجددار إطددافة إلددى أن هددةظ

ال ائمددة سددتؤدي إلددى نيددادة ال يمددة السددوقية للمنشددآت .وتوصددلت ايطددا الددى اعت دراه أف دراد العينددة فيمددا

يتعلب بم ور األهمية بثن ما يمتلجده األفدراد المنتمدون إلدى المنشدثة مدن معداره ومهدارات ومعلومدات
تلع د

دو امر رئيس دام فددي إ ددداث الفددرق بددين المنشددآت باقطددافة إلددى االسددتفادة مددن الموجددودات الف،ريددة

وم اولددة تعنينه دا وتفعيددل أدائهددا بشدد،ل مسددتمر والمسدداهمة فددي ابتجددار أف،ددار تلويريددة جديدددة ترت ددي
بانتاجية المنشثة م ليام ودوليا .

10

وهناك دراسة قام بها ( اجى  )2010،استهدفت الدراسة التعره على العالقة بين ممارسات ادارة

الم دوارد البش درية والتميددن التنافسددي  ،و لصددت الد ارسددة الددى ان هندداك عالقددة ايجابيددة بددين ممارسددات
الموارد البشرية والتمين التنافسي.

وهندداك د ارسددة قددام بهددا ( )Khare,2010اسددتهدفت الد ارسددة التعددره علددى اثددر ممارسددات ادارة الم دوارد البش درية
على اداء العداملين فدى البندوك التجاريدة فدى الهندد و لصدت الد ارسدة الدى وجدود عالقدة قويدة بدين ممارسدات ادارة

الموارد البشرية واداء العاملين.

وهن دداك د ارس ددة ق ددام به ددا ( )Khan,2010اس ددتهدفت الد ارس ددة ت ي دديم ممارس ددات ادارة المد دوارد البشد درية عل ددى اداء
الصدناعات البتروليدة فددى الباجسدتان  ،و لصدت الد ارسددة الدى وجددود عالقدة قويدة لممارسددات ادارة المدوارد البشدرية
واداء هةظ المنامات.
وهندداك د ارسددة قددام بهددا (ال اطددى  )2012،اسددتهدفت الد ارسددة التعددره علددى اثددر الممارسددات االسددتراتيجية الدارة
الموارد البشرية واداء العاملين واثرهماعلى اداء الجامعات ال اصدة بداالردن  ،و لصدت الد ارسدة الدى وجدود اثدر
ةو داللة ا صائية للممارسات االستراتيجية على اداء العاملين .
وهندداك د ارسددة قددام بهددا (  )Sami,2012اسددتهدفت الد ارسددة التعددره علددى اثددر ممارسددات اسددتراتيجية الم دوارد
البشرية على اداء شر،ات التامين فى نيجريا  ،و لصت الدراسة الى ان هناك عالقة ايجابية .
نخلص من استعراض الدراسات السابقة الى بعض النقاط االساسية من بينها:

 -1إن العولمة واالتجاهات ال ديثة قدارة المدوارد البشدرية تمثدل مجداال واسدعا  ،مدن المجداالت التدي

اهتمددت بهددا الد ارسددات التنايمي دة والسددلو،ية فددي الفت درة األ ي درة  ،ويتفددر هددةا المجددال لمجموعددة مددن
األبعاد والعوامل المتعددة التي يج

دراستها تى ننجح في فهم الااهرة وتثثيراتها الم تلفة .

 -2إن معا د د ددم الد ارس د د ددات والب د د ددوث اول د د ددت الد د د دربل ب د د ددين المد د د دوارد البشد د د درية وب د د ددين االتجاه د د ددات

ال ديثددة مددن ددالل مناددور التجنولوجيدا المصددا بة للعولمددة  ،ولددم تتعددرض للدربل بددين العولمددة بصددفة
عامة وممارسات الموارد البشرية.
 -3اهتمت بعض الدراسات األ رى ب ياس بعض التثثيرات الجنئية للعولمة علي التدري
االست لا

والتعيين  ،وهي من أهم سياسات وممارسات الموارد البشرية فى المنامة.

 -4أن هندداك ن د

 ،وسياسة

شددديد فددى الد ارسددات والب ددوث العربيددة م ارنددة باألجنبيددة يددث يعدداني موطددو

الربل بين تلبيب العولمة وأثرها علي إدارة الموارد البشرية من ندرة الدراسات العربية.
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 -6تتمي ددن الد ارس ددة ال الي ددة ب ددالتر،ين عل ددى ت دي ددد أث ددر بع ددض أبع دداد العولم ددة عل ددى ممارس ددات ادارة

الم دوارد البش درية فددي منامددة ارئدددة تمددارس أنشددلة هامددة ومددؤثرة فددي يدداة المجتمددع السددعوديء ب ددث
سدديهتم بد ارسددة تددثثيربعض ابعدداد العولمددة علددى ممارسددات إدارة الم دوارد البش درية ولدديس علددى الم دوارد
البشرية نفسها.

 -4مشكــــلة الدراسة :
مددن ددالل مراجعددة العديددد مددن الد ارسددات يتطددح أن إدارة المدوارد البشدرية فددى المنامددات تواجدده

ت ددديات الي ددة ومس ددت بلية  ،م ددن جد دراء م ددا أ دثت دده العولم ددة وآلياته ددا م ددن تاييرف ددى نل دداق األعم ددال

والمهددارات  ،وال دددرات المللوبددة للم دوارد البشدرية  ،وا ددتالل أسدواق العمددل وطددعف م رجددات التعلدديم
وعدم موائمتها لإل تياجات الوايفية بالمنامات .ولجى تتم،ن إدارات الموارد البشرية فدى المنامدات

مددن مواجهددة ت ددديات العولمددة ،فددان ةلددك يتلل د
يتلل د د

توجهددا إسددتراتيجيا ورؤيددة متعم ددة للمسددت بل ،.مددا

ال د ددروج مد ددن اقلد ددار الت ليد دددى الد ددةى تتسدددم بد دده إدارة الم د دوارد البش د درية فد ددى معا ددم واائفهد ددا
تبنددى إسددتراتيجيات ديثددة قدارة الم دوارد البش درية

وأنشددلتها .وعلددى طددوء تلددك الت ددديات فاندده يج د

لمواجهة ت ديات العولمة وتلبية إ تياجات المست بل.

ول ددد قددام البا ددث – إسددتجماال لمددا اسددفرت عندده الد ارسددات السدداب ة فددى مجددال العولمددة والم دوارد

البش درية قددام البا ددث بدداجراء عدددة م ددابالت ش صددية أسددفرت عددن العديددد مددن النتددائ التددى أوط د ت
تباين اآلراء ول ت دديات العولمدة وتثثيرهدا علدى مؤسسدة بدن الدن وأرجعدوا ةلدك الدى أسدبا

و ارجية الى جان

بعض العوامل التى تتعلب بهم ش صيا.

دا ليدة

وفى طوء ماسبب يم،ن ت ديد مش،لة الدراسة من الل التساؤل الرئيسى التالى :

مدداهو تددثثيربعض أبعدداد ومتاي درات العولمددة علددى بعددض ممارسددات إدارة الم دوارد البش درية فددى

مؤسسة بن الدن السعودية؟
وينبثب من التساؤل الرئيسى التساؤالت الفرعية التالية:
 -1هل هناك عالقة بين العولمة وأبعادها (الت نيات ال ديثة د المعرفة د تجنولوجيا االتصداالت د
عولمة األعمال ) وبين ت ليل الموارد البشرية ؟
 -2هل هناك عالقة بين العولمة وأبعادها (الت نيات ال ديثة د المعرفة د تجنولوجيا االتصداالت د
عولمة األعمال ) وبين تدري

وتنمية الموارد البشرية ؟
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 -3هل هناك عالقة بين العولمة وأبعادها (الت نيات ال ديثة د المعرفة د تجنولوجيا االتصداالت د
عولمة األعمال ) وبين ت ييم أداء الموارد البشرية ؟
 -5أهــــداف الدراسة :
تهده هةظ الدراسة إلى ت يب الن اط التالية :
 -1التعدره علدى تدثثير العولمدة وأبعادهدا (الت نيدات ال ديثدة د المعرفدة د تجنولوجيدا االتصداالت د
عولمة األعمال ) على ت ليل الموارد البشرية .
 -2التعدره علدى تدثثير العولمدة وأبعادهدا (الت نيدات ال ديثدة د المعرفدة د تجنولوجيدا االتصداالت د
عولمة األعمال ) على تدري

الموارد البشرية.

