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 في مؤسساث الدولت دارة الموارد البشريتستراتيجيت إإ
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 مصراتة –كمية العموم التقنية 

Hass_ss8@yahoo.com 

 
 الممخص
دارة الموارد البشرية في الشركات. ستراتيجية إإأىمية  لمتعرف عمىىذه الدراسة تيدف 
األدبيات  مراجعةمن خالل وذلك  ،الوصفي يالتحميمالمنيج عمى  الدراسةت عتمداحيث 

ىم أستخالص ومناقشتيا وا   العالقة بموضوع الدراسةالكتب والمجالت ذات والدراسات و 
البشرية ليا أىمية استراتيجية ادارة الموارد إلى أن النتائج أشارت وقد النتائج والتوصيات. 

 كبيرة في الشركات وليا تأثير ايجابي عمى اداء المنظمة و العاممين.
 

Abstract 

This study aims to identify the significance of human resource 

management strategy within organizations. This study has 

implemented the descriptive analytical approach using literature 

review, books, and international journals associated with this 

research study. This can be achieved by discussing and concluding 

their most crucial points and recommendations. The obtained 

results show that the strategy of human resources management is 

very significant in organizations, and has a positive impact on the 

performance of organizations and personnel.  
 

  المنظمات.إستراتيجية إدارة الموارد البشرية،  الموارد البشرية،الكممات الدالة: 
 
 المقدمة  .1

 وتقوي الموضوعات التي تعزيزىم أحد أ الموارد البشرية منإستراتيجيات إدارة  باتت
وأىداف  يا الوظيفية المسؤولة عن تحقيق غايةأنحيث األعمال؛  فعالية منظمات

ستراتيجية وترجمتيا إل العامة لممنظمةاإلستراتيجية من خالل بمورة  يتياظمة ورؤ المن
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 شمل عمى طرق التعامل مع العنصر البشريالبشرية والتي تالموارد ب مختصةتفصيمية 
التحفيز كالبرامج التدريبية و  ممارساتالرؤية االدارة العميا حول ، و في المنظمات العاممة

فيما دارة الموارد البشرية إ ىداف االستراتيجية المطموبة مناأل وكذلك تحديدالتدريب، و 
السياسات التي تتبعيا و  ،ورعايتياالموارد البشرية العاممة توظيف وتنمية وتطوير يتعمق ب

أيضًا،  وحصر البدائل المتاحة وحصرىا القراراتإدارة الموارد البشرية خالل فترة إتخاذ 
 .جميعيا من أجل الوصول لألىداف اإلستراتيجية

اة المنظمات في عالمنا حجر الزاوية لحي ىيالموارد البشرية  دارةاستراتيجية إإن 
 ,Akingbola) المستقبل غير مؤكد اوخاصة في عالم معقد حيث يبدو  المعاصر،

عمى مستوى المنظمة وكذلك وجود سيطرة  استراتيجيةإدارة الحاجة إلى و  ،(2013
اإلستراتيجي ومرونة المنظمة في التخطيط اإلستراتيجية مشتركة وتعاون لتنفيذ الخطة 

وتعقيد مياميا وزيادة حجميا؛ وكل ذلك واإلستراتيجية ممتغيرات الداخمية لواإلستجابة 
، وىو بالفعل حجر االستراتيجييتطمب من المنظمات إعطاء اىتمام كبير لمتخطيط 

 الزاوية لزيادة فعالية ممارسات إدارة الموارد البشرية وزيادة مساىمتيا في أداء المنظمة
توفير الكمية والنوعية المطموبة من يمكن إلدارة الموارد البشرية  حيث . (2018)كسنة، 

الموارد البشرية في المكان والزمان المناسبين من خالل التخطيط االستراتيجي لمموارد 
ساسي لدوافع المصدر األ التي ىينسانية حاجات اإللمالتحفيز  العمل عمىو  ،البشرية

الحوافز ىي  فإن لذلك (.2004محدد الرئيسي لسموكيم في المنظمة )بديسي، االفراد وال
شباع التأثير في سموك الفرد من خالل إ مجموعة العوامل التي تعمل عمىعبارة عن 
أحد أىم ىي ساسية ثل نتائج عممية الحفز ومصادره األن الحوافز التي تمأحاجاتو، و 

نشطة الموارد البشرية في المنظمة إلى جانب أ الوسائل لرفع كفاءة الموارد البشرية
يعتبر والحافز  .وتدريب إلى تنظيم جيود المورد البشري وتوجييياختيار األخرى من إ

تستغرق األىداف كثر ن أأكما  ،ميم في الحفاظ عمى السموك الموجو نحو ىدف معين
 .(2013، ضوالبيتفقط أولئك الذين يحفزون باستمرار سينجزونيا ) ،وقتًا لإلنجاز

ساسية والرئيسية في دارات األحدى الوظائف واإلإدارة الموارد البشرية ىي إتعتبر و 
وكل ما يتعمق  الموارد البشرية التي تعمل فييا جميعىو ن  محور عمميا أالمنظمات و 

بيا من امور وظيفية، منذ تعيين الفرد في المنظمة وحتى ساعة انتياء خدمتو وعممو 
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، : تعممىين التدريب يتكون من ثالثة عناصر مستدامة و أ لىالباحثين إ ويشير  .فييا
و داخل المنظمة منذ لحظة تعيينيم إلى لحظة تقاعدىم أ تدريب، تنمية تالصق العاممين

 لدييم ما لفضذلك من أجل دعميم ومساندتيم وتمكينيم من استخراج أتركيم لمعمل، و 
  .(2018)النعيمي، 

كبر ىو ارد البشرية جزء أو نظام فرعي من نظام كمي أشمل وأإدارة المو ستراتيجية ان إ
استراتيجية المنظمة، التي تشتمل عمى استراتيجيات الييكل التنظيمي بما فييا استراتيجية 

كما المنظمة.  وأىداف الموارد البشرية والتي تتكامل جميعيا مع بعضيا لتحقيق رسالة 
اليدف الرئيسي الذي تسعى إليو إدارة الموارد البشرية من خالل وظيفتيا ىو توفير أن 

لممنظمة من الموارد البشرية لمموازنة بين مقدار العمل ات اإلستراتيجية اإلحتياج
ت فرعية تشمل استراتيجية المطموب من القوى العاممة. و يشتمل ذلك عمى استراتيجيا

حيث يتمحور دور الخطط  واستراتيجية التوظيف.اإلختيار استراتيجية الجذب و 
لتحقيق األداء سد الفجوات كذلك لالموارد الالزمة و وفير ت اإلستراتيجية لممنظمات في

والغايات، كما وتعتمد إدارة الموارد البشرية عمى معايير التقييم وفق المستويات  المطوب
اإلستراتيجيات المطموبة )ماىر، تنفيذ و لمتأكد من تحقيق األىداف المحددة والمتابعة 

2014.) 
الدول النامية وفيما يتعمق بدراسة أثر الدراسات والبحوث وقمتيا في وفرة بالرغم من و 

كثب إال أنيا متوفرة عن  إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في تحقيق أىداف المنظمات
األثر الحقيقي لإلستراتيجية في الدول النامية. دراك والتأكد من إلفي الدول المتقدمة ل

دارة الموارد البشرية ذات العالقة بإ والبحوث الدراساتقمة بحيث تتمحور مشكمة الدراسة 
الموارد إدارة لى التحقق من الحالية إ االستراتيجية في الدول النامية، لذلك تيدف الدراسة

  ىداف المنظمات.أثرىا في تحقيق أالبشرية و 

 مشكمة الدراسة  .2
تتسم نتائج العولمة بنفس الصفات التي تؤدييا سواء أكان في الدول النامية أو المتقدمة، 

اإلقتصادية والقانونية والمالية بتعبير كبير وسريع؛ مما جعل البيئات كونيا تييمن في 
حيث باتت منظمات األعمال بدون قيود تييمن عمى عمميا وحماية  العالم قرية صغيرة
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األمر الذي جعل حدة المنافسة بين المنظمات الدولية واإلقميمية الصناعات المحمية، 
 (.2013، محمد & أبوسن) والمحمية بإزدياد وتفارس مستمرين

لتتمكن من تمك التغيرات فرضت عمى منظمات األعمال التكيف معيا وأن  كما
اإلستمرار في العمل والتواجد في سوق العمل؛ حيث تكيف اإلستراتيجيات العامة ليا 

بالموارد البشرية، أو في كافة قطاعات العمل فييا والتي تتمثل  أواًل، وكذلك ممارساتيا
أو في اليياكل التوظيفية، أو في الفكر اإلداري مع تمك ، أو تسويقية أو بيعية، باإلنتاجية