 -3التعدره علدى تدثثير العولمدة وأبعادهدا (الت نيدات ال ديثدة د المعرفدة د تجنولوجيدا االتصداالت د
عولمة األعمال ) على ت ييم اداء الموارد البشرية.
 -6فــــروض الدراســـــة :
الفرض الرئيسى
ال يوجد تثثير معنوي للعولمة وأبعادها (الت نيات ال ديثة د المعرفة د تجنولوجيا االتصاالت
د عولمة األعمال ) علي ممارسات إدارة الموارد البشرية في مؤسسة بن الدن السعودية.
وينبثب من هةا الفرض الفروض الفرعية التالية :
 -1ال يوجد تثثير معنوي ألبعاد العولمة علي ت ليل الموارد البشرية.
 -2ال يوجد تثثير معنوي ألبعاد العولمة علي تدري

وتنمية الموارد البشرية.

 -3ال يوجد تثثير معنوي ألبعاد العولمة علي ت ييم أداء الموارد البشرية.
 -7حـــدود الدراســــة :
 -1دود م،انية  :جميع العاملين في مؤسسة بن الدن السعودية بجدة
 -2دددود نمني ددة  :ي ددث تال ددى ه ددةظ الد ارس ددة الفت درة م ددن ع ددام  2013إل ددى نهاي ددة فتددرة الد ارس ددة
للتعره على أثر بعض ابعاد العولمة على ممارسات إدارة الموارد البشرية.
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 -3دددود موطددوعية أو علميددة  :سددوه تتندداول الد ارسددة أثددر بعددض أبعدداد العولمددة ( الت نيددة
ال ديثة  ،المعرفدة  ،تجنولوجيدا اقتصداالت  ،عولمدة األعمدال) علدي ممارسدات إدارة المدوارد
 ،ت ييم األداء).

البشرية ( ،الت ليل  ،التدري
 -8منهج الدراسة :

 -1/8مصادر البيانات ولري ة ال صول عليها وتن سم هةظ المصادر إلي ما يلي :
 -1/1/8المصادر الثانوية للبيانات :

تمثلددت بصددفة أساسددية فددى الم ارجددع العربيددة واالجنبيددة و،ددةلك الدددوريات والرسددائل العلميددة التددى

تناولت موطو العولمة وممارسات وسياسات إدارة الموارد البشرية  ،والتي إعتمد عليهدا البا دث فدي

بناء اقلار الناري والت ليلي للدراسة.
 -2/1/8المصادر األولية للبيانات :

وهددى البيانددات األوليددة المرتبلددة بموطددو الب ث،وقددد إعتمددد البا ددث علددى الد ارسددة الميدانيددة لتددوفير

البيانات المللوبة عن درجة تثثير العولمة علي ممارسات إدارة الموارد البشرية فى مؤسسة بن الدن
السعودية  ،من الل قائمة االستبيان الموجهة إلى جميع العاملين في مؤسسة بن الدن السعودية ،
وةلددك لتددوفير هددةظ البيانددات بشدد،ل تفصدديلي يددتم االسددتفادة منهددا فددي ت ليددل العالقددات وت ديددد النتددائ

وا تبار الفروض إ صائيام ووطع التوصيات المالئمة وبالتالي ت يب األهداه الرئيسية للدراسة.

 -2/8مجتمع الدراسة:

ويتجون مجتمع الب ث من العاملين بمؤسسة بن الدن ( اقدارة العامة) والةى يبلغ عددهم

( )552فرد فى المستويات اقدارية الثالثة (عليا د وسلى د تنفيةية).
جدول رقم )(1
تىسيع مجتمع الدراست

فئبث الدراست

العدد

اإلدارة العليب

24

اإلدارة الىسطى
اإلدارة التىفيذيت
اإلجمبلى

48
480
552

المصدر  :إدارة الموارد البشرية 2013
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ونا امر لم دودية مجتمع الدراسة ،والةى يبلغ ( )552مفردة و،ةلك لوجود جميع العاملين فى

مبنى وا د ( إلار م دد) لةا تم است دام أسلو ال صر الشامل لتلبيب الدراسة الميدانية .وقد تم
التر،ين على اقدارة العامة لمؤسسة بن الدن بجدة ألن جميع ال اررات بما فيها ال اررات اقستراتيجية
ال اصة بالمؤسسة تصدر من اقدارة العامة وأن الفرو عبارة عن مواقع عمل بها بعض الفنيين

الةين يعملون بش،ل دائم ويتبعون اقدارة العامة والباقى عمال مؤقتين تنتهى عالقتهم بالعمل بانتهاء
المشرو الةى يعملون به يث أن نشاط الشر،ة هو الم اوالت.

يعددرض جدددول رقددم ) (2تونيددع فئددات الد ارسددة الم تلفددة ،ويتطددح مندده أن نسددبة  42.9%مددن

االدارة التنفيةية  ،ونسبة  35.9%من االدارة الوسلى ونسبة  21.2%من االدارة العليا.
جدول رقم) (2تونيع فئات الدراسة س

المستوى االدارى

العدد

النسبة %

االدارة التنفيةية

237

42.9

االدارة الوسلى

198

35.9

االدارة العليا

117

21.2

االجمالى

552

100.0

المصدر  :من إعداد البا ث
 -3/8أسلو جمع البيانات :

قام البا ث باعداد استبيان ا

بموطو الدراسة وتونيعها على مجتمع الب ث بارض توفير

البيان ددات األولي ددة المللوب ددة  ،واعتمد ددد البا ددث ف ددي ةل ددك علد ددى المراجع ددة الدقي ددة للد ارس ددات السد دداب ة

المرتبلددة بموطددو الد ارسددة  ،مددع تصددميم قائمددة إسددتبيان مبدئيددة تددم إ تبارهددا علددى عينددة مددن ()50

مفردة تطمنت ( )10مفردة إدارة عليا ء ( )20مفردة إدارة وسلى  )20( ،مفردة إدارة تنفيةيدة وتدم

إجد دراء التع ددديالت الالنم ددة للوص ددول إل ددى قائم ددة االس ددتبيان النهائي ددة الت ددي ت ددم تونيعه ددا عل ددى مجتم ددع

الد ارسددة .وقددد تددم جمددع البيانددات مددن العدداملين بمؤسسددة بددن الدن السددعودية بجدددة عددن لريددب الم ابلددة
الش صية والمناولة المباشرة بواسلة البا ث ومعاونيه.
 -4/8متايرات الدراسة وأسالي

ال ياس :

تشتمل الدراسة ال الية على دراسة أثربعض أبعاد العولمدة (متايدر مسدت ل) علدى ممارسدات إدارة

الموارد البشرية (متاير تابع)
 -1/4/8مجموعددة األبعدداد ال اصددة بالعولمددة  :ف ددد أم،ددن ت ديددد أربعددة مددن المتاي درات مددن ددالل
المراجعة الشاملة للدراسات الساب ة ةات العالقة يث ر،نت عدد ،بيدر مدن هدةظ الد ارسدات علدى
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ه ددةظ المتايد درات  ،والت ددي تتمث ددل ف ددي  ،ددل م ددن الت ني ددات ال ديث ددة  ،المعرف ددة  ،عولم ددة األعم ددال ،
تجنولوجيا االتصاالت.

 -2/4/8مجموعددة األبعدداد ال اصددة بممارسددات إدارة الم دوارد البش درية  :وقددد تددم إ تيددار ثالثددة أبعدداد
رئيسة ف ل هى (ت ليل الموارد البشرية ،التدري

والتلوير  ،ت ييم األداء)

يث ت يس العبارات من ( )1الى ( )25مايتعلب بممارسات إدارة المدوارد البشدرية  ،فت ديس العبدارات
وتلدوير

من ( )1الى ( )8ت ليل الموارد البشدرية  ،ت ديس العبدارات مدن ( )9الدى ( )17تددري

المدوارد البشدرية  ،ت دديس العبددارات مددن ( )18الددى ( )25ت يدديم األداء  ،فددى ددين ت دديس العبددارات

م ددن ( )26ال ددى ( )41أبع دداد العولم ددة ي ددث ت دديس العب ددارات م ددن ( )26ال ددى ( )29بع ددد الت ني ددة

ال ديثدددة  ،ت د دديس العبد ددارات مد ددن ( )30الد ددى ( )33بعد ددد المعرفد ددة  ،وت د دديس العبد ددارات مد ددن ()34

الد ددى( )37بعد ددد تجنولوجيد ددا اقتصد دداالت  ،وت د دديس العبد ددارات مد ددن ( )38الد ددى ( )41بعد ددد عولمد ددة
األعمال.

 5/8ــ أسبليب تحليل البيبوبث
اعتمددد البا ددث علددى مجموعددة متنوعددة مددن األسددالي

اق صددائية لت ليددل البيانددات المست صددل

عليهدا مددن المست صددى مددنهم ومددن أهمهددا المتوسددلات ال سددابية  ،واالن دراه المعيدداري ل يدداس تشددتت
ال دديم ددول متوسددلها ال سددابي  ،وا تبددار ،روسدد،ال واليددن  ،واالن دددار البسدديل والمتعدددد  ،وقددد تددم

تفريغ بيانات االست صاء وت ليلها باست دام ال اس

اآللي باالعتماد على برنام . SPSS

 -0تحليل ومناقشة النتائج
يعرض البا ث فى هةا الجنء النتائ التى توصلت اليها الدراسة فى م اولة ال تبار الفروض.

بعد ترمين وتفريغ البيانات واد الها لل اس

اآللى ،تم است دام البرنام

اال صائى

) (SPSSفى إجراء الت ليل اق صائى لبيانات الدراسة الميدانية على الن و التالى:

معاملى الثبات والصدق :تم سا
بمعامل االعتمادية)  ،ل سا

معامل الثبات ) (Alphaألسئلة االستبيان (مايسمى

ثبات ال ياس و،ةلك تم سا

معامل الصدق (الجةر

التربيعى لمعامل الثبات).وباستعراض الجدول رقم ) (3يتطح أن قيم معاملى الثبات والصدق

م بولة لجميع األسئلة ،وبالتالى يم،ن ال ول أنها معامالت ةات داللة جيدة ألغراض الب ث.
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جدول رقم ()3

معاملى الثبات والصدق ألسئلة إستمارة االستبيان
الم ور

االول

البيددان

ممارسات إدارة الموارد البشرية

الثانى

معامل الثبات
)(Alpha

معامل الصدق

0.909

0.953

0.899

0.948

أبعاد العولمة



المصدر :نتائ الت ليل اال صائى.

 -4/0المتوسط العام آلراء العاملين.

يعرض جدول رقم ) ( 4المتوسل العام آلراء فئات الدراسة
البشرية س

ول ممارسات إدارة الموارد

المستوى االدارى (ادارة تنفيةية د إدارة وسلى د إدارة عليا)  ،ويتطح من الجدول أن

أجثر العناصر فعالية لب ا لمعيارالمتوسل العام من وجهة نار العاملين فى االدارة التنفيةية واالدارة
الوسلى والعليا هى:

ت ليل الموارد البشرية (ت تفظ إدارة الموارد البشرية بم نون ديث لمهارات ،ل عامل بالمؤسسة

) بمتوسل عام ( ،)4.52( )4.09( ، )3.81على التوالى للعاملين باقدارة التنفيةية والوسلى
والعليا.
تدري

وتلوير الموارد البشرية(ت وم إدارة الموارد البشرية بممارسة الرقابة على نتائ التدري )

بمتوسل عام ( ،)3.91( )3.68( ، )3.31على التوالى للعاملين باقدارة التنفيةية والوسلى

والعليا.

ت ييم األداء(تهتم إدارة الموارد البشرية بثن يتعره العامل على أ لائه وأن يتم إت اة اقجراءات

التص ي ية ) بمتوسل عام ()4.52( )4.33( ، )4.15ء على التوالى لإلدارة التنفيةية والوسلى
والعليا.

جدول رقم ) ( 4

المتوسل العام ول لممارسات إدارة الموارد البشرية
العناصر

ت ليل الموارد البشرية

يتم إعداد لة الموارد البشرية بالسرعة المناسبة.
يتم ت دير اق تياجات من الموارد البشرية بدقة.
تهتم إدارة الموارد البشرية بالتنبؤ باتجاهات سوق العمل.
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المتوسل العام

إدارة عليا

ادارة

إدارة

تنفيةية

وسلى

3.02
3.17
3.65

3.36
3.39
3.87

3.71
3.55
4.32

3.22

3.59

3.89

تتبع إدارة المدوارد البشدرية نادام الت دديث المسدتمر لبياندات العدرض والللد
على العمالة.
ت تفظ إدارة الموارد البشرية بم نون ديث لمهدارات ،دل عامدل بالمؤسسدة
.

3.44

3.74

4.23

3.81

4.09

4.52

2.4

2.98

3.3

2.21

2.62

2.91

2.24

2.63

2.97

2.47

2.93

3.2

ت وم إدارة الموارد البشرية بالت ديد الدقيب لال تياجات التدريبية بالمؤسسة.

2.46

3.05

3.46

تهتم إدارة الموارد البشرية بنيادة دوافع التعلم الةاتي لدى العاملين بالمؤسسة.

1.95

2.39

2.64

2.92

3.26

3.56

1.5

1.84

1.8

2.4

2.99

3.3

2.56
3.31
2.81
3.02

3.09
3.68
3.2
3.36

3.4
3.94
3.56
3.71

تهتم إدارة الموارد البشرية بتجن م الر نيادة تجلفة

لة الموارد البشرية بالمؤسسة.

تهتم إدارة الموارد البشرية بالتجيف مع المتايرات المؤثرة في لة العمالة.

تهددتم إدارة المدوارد البشدرية بد ارسددة سددوق العمددل عنددد تدددبير اق تياجددات مددن
العمالة.

تدري

وتلوير الموارد البشرية

يتم فض تجلفة التدري دون اق الل بت يب أهدافه .
ته ددتم إدارة المد دوارد البشد درية باالس ددتعانة بام،ان ددات تجنولوجي ددا المعلوم ددات ف ددي
ت يب فعالية التدري بالمؤسسة.
تهتم إدارة الموارد البشرية بمساعدة المتددربين علدى الدربل بدين مدا لدديهم مدن
معاره ومعلومات ساب ة وبين ما ي دم لهم.
ةمن البرام التدريبية.

تهتم إدارة الموارد البشرية بنيادة النتائ الم

ت وم إدارة الموارد البشرية بممارسة الرقابة على نتائ التدري .
تهتم إدارة الموارد البشرية بتل ي مبادرات التدري من العاملين.
تهتم إدارة الموارد البشرية بآراء المديرين فى ت ديد اق تياجات التدريبية.

( تابع) جدول رقم ) ( 4

المتوسل العام لممارسات إدارة الموارد البشرية
ادارة

العناصر

ت ييم األداء
تهتم إدارة الموارد البشرية بمراعاة الموطوعية فى ت ييم أداء العاملين .
يتم إعداد ت ارير الجفاءة للعاملين بالسرعة المللوبة.
تم د ددارس إدارة المد د دوارد البشد د درية المرون د ددة الجافي د ددة ف د ددى تع د ددديل مع د ددايير ت ي د دديم أداء
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االهمية النسبية %

إدارة

إدارة

تنفيةية

وسلى

عليا

2.29

2.83

3.1

2.83
2.56
2.62

3.25
3.07
3.05

3.59
3.46
3.29

العاملين.
تهتم إدارة الموارد البشرية باالستفادة من نتائ الت ييم في سياسة التدري .
تهدتم إدارة المدوارد البشدرية بت ليددل درجددة الت يدن مددن جاند

الرؤسدداء فددي ت يدديم أداء

مرؤوسيهم.
تهد ددتم إدارة الم د دوارد البش د درية بد ددثن يتعد ددره العامد ددل علد ددى أ لائد دده وأن يد ددتم إت د دداة

اقجراءات التص ي ية.