تعتبر من حيث أن وظيفة ادارة الموارد البشرية  يرات في البيئية الخارجية والداخمية.التغ
 التغيراتأحد أىم الوظائف الداخمية لممنظمة، والتي تتطمب تغيير كمي وشامل لمواكبة 

في أسواق العمل، وأصبح أيضًا إلدارة الموارد البشرية إستراتيجية الطارئة والحاصمة 
تدعى وأصبحت  العامة الدوليةوالتي تعد جزًء ال يتجزأ من اإلستراتيجيات خاصة بيا 

ل إلى األىداف و حيوي وفعال لموص تقوم بدور، والتي دارة الموارد البشريةستراتيجية إبا
)أبو غزة،  الموارد البشرية وتطويرىاعن طريق تنسيق أعمال  المرجوة وكذلك تحقيقيا

2011). 

 همية الدراسة أ .3
دارة الموارد دور إمن تعمل عمى التأكد يا ؛ كونةياممن الدراسات ال الحالية الدراسةد تع

ق بين و توضح الفر العاممة، كما وس ىداف المنظماتأستراتيجية في تحقيق البشرية اإل
رى، ية نظر أخجو ومن  دارة الموارد البشرية.اإلستراتيجية وا   دارة الموارد البشريةإ

 دور اجزء ىام في الشركة ولي كونياستراتيجية ادارة الموارد البشرية اإلىمية ظر ألوبالن
الورقة عمى كيفية ودور  ركزت ىذه ىداف العامة لممنظماتفي تحقيق األ فعال ومحوري

 ىداف العامة لممنظمات.ستراتيجية في تحقيق األادارة الموارد البشرية اإل
تساعد  من الممكن أنىم النتائج والتوصيات التي أستخالص االدراسة بىذه قامت كما 

فيم تأثير إدارة الموارد البشرية مدراء ادارة الموارد البشرية في المنظمات عمى 
دارة الموارد البشرية إ ىمية ودورأيم ىداف المنظمات وفأستراتيجية في تحقيق اإل
 ىداف العامة لممنظمات. ستراتيجية في تحقيق األاإل
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 منهجية الدراسة  .4
ساليب الشائعة من األكونو  الوصفي التحميمياألسموب الحالية عمى  الدراسة اعتمدت

خالل ن موذلك  ؛والمستخدمة من قبل الباحثين لدراسة ظواىر وحل مشكالت معينة
وتحميل وجميع البيانات والمعمومات من خالل الكتب والمجالت ومناقشة  ستعراضإ

نترنت والتقارير الحكومية وغير الحكومية المتعمقة والبحوث ومواقع اإلالعممية المحكمة 
 المصادرالمعمومات والبيانات من  جمعحيث تم دارة الموارد البشرية اإلستراتيجية. و بإ

م المعمومات والبيانات واستخالص أى بتحميل تمك ونذات الصمة، قام الباحث والمراجع
في ستراتيجية في المنظمات دارة الموارد البشرية اإلدور إالنتائج والتوصيات المتعمقة ب

 ىداف المنظمة.تحقيق أ
   

  اإلستراتيجية دارة الموارد البشريةا  دارة الموارد البشرية و إالفرق بين  .5
مقارنتيا وذلك من خالل اإلستراتيجية أفضل طريقة لفيم إدارة الموارد البشرية تعتبر 

عمى توظيف أفضل الموظفين  الموارد البشرية رية. تركز إدارةبإدارة الموارد البش
وتزويدىم بالتعويضات والمزايا والتدريب والتطوير التي يحتاجون إلييا لكي ينجحوا داخل 

ستراتيجية تأخذ ىذه المسؤوليات خطوة المؤسسة. ومع ذلك، فإن إدارة الموارد البشرية اإل
ىداف التنظيمية العامة. كما أخرى من خالل مواءمتيا مع أىداف اإلدارات األخرى واأل

تضمن إدارات الموارد البشرية التي تمارس اإلدارة اإلستراتيجية أن تتماشى جميع أىدافيا 
 .(2015، بودلة) مع الرسالة، والرؤية، والقيم، وأىداف المنظمة التي ىي جزء منيا

ومكافأتيم ستراتيجية لمموارد البشرية ىي ممارسة جذب الموظفين وتطويرىم اإلدارة اإلف
حتفاظ بيم لفائدة المنظمة ككل. ال تعمل إدارات الموارد البشرية التي تمارس إدارة واإل

ستراتيجية بشكل مستقل داخل المنظمة. بل يتفاعمون مع اإلدارات الموارد البشرية اإل
األخرى داخل المنظمة لفيم أىدافيم ومن ثم إنشاء استراتيجيات تتوافق مع تمك 

ونتيجة لذلك، تعكس أىداف قسم الموارد البشرية وتدعم أىداف المنظمة ككل. األىداف. 
وينظر إلى إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية عمى أنيا شريك في النجاح التنظيمي، في 

متثال القانوني أو التعويض. تستخدم إدارة الموارد البشرية مقابل الحاجة إلى اإل
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اخل إدارة الموارد البشرية لجعل اإلدارات األخرى أقوى اإلستراتيجية المواىب والفرص د
 .(2015، بودلة) وأكثر فاعمية

 
 اإلستراتيجية الموارد البشرية إدارة أهمية  .6
دارة الموارد استراتيجية إمن التركيز عمى القضايا الداخمية لمموارد البشرية، تركز  بدالً 

القضايا المتعمقة بإدارة األفراد عمى البشرية عمى معالجة وحل المشاكل التي تؤثر عمى 
فإن األىمية الرئيسية لمموارد البشرية  ،المدى الطويل عمى مستوى العالم. لذا

ستراتيجية ىي زيادة ميارات الموظفين من خالل التركيز عمى مشاكل األعمال التي اإل
اية لمدير تتمثل اإلجراءات التي يتعين اتخاذىا في البدو تحدث خارج الموارد البشرية. 

ستراتيجي في تحديد المجاالت الرئيسية لمموارد البشرية، حيث سيتم الموارد البشرية اإل
يواجو و  ستراتيجيات في المستقبل لتحسين إنتاجية الموظفين وتحفيزىم وميارتيم.تنفيذ اإل

مدراء الموارد البشرية بعض القضايا مثل إدارة األداء ومشاركة الموظفين وتدفق الموارد 
ىذه بعض و لتزام في سياق العولمة. المكافآت وأنظمة العمل عالية اإل لبشرية وأنظمةا

القضايا الرئيسية التي تشترك فييا إدارة الموارد البشرية في استراتيجية ادارة الموارد 
 والعشرين: البشرية والتي تم تنفيذىا في العقد األول من القرن الواحد

 العولمة والتسويق الدولي الحر .1
 التطور التكنولوجي الكبير .2
 مفاىيم جديدة لإلدارة العامة .3
 عوامل تعدد واختالف الثقافات  .4

بعض التحديات المعاصرة التي تواجييا  دارة الموارد البشرية أيضاً يجية إستراتتعكس إو 
، إدارة الموارد البشرية مثل محاذاة الموارد البشرية مع استراتيجية األعمال األساسية

الديموغرافية عمى العمالة وسوق العمل، ودمج الميارات في تنمية الموارد تجاىات واإل
 (.2014)ماىر،  البشرية، وأخيرا إدارة المعرفة
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 ستراتيجية ادارة الموارد البشرية إ .7
التي و  نشطة التنظيميةكافة األذي ييم وال دارة الموارد البشريةإلستراتيجي اإللنيج وىي ا
ستراتيجيات المخطط إلا دإلى صياغة وتنفيوالتي تيدف فراد األر عمى سموك يثأتليا 
إلدارة لية او وتكمن مسؤ  .(2013)الطعان،  تحقيق أىدافيا المنظمة عمى ومساعدةليا، 

أنشطة الموارد  كافةتحقيق التنسيق المطموب بين في اإلستراتيجية لمموارد البشرية 
جميع الذي يحقق و تصميم التنظيم عن طريق الفرعية، يا عبر وظائف المختمفة البشرية
ممارسات الموارد البشرية ونظم المشاركة في نظم مرونة اإلنتاج و بين  اتاالرتباط
تكفل عمميات الرقي باألداء وتحقيق أعمى مستوى تنافسي بين كافة  وجميعيا العمل، 

 (. 2003)الخزامى،  المنظمات العاممة بنفس القطاع
صل البشري والذي يعد األدارة ستراتيجي إلإلمدخل االدارة الموارد البشرية كما وتعتبر إ

أوائل القرن لمال الفكري في المنظمة. وفي والمتمثل برأس اصول المنظمة أىم من أحد أ
المنظمة فييا نشأت عدة تغيرات معاصرة وتطورت تدريجيًا إلى أن أصبحت العشرين 
إلى عممت عمى تحويميا و كما عالة، الفو المعاصرة  اتالمنظمخصائص وسمات تتسم ب