2.54

3.11

3.53

3.03

3.29

3.68

4.15

4.33

4.52

تهتم إدارة الموارد البشرية بنيادة درجة رطاء العاملين عن نتائ الت ييم.
3.77 3.44 3.08
يتم توفير معلومات مرتدة لت ويم ن اط الطعف في األداء.
3.01 2.61 2.03
يعرض جددول رقدم )( 5المتوسدل العدام آلراء فئدات الد ارسدة دول أبعداد العولمدة سد المسدتوى

االدارى (ادارة تنفيةية د إدارة وسلى د إدارة عليا) ،ويتطح وجود اتفاق بين فئات الد ارسدة دول أبعداد
العولمة المتوافرظ بالمنامة يتطح من الجدول أن أجثر العناصرتواف ار لب ا لمعيارالمتوسل العام هى:
الت نية ال ديثة(توجد لدى المؤسسة ت نيات اقتصال السلجية والالسلجية) بمتوسل عام ()4.09

لإلدارة تنفيةية  )4.32(،وسلى  )4.74(،إدارة عليا.

المعرفة(توفر المؤسسة البرام التدريبية المتعل ة بادارة المعرفة) بمتوسل عام ( )2.3إدارة تنفيةية ،

()2.68إدارة وسلى  )3.14( ،إدارة عليا .

تجنولوجيا اقتصاالت(يتم إست دام اقنترنت فى ت ديم ال دمات لعمالء المؤسسة) بمتوسل عام

( )2.59إدارة تنفيةية  )3.16( ،إدارة وسلى  )3.5(،إدارة عليا .

عولمة االعمال(تهتم المؤسسة بالت سين المستمر للمنتجات وال دمات التى ت دمها لعمالئها

لمواجهة المنافسة العالمية) بمتوسل عام ( )3.89إدارة تنفيةية  )4.23(،إدارة وسلى )4.54( ،

إدارة عليا  (.تعمل العولمة على إنالة ال دود ب يث يصبح العالم و،ثنه سوق وا دة مما يؤدى الى
شدة المنافسة بالنسبة للمؤسسة)بمتوسل عام ( )3.56تنفيةية  )3.58(،وسلى  )4.28( ،إدارة

عليا

جدول رقم ) ( 5

المتوسل العام البعاد العولمة
العناصر

الت نية ال ديثة

توفر بالمؤسسة ناام األرشفة اقلجترونية (ناام ال فظ االلجترونى
توجد لدى المؤسسة ت نيات اقتصال السلجية والالسلجية.
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ادارة
تنفيةية

المتوسل العام
إدارة عليا
إدارة
وسلى

2.81
2.91
4.09

3.56
3.59
4.74

3.23
3.39
4.32

يتوافر بالمؤسسة شب،ة اقتصال الدا لية (اقنترانت) وال ارجية

(اقنترنت)

1.84

2.29

2.64

2.4

2.92

3.27

2.03

2.57

2.8

تهتم اقدارة العليا بالمؤسسة بمفهوم إدارة المعرفة.

1.67

2.1

2.34

تهتم المؤسسة بتوايف العمالة المؤهلة للتعامل مع ت نية المعلومات.

2.21

2.78

2.96

2.3

2.86

3.14

1.96

2.56

2.78

2.29
2.17
2.59

2.83
2.52
3.16

3.1
2.8
3.5

2.25

2.86

3.1

2.14
3.11

2.78
3.46

2.97
3.76

2.08

2.52

2.67

3.56

3.85

4.28

2.89

3.23

3.56

3.89

4.23

4.54

تهتم المؤسسة بثنامة ماية المعلومات.

المعرفة

توفر المؤسسة البرام التدريبية المتعل ة بادارة المعرفة.
تهددتم المؤسسددة بتر،يددن بنددود ت يدديم األداء علددى الجاند
ال الق.

ال ددا

بددالتف،ير المبددد

تجنولوجيا اقتصاالت

تتوفرلدى المؤسسة بنية ت تية قوية لتجنولوجيا المعلومات واقتصاالت.
يتم إست دام اقنترنت فى ت ديم ال دمات لعمالء المؤسسة.
ع ددن بع ددد عب ددر اقنترن ددت لني ددادة مع دداره ومه ددارات

تس ددت دم المؤسس ددة الت دددري
العاملين.
هناك تعامل بين الرؤساء والمرؤوسين إلجترونيا بالمؤسسة.
عولمة االعمال

اقلجتروندي فدي أسدواق العمدل

ت وم المؤسسة باجراء عملية الب ث واالست لا
العالمية عبر اقنترنت.
تعمددل العولمددة علددى إ انلددة ال دددود ب يددث يصددبح العددالم و،ثندده سددوق وا دددة ممددا
يؤدى الى شدة المنافسة بالنسبة للمؤسسة.
العولمة أداة لت فين المؤسسة لالستفادة من الفر

المتا ة باألسواق العالمية.

تهددتم المؤسسددة بالت سددين المسددتمر للمنتجددات وال دددمات التددى ت دددمها لعمالئهددا
لمواجهة المنافسة العالمية.

-0/0اختبارات الفروض:

الفرض الرئيسي " :ال يوجد تثثير معنوي للعولمة وأبعادها (الت نيات ال ديثة د المعرفة د تجنولوجيا
االتصاالت د عولمة األعمال ) علي ممارسات إدارة الموارد البشرية في مؤسسة بن الدن السعودية"
ال تبار هةا الفرض تم ا تبار الفروض الفرعية التالية:

 -1/2/9الفرض الفرعى األول " :ال يوجد تثثير معنوي ألبعاد العولمة علي ت ليل الموارد البشرية

"

ال تبار هةا الفرض تم است دام االن دار البسيل ،الن دار المتاير التابع (سياسة ت ليل

الموارد البشرية من وجهة نار عينة الدراسة) والمتايرات المست لة (أبعاد العولمة من وجهة نار
عينة الدراسة) ،يعرض جدول رقم ) (6ت ديرات نماةج االن دار البسيل  ،ويتطح من الجدول

معنوية جميع نماةج اقن دار الم درة عند مستوى معنوية  1%يث أن قيم ( (4284.816( )F
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و (P- Sig

 (3459.475( ،(2493.922( ، (2031.622( ،لجميع النماةج على الترتي

) value=0.000أقل من مستوى المعنوية، ،ما يتطح من الجدول معنوية معامالت االن دار من
الل قيم  Sig. ،tويتطح من الجدول إنه يم،ن ترتي

المتاير التابع ،ما يلى:

أبعاد العولمة س

درجة تثثيرها فى

 الت نية ال ديثة وتفسر  88.9%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.
 عولمة االعمال وتفسر  86.3%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.

 تجنولوجيا االتصاالت وتفسر  81.9%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.
 المعرفة وتفسر  78.7%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.
جدول رقم) (6ت ديرات نموةج االن دار البسيل

معامل الت ديد
R2

F
)(sig.

0.889

4384.816

2031.622

المعرفة

)(0.000

0.787

المتاير المست ل
الت نية ال ديثة

)(0.000

0.819

Constant



t

Sig.

.364

7.745

.000

x26.29

.925

66.218

.000

Constant

1.495

32.803

.000

x30.33

.728

45.074

.000

2493.922

تجنولوجيا

Constant

1.448

34.374

.000

)(0.000

اقتصاالت

x34.37

.662

49.939

.000

Constant

.015

.259

.795

x38.41

.955

58.817

.000

3459.475

0.863

الت ديرات

)(0.000

عولمة األعمال

المصدر :نتائ الت ليل اال صائى.
ولت ديد أهم أبعاد العولمة ،متايرات مست لة التى تؤثر فى المتاير التابع (سياسة ت ليل
الموارد البشرية من وجهة نار عينة الدراسة) ،يعرض جدول رقم) (7ت ديرات نموةج االن دارالمتعدد
 ،ويتطح من الجدول معنوية نموةج اقن دار الم درة عند مستوى معنوية  1%يث أن قيمة F
الم سوبة ((1646.750

و  (P- value=0.000) Sigأقل من مستوى المعنوية ، ،ما يتطح

من الجدول معنوية معامالت االن دار من الل قيم  Sig. ،tويطح من الجدول أن أهم أبعاد
العولمة

س

د ولها فى النموةج هى:
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 الت نية ال ديثة

-عولمة األعمال

 -المعرفة

وتفسر  90.0%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع (ت ليل الموارد البشرية من وجهة
نار عينة الدراسة)

ويتطح من الجدول أن إشارات معامالت االن دار موجبة مما يدل على وجود عالقة لردية

بين المتايرات المست لة (ابعاد العولمة من وجهة نار عينة الدراسة) والمتاير التابع (ت ليل الموارد

البشرية من وجهة نار عينة الدراسة)

معامل

الت ديد
R2

0.900

جدول رقم)(7
ت ديرات نموةج االن دار المتدرج

F
)(sig.

1647.750
)(0.000

الت ديرات

المتايرات المست لة



الت نية ال ديثة

Constant

المعرفة

x26.29

عولمة األعمال

-.101
1.065

T

Sig.

-1.374

.170

13.845

.000

x30.33

.298

6.859

.000

x38.41

.221

3.770

.000

المصدر :نتائ الت ليل اال صائى .

مما سبب يتطح عدم ص ة الفرض الفرعى األول وقبول الفرض البديل:

" يوجد تثثير معنوي ألبعاد العولمة علي ت ليل الموارد البشرية "

 -2/2/9الفرض الفرعى الثانى " :ال يوجد تثثير معنوي ألبعاد العولمة علي تدري

البشرية "

وتنمية الموارد

ال تبار هةا الفرض تم است دام االن دار البسيل ،الن دار المتاير التابع (تدري

وتنمية

الموارد البشرية من وجهة نار عينة الدراسة) والمتايرات المست لة (أبعاد العولمة من وجهة نار
عينة الدراسة) ،يعرض جدول رقم ) (8ت ديرات نماةج االن دار البسيل  ،ويتطح من الجدول
معنوية جميع نماةج اقن دار الم درة عند مستوى معنوية  1%يث أن قيم ، (3631.752( F
( (2738.973( ،(2894.001( ، (2626.261لجميع النماةج على الترتي

و Sig

(P-

) value=0.000أقل من مستوى المعنوية، ،ما يتطح من الجدول معنوية معامالت االن دار من
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الل قيم  Sig. ،tويتطح من الجدول إنه يم،ن ترتي

أبعاد العولمة س

درجة تثثيرها فى

المتاير التابع ،ما يلى:
 الت نية ال ديثة وتفسر  86.8%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.

 تجنولوجيا االتصاالت وتفسر  84.0%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.
 عولمة االعمال وتفسر  83.3%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.
 المعرفة وتفسر  82.7%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.
جدول رقم ( )8ت ديرات نماةج االن دار البسيل

معامل الت ديد
R2

F
)(sig.

0.868

3631.752

2626.261

المعرفة

)(0.000

0.827

المتاير المست ل
الت نية ال ديثة

)(0.000

تجنولوجيا

2894.001

0.840

اقتصاالت

)(0.000
2738.973

0.833

)(0.000

عولمة األعمال

الت ديرات


T

Sig.

Constant

-.494

-8.521

.000

x26.29

1.038

60.264

.000

Constant

.701

15.036

.000

x30.33

.847

51.247

.000

Constant

.673

14.965

.000

x34.37

.761

53.796

.000

Constant

-.862

-11.772

.000

x38.41

1.064

52.335

.000

المصدر :نتائ الت ليل اال صائى.
ولت ديد أهم أبعاد العولمة ،متايرات مست لة التى تؤثر فى المتاير التابع (تدري

وتنمية

الموارد البشرية من وجهة نار عينة الدراسة) ،يعرض جدول رقم) (9ت ديرات نموةج االن دارالمتعدد
 ،ويتطح من الجدول معنوية نموةج اقن دار الم درة عند مستوى معنوية  1%يث أن قيمة F
الم سوبة ((1850.644

و  (P- value=0.000) Sigأقل من مستوى المعنوية ، ،ما يتطح

من الجدول معنوية معامالت االن دار من الل قيم  Sig. ،tويطح من الجدول أن أهم أبعاد
العولمة

س

د ولها فى النموةج هى:

 الت نية ال ديثة  -تجنولوجيا االتصاالت
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وتنمية الموارد البشرية من

وتفسر  87.1%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع ( تدري

وجهة نار عينة الدراسة) ويتطح من الجدول أن إشارات معامالت االن دار موجبة مما يدل على
وجود عالقة لردية بين المتايرات المست لة (ابعاد العولمة من وجهة نار عينة الدراسة) والمتاير

التابع ( تدري

معامل

الت ديد
R2

0.871

وتنمية الموارد البشرية من وجهة نار عينة الدراسة)

جدول رقم ()9
ت ديرات نموةج االن دار المتدرج

F
)(sig.

1850.644
)(0.000

المتايرات المست لة

Constant

الت نية ال ديثة

تجنولوجيا االتصاالت

الت ديرات


T

Sig.

-.267

-2.904

.004

x26.29

.817

11.391

.000

x34.37

.169

3.165

.002

المصدر :نتائ الت ليل اال صائى.
مما سبب يتطح عدم ص ة الفرض الفرعى الثانى وص ة الفرض البديل:

" يوجد تثثير معنوي ألبعاد العولمة علي تدري

وتنمية الموارد البشرية "

 -3/2/9الفرض الفرعى الثالث " :ال يوجد تثثير معنوي ألبعاد العولمة علي فاعلية سياسة ت ييم

أداء الموارد البشرية "

ال تبار هةا الفرض تم است دام االن دار البسيل ،الن دار المتاير التابع ( ت ييم أداء الموارد

البشرية من وجهة نار عينة الدراسة) والمتايرات المست لة (أبعاد العولمة من وجهة نار عينة
الدراسة) ،يعرض جدول رقم ) (10ت ديرات نماةج االن دار البسيل  ،ويتطح من الجدول معنوية
جميع نماةج اقن دار الم درة عند مستوى معنوية 1%

يث أن قيم ، (4222.746( F

( (3360.934( ،(2891.823( ، (2497.804لجميع النماةج على الترتي

و Sig

(P-

) value=0.000أقل من مستوى المعنوية، ،ما يتطح من الجدول معنوية معامالت االن دار من
الل قيم  Sig. ،tويتطح من الجدول إنه يم،ن ترتي
المتاير التابع ،ما يلى:
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أبعاد العولمة س

درجة تثثيرها فى

 الت نية ال ديثة وتفسر  88.5%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.

 عولمة االعمال وتفسر  85.9%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.
 تجنولوجيا االتصاالت وتفسر  84.0%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.
 المعرفة وتفسر  82.0%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع.
جدول رقم ()10
ت ديرات نماةج االن دار البسيل

معامل الت ديد
R2
0.885

0.820

0.840

0.859

F
)(sig.

الت ديرات

المتاير المست ل

Constant


-.045

-.866

x26.29

1.008

64.983

.000

Constant

1.143

24.952

.000

x30.33

.812

49.978

.000

2891.823

تجنولوجيا

Constant

1.107

25.578

.000

)(0.000

اقتصاالت

x34.37

.732

53.776

.000

Constant

-.426

-6.589

.000

1.040

57.974

.000

4222.746

الت نية ال ديثة

2497.804

المعرفة

)(0.000

)(0.000

3360.934

عولمة األعمال

)(0.000

x38.41

t

Sig.
.387

المصدر :نتائ الت ليل اال صائى.
ولت ديد أهم أبعاد العولمة ،متايرات مست لة التى تؤثر فى المتاير التابع (تدري

وتنمية

الموارد البشرية من وجهة نار عينة الدراسة) ،يعرض جدول رقم) (11ت ديرات نموةج
االن دارالمتعدد  ،ويتطح من الجدول معنوية نموةج اقن دار الم درة عند مستوى معنوية 1%
يث أن قيمة  Fالم سوبة ((2174.103

و  (P- value=0.000) Sigأقل من مستوى

المعنوية ، ،ما يتطح من الجدول معنوية معامالت االن دار من الل قيم  Sig. ،tويطح من
الجدول أن أهم أبعاد العولمة

س

د ولها فى النموةج هى:

الت نية ال ديثة  -عولمة األعمال
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وتفسر  88.8%من التايرات التى ت دث فى المتاير التابع ( ت ييم أداء الموارد البشرية من

وجهة نار عينة الدراسة)

ويتطح من الجدول أن إشارات معامالت االن دار موجبة مما يدل على وجود عالقة لردية

بين المتايرات المست لة (ابعاد العولمة من وجهة نار عينة الدراسة) والمتاير التابع ( ت ييم أداء
الموارد البشرية من وجهة نار عينة الدراسة)
جدول رقم ()11
ت ديرات نموةج االن دار المتدرج
معامل

الت ديد
R2

F
)(sig.
2174.