ستفادة من واإللى منظمة متعممة تعمل بالتعمم ا  تعمل بروح الفريق و إدارات منظمة تضم 
دارة اإللى إوامر باألدارة اإلومن ، الزبون، وتجارب تجاربيا ومن تجارب المنظمات الرائدة

ستراتيجي لمدخل اإليبحث او  ســتراتيجية.دارة اإللى اإلإدارة يومًا بيوم بالمشاركة ومن اإل
ات دارة الموارد البشرية عن الفعل المسبق الفاعل الذي يوفر الميزة التنافسية لممنظمإل

، يؤكد نفسووفي السياق  مواردىا البشرية.والمتمثمة بثمن موجوداتيا أستخدام بواسطة إ
في  عالية ىم موارد ذات قيمة فراداألن أدارة الموارد البشرية عمى ستراتيجي إلاإلالدور 

تكون الموارد ، ومن المحتمل أن ويمثمون استثمارًا ميمًا لمجيود التنظيميةالمنظمة 
  ة.يفاعمبالبشرية مصدر لمقوة التنافسية عندما تدار 

ستخدام مواردىا اعمى حسن في المنظمة دارة الموارد البشرية إستراتيجية إتركز كما 
التنافسية في تحسين قدرتيا واإلستمرارية، وتمكينيا من  البقاءيا في تساعدمالبشرية ل

لموردىا عال لفاألمثل وا ستخدامإلعامة والشاممة لممنظمة في االخطة الفيي  ،سوق العمل
سباب بناء وصياغة ىم أأمن و  .ىدافياأوتحقيق اميا از ميالبشري من أجل إنج

يكون ىناك دراسة حقيقية  أن وفعال يجببشكل ناجح  البشريةاستراتيجية ادارة الموارد 
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يضا تحميل البيئة خمية وتوضيح نقاط القوة والضعف وأوواضحة لبيئة المنظمة الدا
ىم التيديدات وذلك عن طريق تحديد الفرص واإلستفادة منيا وتحدد أ ،مةالخارجية لممنظ

سترايجية ين إخرى، يجب عمى المنظمة الربط بومن جية أ .يا بشكل صحيحتومواجي
التنبؤ بالمستقبل وتطوير وتحديث ة الموارد البشرية والمستقبل وذلك عن طريق ر ااد

ىمية الربط بين . إن أالمستقبميةدارة الموارد البشرية بما يتناسب مع التطورات إستراتيجة إ
وغير ىناك عوامل طبيعية  وأنتكمن في دارة الموارد البشرية والمستقبل استراتيجة إ
ليا ستغاليجب عمى المنظمات تحدد الفرص واو  ،ستراتيجةتؤثر عمى اإلد طبيعية ق

 مواجية التيديدات والمخاطر التي توجو المنظمات. واإلستفادة منيا وكذلك 
 دارة الموارد البشرية متكاممةإستراتيجية اكون أن ت من الضروري ، فإنوخالصة القولو 

اخل دستراتيجيات إلاكافة متناسقة مع وكذلك يجب أن تكون  ،وفعالة بنفس الوقت
يخدم في نياية والذي إدارات المنظمة،  جميعميزات مع كونيا تتمتع بم؛ المنظمة

ستراتيجية الخاصة بيا اإللإلدارات عند بناء البد المطاف االستراتيجية العامة لممنظمة. و 
والنظريات  العمميواإلدارات األخرى عمى الموروث  أن تعتمد إدارة الموارد البشرية

 ستفادة من خبراتاإلو ستراتيجيات، اإلجديد في بناء تضمنو من كل ما ىو الحديثة وما ت
خبرات العاممين والكوادر من وينبغي عمييا اإلستفادة  المنظمة.داخل الكوادر العاممين و 

من  دائماً نين أفضل اإلثالتقييم، فرأي و  التنفيذ وعمميات ستراتيجياإلفي عممية التخطيط 
 رأي الواحد.