0.888

103
)(0.000

الت ديرات

المتايرات المست لة



T

Sig.

الت نية ال ديثة

Constant

-.177

-2.872

.004

عولمة األعمال

x26.29

.763

11.820

.000

x38.41

.265

3.917

.000

المصدر :نتائ الت ليل اال صائى.

مما سبب يتطح عدم ص ة الفرض الفرعى الثالث وقبول الفرض البديل

" يوجد تثثير معنوي ألبعاد العولمة علي فاعلية سياسة ت ييم أداء الموارد البشرية "
مما سبب يتطح عدم ص ة الفرض الرئيسي وقبول الفرض البديل:

" يوجد تثثير معنوي للعولمة وأبعادها (الت نيات ال ديثة د المعرفة

د تجنولوجيا االتصاالت د

عولمة األعمال ) علي ممارسات إدارة الموارد البشرية في مؤسسة بن الدن السعودية"
 -49نتائج البحث:
ومن

الل إ تبارات الفروض واعتماداعلى نتائ

النتائ التالية:

الت ليل اال صائى الساب ة يم،ن است ال

 -1/10النتائ المتعل ة بالمتوسل العام آلراء العاملين :

بالنس ددبة ألث ددر أبع دداد العولم ددةعلى ممارس ددات إدارة المد دوارد البشددرية  ،ددان هن دداك إتف دداق ب ددين آراء فئ ددات
افر لب ا لمعيارالمتوسل العام ،ما يلى:
الدراسة على أن أجثر العناصر تو ا

 -الت نية ال ديثة(توجد لدى المؤسسة ت نيات اقتصال السلجية والالسلجية )بمتوسل عام ()4.09

لإلدارة تنفيةية  )4.32(،وسلى  )4.74(،إدارة عليا.
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 المعرفة( توفر المؤسسة البرام التدريبية المتعل ة بادارة المعرفة) بمتوسل عام ( )2.3إدارةتنفيةية )2.68( ،إدارة وسلى  )3.14( ،إدارة عليا.

 -تجنولوجيا اقتصاالت(يتم إست دام اقنترنت فى ت ديم ال دمات لعمالء المؤسسة )بمتوسل عام

( )2.59إدارة تنفيةية  )3.16( ،إدارة وسلى  )3.5(،إدارة عليا.

 عولمة االعمال(تهتم المؤسسة بالت سين المستمر للمنتجات وال دمات التى ت دمها لعمالئهالمواجهة المنافسة العالمية) بمتوسل عام ( )3.89إدارة تنفيةية  )4.23(،إدارة وسلى )4.54( ،

إدارة عليا.

 -2/10نتائ إ تبارات الفروض
ويرى البا ث أنه وبالرغم من أن نتائ الفرض الرئيسي للدراسة تلت ى مع نتائ عدد من

الدراسات الساب ة ومنها:

دراسة ( ، ) Geoffrey , 1997دراسة ( ، )Anait & Others,1997دراسة (م مود ،

 ، )2001دراسة ( ، )Bayraktaroglu et al. 2003والتى أجدت جميعها على أن العولمة

لها تثثير على سياسات إدارة الموارد البشرية ،إال أن الموطو مانال ي تاج الى بعض الدراسات
للت ب من لبيعة هةظ العالقة .ويرى البا ث أيطا أن ر،ة التايرات والت والت العالمية التى
نتجت عن العولمة نشث عنها واقعا جديدا واروفا م تلفة عما ،ان عليه ال ال قبل التسعينات

من ال رن العشرين  ،وأنه يج

على إدارة الموارد البشرية بمؤسسة بن الدن مواجبة هةظ

الت والت والتلورات واستاالل ماتوفرظ من فر

والعمل على ت لي

آثارها السلبية .ومن نتائ

إ تبار الفرض الرئيسي أيطا مايلى:

 -1/2/10بالنسبة ألثر أبعاد العولمة على ت ليل الموراد البشرية ،انت النتائ ،مايلى:
 أاهرت النتائ ترتيس

أبعاد العولمة س

نتائ الت ليل اق صائى ،ما يلى :

درجة تثثيرها فى ت ليل الموارد البشرية مرتبة تنانليا

 الت نية ال ديثة وتفسر %88.9من التايرات التى ت دث فى ت ليل الموارد البشرية
 عولمة األعمال وتفسر  %86.3من التايرات التى ت دث فى ت ليل الموارد البشرية .
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 تجنولوجيا اقتصاالت وتفسر  %81.9من التايرات التى ت دث فى ت ليل الموارد
البشرية.

 المعرفة وتفسر %78.7من التايرات التى ت دث فى ت ليل الموارد البشرية.
 ،ما تبين أن أجثر أبعاد العولمة تثثي ار على ت ليل الموارد البشرية على التوالىال ديثة – المعرفة – عولمة األعمال ) س

( الت نية

إتفاق آراء فئات العينة.

 أن هناك عالقة لردية بين أبعاد العولمة وت ليل الموارد البشرية. تفسر أبعاد العولمة  %90من التايرات التى ت دث فى ممارسة ت ليل الموارد البشرية. -2/2/10بالنسبة ألثر أبعاد العولمة على تدري
 أاهرت النتائ ترتيمرتبة تنانليا س

أبعاد العولمة س

وتنمية الموراد البشرية ،انت النتائ ،مايلى:

درجة تثثيرها فى وايفة تدري

وتنمية الموارد البشرية

نتائ الت ليل اق صائى ،ما يلى :

 الت نية ال ديثة وتفسر  %86.8من التايرات التى ت دث فى وايفة تدري

وتنمية الموارد

 تجنولوجيا اقتصاالت وتفسر  %84.0من التايرات التى ت دث فى تدري

وتنمية الموارد

البشرية.

البشرية.

 عولمة األعمال وتفسر  %83.3من التايرات التى ت دث فى تدري
البشرية.

 المعرفة وتفسر %82.7من التايرات التى ت دث فى سياسة تدري
 أن أجثر أبعاد العولمة تثثي ار على تدريتجنولوجيا االتصاالت ) س

وتنمية الموارد
وتنمية الموارد البشرية.

وتنمية الموارد البشرية على التوالى ( الت نية ال ديثة-

إتفاق آراء فئات العينة .

 أن هناك عالقة لردية بين أبعاد العولمة و،فاءة سياسة تدري -تفسر أبعاد العولمة  %87.1من التايرات التى ت دث فى تدري

وتنمية الموارد البشرية.
وتنمية الموارد البشرية.

 -3/2/10بالنسبة ألثر أبعاد العولمة على ت ييم أداء الموراد البشرية ،انت النتائ ،مايلى:
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 أاهرت النتائ ترتيتنانليا س

أبعاد العولمة س

درجة تثثيرها فى ت ييم أداء الموارد البشرية مرتبة

نتائ الت ليل اق صائى ،ما يلى :

 الت نية ال ديثة وتفسر  %88.5من التايرات التى ت دث فى ت ييم أداء الموارد البشرية.
 عولمة األعمال وتفسر  %85.9من التايرات التى ت دث فى ت ييم أداء الموارد البشرية.
 تجنولوجيا اقتصاالت وتفسر  %84.0من التايرات التى ت دث فى ت ييم أداء الموارد
البشرية.

 المعرفة وتفسر %82.0من التايرات التى ت دث فى ت ييم أداء الموارد البشرية.
 أن أجثر أبعاد العولمة تثثي ار على ت ييم أداء الموارد البشرية على التوالى ( الت نية ال ديثة-عولمة األعمال ) س

إتفاق آراء فئات العينة .

 أن هناك عالقة لردية بين أبعاد العولمة و،فاءة ت ييم أداء الموارد البشرية. تفسر أبعاد العولمة  %88.8من التايرات التى ت دث فى ت ييم أداء الموارد البشرية. -11وتوصيات الب ث:
بناءا على ما أسفرت عنه نتائ الدراسة الميدانية من نتائ  ،ورغبة فى النهوض بممارسات إدارة

الموارد البشرية فى مواجهة ت ديات العولمة فى مؤسسة بن الدن السعودية  ،ي دم البا ث مجموعة
من التوصيات وةلك على الن و التالى:

 -1طرورة رفع مستوى الوعى لدى ال يادات بثهمية إدارة الموارد البشرية ودورها فى ت سين أداء
المنامات  ،وت يب المينة التنافسية وةلك عن لريب المشار،ة فى المؤتمرات والفعاليات العالمية
.وتم،ين ال ائمين على إدارة الموارد البشرية من المشار،ة فى إعداد ال لل اقستراتيجية للمنامة.
 -2طرورة مشار،ة العاملين فى إعداد ال لل المست بلية للمؤسسة .
 -3إعادة النار فى توصيف الواائف على مستوى المؤسسة ،،ل  ،وبالمواصفات والمؤهالت
الواج

توافرها بمن يشالها .مع التر،ين على مهارات التعامل مع ال اس

اقنجلينية  ،وممارسة التف،ير والت ليل اقستراتيجى.
 -4طرورة وطع رؤية مست بلية لما يج
مواجهة ت ديات العولمة .

اآللى ،ومهارات اللاة

أن تجون عليه إدارة الموارد البشرية لتجون قادرة على
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 -5طرورة إعادة النار فى المناه التعليمية والتدريبية من الل التعاون مع المؤسسات ةات
العالقة لمواجهة إ تياجات سوق العمل ومواجبة التلورات والمستجدات التى أفرنتها العولمة وآلياتها
والتى تتلل

توفر مهارات فنية وت نية وادارية عالية.

 -6طرورة تلوير الواقع التنايمى قدارة الموارد البشرية بجيث يتم رفعها الى مستوى اقدارات
الهامة والرئيسية العليا واشراك إدارة الموارد البشرية فى صنع السياسات وات اة ال اررات.

 -7طرورة تبنى المعايير العالمية فى األداء سواء على مستوى المنامات أو إدارات الموارد
البشرية فيها أو على مستوى أداء العاملين تى يم،ن مواجبة الت والت والتايرات السريعة.

-8

تشجيع ال يادات اقدارية على المشار،ة فى برام

العالمية فى مجاالت الموارد البشرية بش،ل ا

تدريبية عالمية،والتواصل مع المراجن

 ،للتعره على آ ر ماوصلت إليه التلورات

والمستجدات فى مجال تلوير وتنمية الموارد البشرية.
 -12م تر ات لب وث مست بلية:

 -1اقستراتيجيات الالنمة لمواجهة طعف مستوى م رجات التعليم.
 -2أثر الث افة التنايمية على فعالية ممارسات إدارة الموارد البشرية.
 -3أثر نام المعلومات اقدارية على سياسات إدارة الموارد البشرية
مل

الب ث:

اعد هةا الب ث لدراسة اثر بعض ابعاد العولمة على ممارسات ادارة الموارد البشرية بالتلبيب على

مجموعة بن الدن السعودية وتمثل الهده الرئيسى للب ث فى التعره على مدى تثثير ابعاد
العولمة ( المعرفة –عولمة االعمال – تجنولوجيا االتصاالت – الت نية ال ديثة ) على بعض
ممارسات ادارة الموارد البشرية (الت ليل-التدري

– ت يم االداء)  ،وت ديم الم تر ات التى تسهم

فى بيان العالقة بينهم بما يدعم ادارة الموارد البشرية فى أداء وممارسة أنشلتها.

وقد بنى الب ث على فرض رئيسى اهتم بدراسة اثر بعض ابعاد العولمة على بعض ممارسات ادارة

الموارد البشرية ء وقد ان سم هةا الفرض الى اربعة فروض فرعية ب س

ابعاد العولمة االربعة التى

اهتمت بها الدراسة.
وتجونت عينة الدراسة من  552مفردة هم جميع العاملين بالمجموعة بجدة ولب ت عليهم قائمة

االست صاء المتعل ة ب ياس اثر بعض ابعاد العولمة على ممارسات ادارة الموارد البشرية.
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وقد توصل البا ث الى مجموعة من النتائ أهمها:
 -1يوجدا تاله جوهرى بين آراء عينة الدراسة ول ممارسات ادارة الموارد البشرية بمجموعة بن
الدن السعودية بجدة.
 -2تمثلت أبعاد العولمة التى تم دراستها فى الت نية ال ديثة وعولمة االعمال وتجنولوجيا االتصاالت
والمعرفة وقد اهر التفاوت فى تثثيرها على ممارسات ادارة الموارد البشرية.

 -3ترتي

أبعاد العولمة س

الت نية ال ديثة.

درجة التثثير على ممارسات ادارة الموارد البشرية و،ان أهمها

المراجع العربية:

 -1بيتر تيلور ،و،ولن فلنت  "،الجارافيا السياسية لعالمنا المعاصر" ،ترجمة عبد السالم رطوان ،ود.إس ب
عبيد  ،مجلة سلسلةعالم المعرفة ،عدد (،282غير مبين الناشر2002 ،م)

.30-28

 -2ب،ر ا مد عبد هللا السر ان"،العالقة بين التجنولوجيا والهي،ل التنايمي ،دراسة ميدانية في الشر،ات الصناعية
المساهمةالعامةاألردنية " ،رسالة ماجستير غير منشورة(،عمان :الجامعة األردنية ،)1995 ،
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.28

 -3بهاء ب ة،ي أ مد " ،أسالي

نيادة درجة توافب العاملين في منامات األعمال مع تجنولوجيا

المعلومات"  ،المجلة العلمية لجلية التجارة ،العدد( ،14ال اهرة  :فر جامعة األنهر (بنات) ،)1997،
.22

 -4اجى سن ،عبد الم سن ا مد، ،ممارسات ادارة الموارد البشريةواثرها فى ت يب التمين التنافسي ،
جامعة الشرق االوسل ،،لية ادارة االعمال  ،االردن.)2010(،

 -5نياد مفيد ال اطى ،عالقة الممارسات االستراتيجية الدارة الموارد البشرية واداء العاملين واثرهما على
اداء الجامعات ال اصة باالردن،جامعة الشرق االوسل،،لية ادارة االعمالء(.)2012

 - 6سعد بن مرنوق العتيبى " ،إدارة المعرفة وام،انيات تلبي ها" ،رسالة ماجستير غير منشورة(،الرياض:

أجاديمية نايف العربية للعلوم.)2009 ،

 - 7سعيد بن عبيد بن نمشه" ،إستراتيجية إدارة الموارد البشرية لمواجهة ت ديات العولمة" ،رسالة د،توراظ غير منشورة
(،الرياض  :أجاديمية نايف العربية للعلوم.)2007 ،

 -8سعد الدين ليل عبد هللا  ،إدارة مراجن التدري

.22

 (،ال اهرة  :مجموعة النيل العربية 2007 ،م)

-9عبدال ميد عبد الفتاح الماربى  ،ادارة الموارد البشرية لبناء دعائم استراتيجيات ال رن  (،21المنصورة ،غير مبين
.56

الناشر )2005 ،

 -01عبد الهبدي الزفبعى ،وليد عبمز ،على الديب" ،العىلمت وبعض اآلثبر االجتمبعيت واالقتصبديت الىبجمت عىهب"
مجلت جبمعت تشزيه للدراسبث والبحىث العلميت  ،المجلد( )72العدد(( ، ) 0دمشق :جبمعت تشزيه ،)7115 ،
ص.702
 -11فيصل سونة  ،ادارة الموارد البشرية  ( ،عمان  :دار اسامة للنشر )2008 ،

136.