 
 الخاتمة  .8
استراتيجيُة المنظمة الحالية يتوقف عمى ستراتيجيَة إدارة الموارد البشرية إ ن نجاحإ

خرى الكوادر البشرية المدربة الموارد البشرية لإلدرات األإدارة ث توفر حيالمستقبمية، 
 تعميميةالسياسات الو  تدريبيةالبرامج العن طريق  جيدوالمؤىمة، والمحفزة بشكل والفعالة 
من الموارد، والتي  تمكرفع وتنمية قدرات من أجل تضُعيا إدارُة الموارد البشرية التي 

إدارة  مسؤولية باتت. وىكذا لمفرد ولممنظمة ستراتيجيةاإل ىدافسيتم تحقيق األخالليا 
إستراتيجيتيا وتكييف  تييئةا وبشكل متواصل والمستيدف منيالموارد البشرية كبيرة جدًا، 
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التي و المتغيرات والتحديات البيئية الداخمية والخارجية كافة ونشاطاتيا مع وممارساتيا 
 ستراتيجية المنظمة العامة.عمى إتؤثر يمكن أن 

العامة يجية اإلستراتمن يتجزأ ال  ستراتيجية جزءً دارة الموارد البشرية اإلحيث أن إو 
ستراتيجية عمى صياغة إ أىدافيا المنظمات وتحقيق والتي تضمن نجاح لممنظمة

في العصر الحديث ين يرى أغمب المدير  جارة الموارد البشرية في المنظمة،إلصحيحة 
العامة اإلستراتيجية ن تكون من ضمن أستراتيجية يجب دارة الموارد البشرية اإلإن أ

األىداف التي تسعى إلييا ىمية كبيرة في تحقيق أن العنصر البشري لو كما وأ .لممنظمة
في بيئة  الميزة التنافسيةالرقي بأسمى مراتب ميل التكاليف و منظمات األعمال كتق

يمكن لممنظمات أن البشري رد ا، ومن خالل االمو يراداتأعمى اإلتحقيق األعمال، و 
أي يا؛ تحقيق راضا عامميوذلك يمكن أن يكون عن طريق  تحصل عمى رضا عمالئيا

 ضا العاممين زاد رضا العمالء. ر  ادكمما ز  انو
 
 هم النتائج أ .9

ىداف أتحقيق ل إستراتيجية إدارة الموارد البشرية عن طريقتسعى المنظمة  .1
 المنظمة. 

، ستراتيجية العامة لممنظمةستراتيجية واإلدارة الموارد البشرية اإلإعالقة بين  يوجد .2
 .العامة لممنظمةالموارد البشرية باإلستراتيجية  تخطيطيتأثر و 

ستراتيجية العامة ال يتجزء من اإل ستراتيجية جزءً دارة الموارد البشرية اإلد إتع .3
 لممنظمة. 

 كثراإلستخدام األ جلأبشرية من وضع إستراتيجية خاصة بإدارة الموارد اليتم  .4
 .لمموارد البشرية في المنظمة فاعميةكفاءة و 

بالتوافق مع الفرص ونقاط القوة اإلستراتيجية دارة الموارد البشرية إ يتم صياغة .5
 .والتيديدات الخارجية والضعف الداخمية

 ،الموظفينأفضل ستراتيجية في توظيف واختيار تيتم إدارة الموارد البشرية اإل .6
 ة ليم بشكل مستمر.يومن ثم تدريبيم واختيار وتحديث برامج تدريب
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الموارد البشرية إدارة العناصر التي تستخدميا أىم التحفيز من يعتبر  .7
  لرفع انتاجية الموظفين من خالل تقديم الحوافز المادية والمعنوية.اإلستراتيجية 

 
 هم التوصيات أ .11
رئيسي في الركن كونيا الىتمام بالموارد البشرية اإلاألعمال  يجب عمى منظمات .1

 ستراتيجي لممنظمات.النجاح اإل
 منظمة.واإلستراتيجيات الخاصة بالضرورة إشراك العاممين في وضع األىداف  .2
دارة الموارد البشرية اإلستراتيجية إىتمام والتوسع بيجب عمى المنظمة اإل .3

عطائيا دور إ  ستراتيجي. وا 
كسابيم الخبرات اال مواردىتمام بالضرورة اإل .4 ة زمالبشرية من حيث التعميم وا 

  .لتحقيق األىداف
إلى إلستراتيجية العامة لممنظمة تكامل إستراتيجية الموارد البشرية مع ا ييؤد .5

يساعد كما و تعاون العاممين مع بعضيم البعض وتفاعميم مع المؤسسة وأىدافيا، 
  عمى تحديد الرؤية المستقبمية إلدارة الموارد البشرية.

ة المسؤول كونيا ،ستراتيجيةدارة الموارد البشرية اإلبإدارة العميا تيتم اإل يجب أن .6
   .البشري عن تطوير وتعزيز العنصر
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