 -12مدنى عبد ال ادر عالقى  ،إدارة الموارد البشرية( ،جدة  :وارنم العلمية للنشر )2007 ،
 -13ب نجيد
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صدبرى م مددود " ،انع،اسدات العولمددة علدى إدارة المدوارد البشدرية"  ،المددؤتمر العلمدى السددنوي

الثالث  ،االتجاهات ال ديثة فى إدارة األعمال  (،ال اهرة :اللجنة العلمية الدائمة، ) 2001 ،

106

 -14ن ددورة ب س ددين هم ددالن  "،د ارس ددة وت لي ددل عناص ددر رأس الم ددال الف ،ددري ف ددي ط ددوء مس ددتجدات بيئ ددة

العولم د ددة" (د ارس د ددة استجش د ددافية)  ،رس د ددالة ماجس د ددتير غي د ددر منش د ددورة (،ج د دددة  :جامع د ددة المل د ددك عب د ددد العني د ددن ،
،)2008

.208

-15ياسرسالم المرى "،دور الت نيات ال ديثة فى رفع ،فاءة العاملين"  ،رسالة ماجستير غير
منشورة(،الرياض:أجاديمية نايف العربية للعلوم .)2009 ،
المراجع االجنبية
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ميحرلا نمحرلا هللا

بسم
/ األخ الفاضل

،السالم عليكن ورحوة هللا وبركاته
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عظيم تحياتي وامتنااني لساعادت م  ،وشاا ر ومقادر ل ام سالفا ماا ساتقدمونو مان معلوماات ،

وما ستقضونو من وقت فى استيفاء بيانات هذا االستقصاء .

وبعــــد،
يهااده هااذا االستقصاااء إلااى التعااره علااى بعااض ابعاااد العولمااة وادرهااا علااى ممارسااات إدارة

الموارد البشرية بالتطبيق على مجموعاة بان الدن الساعودية  ،ويساعدني أن الفات انتباات سايادت م
إلى أن نجاح البحث الذي أعدت يتوقف على مدى مساهمت م الفعالة بآ ار م البناءة  ،وأعادكم با ن

مااا ستتفضاالون بااو ماان اراء وبيانااات لاان يسااتخدم إال ألغ اراض البحااث العلمااي فقااط  ،ولمراعاااة

الموضوعية والسرية فإن ذكر االسم ليس مطلوبا منكم .

وأشكركن هقدها على حسن تعاونكن ،

الباحث

مان فضاالد حاادد ماادى موافقتااد علاى العبااارات التاليااة والتااى تتعلااق بممارساات إدارة الماوارد البشاارية فااى مواجهااة
تحديات العولمة بمؤسست م على المقياس الموضح أدنات مع مراعاة أن موافق تماما = 5

تماما =4
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أو غير موافاق

هوافق
تواها

العبارات

5
 -1يتم إعداد لة الموارد البشرية بالسرعة المناسبة.
 -2يتم ت دير اق تياجات من الموارد البشرية بدقة.
 -3تهتم إدارة الموارد البشرية بالتنبؤ باتجاهات سوق العمل.
 -4تتبع إدارة الموارد البشرية ناام الت ديث المستمر لبيانات العرض واللل

على العمالة.

 -5ت تفظ إدارة الموارد البشرية بم نون ديث لمهارات ،ل عامل بالمؤسسة .

 -6تهتم إدارة الموارد البشرية بتجن م الر نيادة تجلفة

لة الموارد البشرية بالمؤسسة.

 -7تهتم إدارة الموارد البشرية بالتجيف مع المتايرات المؤثرة في لة العمالة.
 -8تهتم إدارة الموارد البشرية بدراسة سوق العمل عند تدبير اق تياجات من العمالة.
 -9ت وم إدارة الموارد البشرية بالت ديد الدقيب لال تياجات التدريبية بالمؤسسة.

 -10تهتم إدارة الموارد البشرية بنيادة دوافع التعلم الةاتي لدى العاملين بالمؤسسة.
 -11يتم فض تجلفة التدري

دون اق الل بت يب أهدافه .

 -12تهتم إدارة الموارد البشرية باالستعانة بام،انات تجنولوجيا المعلومات في ت يب فعالية التددري
بالمؤسسة.

 -13تهتم إدارة الموارد البشرية بمساعدة المتدربين على الربل بين مدا لدديهم مدن معداره ومعلومدات
ساب ة وبين ما ي دم لهم.

 -14تهتم إدارة الموارد البشرية بنيادة النتائ الم

ةمن البرام التدريبية.
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هوافق
تواها

العبارات

5
 -15ت وم إدارة الموارد البشرية بممارسة الرقابة على نتائ التدري .

 -16تهتم إدارة الموارد البشرية بتل ي مبادرات التدري

من العاملين.

 -17تهتم إدارة الموارد البشرية بآراء المديرين فى ت ديد اق تياجات التدريبية.
 -18تهتم إدارة الموارد البشرية بمراعاة الموطوعية فى ت ييم أداء العاملين .
 -19يتم إعداد ت ارير الجفاءة للعاملين بالسرعة المللوبة.
 -20تمارس إدارة الموارد البشرية المرونة الجافية فى تعديل معايير ت ييم أداء العاملين.
 -21تهتم إدارة الموارد البشرية باالستفادة من نتائ الت ييم في سياسة التدري .
 -22تهتم إدارة الموارد البشرية بت ليل درجة الت ين من جان

الرؤساء في ت ييم أداء مرؤوسيهم.

 -23تهتم إدا ةر الموارد البشرية بثن يتعره العامل على أ لائه وأن يتم إت اة اقجراءات التص ي ية.
 -24تهتم إدارة الموارد البشرية بنيادة درجة رطاء العاملين عن نتائ الت ييم.
 -25يتم توفير معلومات مرتدة لت ويم ن اط الطعف في األداء.
 -26توفر بالمؤسسة ناام األرشفة اقلجترونية (ناام ال فظ االلجترونى
 -27توجد لدى المؤسسة ت نيات اقتصال السلجية والالسلجية.
( اقنترنت)

 -28يتوافر بالمؤسسة شب،ة اقتصال الدا لية ( اقنترانت) وال ارجية
 -29تهتم المؤسسة بثنامة ماية المعلومات.
 -30تهتم اقدارة العليا بالمؤسسة بمفهوم إدارة المعرفة.
 -31تهتم المؤسسة بتوايف العمالة المؤهلة للتعامل مع ت نية المعلومات.
 -32توفر المؤسسة البرام التدريبية المتعل ة بادارة المعرفة.
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5
ال ا

 -33تهتم المؤسسة بتر،ين بنود ت ييم األداء على الجان

بالتف،ير المبد ال الق.

 -34تتوفرلدى المؤسسة بنية ت تية قوية لتجنولوجيا المعلومات واقتصاالت.
 -35يتم إست دام اقنترنت فى ت ديم ال دمات لعمالء المؤسسة.
 -36تست دم المؤسسة التدري

عن بعد عبر اقنترنت لنيادة معاره ومهارات العاملين.

 -37هناك تعامل بين الرؤساء والمرؤوسين إلجترونيا بالمؤسسة.
 -38ت دوم المؤسسدة بدداجراء عمليدة الب ددث واالسدت لا
اقنترنت.

اقلجتروندي فددي أسدواق العمددل العالميدة عبددر

 -39تعمدل العولمدة علدى إ انلدة ال ددود ب يدث يصدبح العددالم و،ثنده سدوق وا ددة ممدا يدؤدى الدى شدددة
المنافسة بالنسبة للمؤسسة.

المتا ة باألسواق العالمية.

 -40العولمة أداة لت فين المؤسسة لالستفادة من الفر

 -41تهتم المؤسسة بالت سين المستمر للمنتجات وال دمات التى ت دمها لعمالئها لمواجهدة المنافسدة
العالمية.

البيانات الشخصية :

المستوي اإلداري الذى تنتمون إليو :
 oإدارة عليا

(

)

 oإدارة وسطى

(

)

 oإدارة تنفيذية

(

)
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