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الملخص

يناقش ىذا البحث التخطيط االسًتاتيجي ودوره يف تنمية رأس ادلاؿ البشري يف أقساـ اإلعالـ باجلهاز اإلداري
لسلطنة عماف :دراسة ميدانية .ويهدؼ البحث إىل تشخيص أسس التخطيط االسًتاتيجي بأقساـ اإلعالـ،

ومناقشة التحديات اليت حتد من فاعلية وظائف شلارسات التخطيط االسًتاتيجي .ومت استخدـ ادلنهج الكمي حيث
مت تصميم استبانة جرى حتكيمها وقياس ثباهتا ،وجتريبها على عينة استطالعية قدرىا ( )35موظفاً .مث وزعت على

عينة طبقية دلوظفي اإلعالـ بلغت ( )304موظفاً .كما استخدـ ادلنهج الكيفي يف ادلقابلة مع ( )29مديراً من
مسؤويل الدوائر اإلعالمية .جرى حساب التكرارات والنسب ادلئوية لكل سؤاؿ يف االستبياف ،وحساب ادلتوسط
ادلرجح واالضلراؼ ادلعياري .أشارت النتائج إىل وجود خلل يف واقع البيئة اإلدارية حوؿ وضوح مفهوـ التخطيط
االسًتاتيجي لدى العاملني بأقساـ اإلعالـ ،ووجود ضعف يف تطبيق وظائف التخطيط ،بسبب التحديات اليت حتوؿ
دوف تفعيل دور التخطيط .وكانت أىم التوصيات ىي استخداـ وسائل التقنية احلديثة يف رلاؿ التخطيط
االسًتاتيجي ،واالىتماـ بربامج التدريب وتنمية العاملني.
كلمات مفتاحية :التخطيط االسًتاتيجي ،تطوير ،رأس ادلاؿ البشري ،أقساـ اإلعالـ
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Abstract
This paper is a field study about strategic planning role in the development of human capital in
the media departments at the administrative system of the Sultanate of Oman. The objective of
the research is to identify the strategic planning foundations at the media departments and
discuss the challenges that limit the effectiveness of the strategic planning practices. The
quantitative approach were used, the questionnaire was designed, verified and arbitrated and
)distributed to a sample of (35) employees. Also distributed to a class sample of (304
)information employees. The qualitative approach was also used in the interview with (29
directors of media departments. The frequency and percentage of each question were calculated
in the questionnaire, the weighted average and the standard deviation were calculated. The
findings revealed that, there is a defect in the administrative environment about the clarity of
the strategic planning concept among the staff of the media departments, and a weakness in the
implementation of planning functions, because of the challenges that prevent the activation of
the role of planning. The recommendation; to use modern technology in strategic planning, and
improve the staff development training programs.
Keywords: strategic planning, development, human capital, media sections.

مقدمة
يعترب االستثمار يف تنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري أمراً ىاماً وضرورياً ،دلا للموارد البشرية من أمهية قصوى ،فهي
الثروة احلقيقية والرئيس لألمم .وقد أيقنت األمم ادلتقدمة تلك احلقيقة فأحسنت التخطيط االسًتاتيجي الفعاؿ،
ونفذت برامج زلدده لتنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري لديها على مدار عقود من الزماف ،وصلحت فيما خططت
ونفذت .فادلوارد ا لطبيعية واألمواؿ ادلتوافرة لدولة ما ال يغنياف عن العنصر البشري الكفء وادلاىر والفعاؿ وادلدرب
وادلعد إعداداً جيداً مبنياً على أسس علمية دقيقة ()Ismail, 2010

.

ويعد النشاط اإلعالمي بكافة منظمات اجلهاز اإلداري للدولة يف سلطنة عماف وظيفة حيوية ،فلم يعد من ادلمكن
االستغناء عنها أو عدىا نشاطاً ثانوياً ،بل أصبحت ضرورية لكل منظمة إعالمية دتارس عمالً ديس فئات اجلمهور
بصورة مباشرة أو غري مباشرة .وازدادت أمهيتو نتيجة التطورات ادلتسارعة يف رلاالت احلياة كافة .وبذلك كانت
التنمية والتطوير برأس ادلاؿ البشري اإلعالمي؛ من األدوات الفاعلة اليت تتواصل مع ىذه ادلتغريات ،ومن مث األخذ بو
لتحقيق استفادة ادلنظمات ووسائل اإلعالـ منو ،لتمكني العاملني يف قطاع اإلعالـ من اكتساب الكفايات اجلديدة
دليداف العمل ،وفق األدوار اجلديدة اليت تفرضها شلارسة ادلهنة اإلعالمية ( . )Hassan, 2010وذلك يتطلب من
دوائر وأقساـ اإلعالـ بسلطنة عماف ،أفضل صيغ يف التعامل مع مجهورىا ،وعليها إعداد الربامج ادلخططة اليت تسهم
ُ
يف ازالة العوائق اليت تقف أماـ تكوين عالقات جيدة مع اجلمهور ،وحتقيق االسًتاتيجية العليا ذلذه ادلنظمات يف بناء
وتعزيز مسعتها (. )Al-Rubaie,2010

وىذه الصورة ادلوجزة ،وإف كانت تشمل مجيع أشكاؿ العمل ادلهين والوظيفي ،إال أف العمل اإلعالمي يكاد ينفرد بشيء
من اخلصوصية نظراً لسماتو وخصائصو ،وضخامة أقساـ ودوائر اإلعالـ باألجهزة اإلدارية ووسائلها ،واختالفها
وانتشارىا وتطورىا الذي يتصف معها بالتجدد واآلنية والتفاعل .وىذا يفرض عليو ادلواكبة واألخذ باألدوات
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والوسائل ،اليت من أمهها تنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري اإلعالمي ،الذي أصبح شلارسة متخصصة هتتم هبا
اجملتمعات وادلنظمات واألفراد على حد سواء ،واحتل أمهية بالغة ،وموقعاً متميزاً يف االجتاه ضلو التأىيل والتطوير
والتحديث وحسن األداء (.)Hassan, 2010
إ ّف التخطيط االسًتاتيجي؛ يعين استخداـ منهجية وآليات زلددة لتغيري وضع حايل يف أي قطاع أو منظمة ،وحتديد
كيفية للوصوؿ إىل وضع مستقبلي أفضل للمستفيدين من خدمات ادلنظمة ،بواسطة ادلنظمة والعاملني هبا
وادلستفيدين من خدماهتا ،وحيظى مبوافقة اجلهات األعلى ( .)Foley, 2013لذلك كاف من الضروري التأكيد على
درجة وضوح مفهوـ التخطيط االسًتاتيجي ،وتوافر خصائصو وأسسو يف أقساـ اإلعالـ باجلهاز اإلداري للسلطنة
ومدى مشاركة اإلدارة التنفيذية يف وضع اخلطط.
وتعترب فعالية التخطيط االسًتاتيجي ،أحدى ادلفاىيم اإلدارية احلديثة اليت تساعد ادلنظمات على التأقلم واالستجابة
السريعة للتغريات يف بيئتها اخلارجية والداخلية .فالتخطيط االسًتاتيجي ديكن ادلنظمات من حتديد قدراهتا احلالية
وادلستقبلية ،مبا يضمن ذلا النجاح يف حتقيق أىدافها ضمن اعتبارات البيئة اخلارجية ادلتغرية)Melhem, 1997( .
لذا جتدر اإلشارة إىل أمهية إدارة رأس ادلاؿ البشري ،على أساس اسًتاتيجي لتفعيل الدور الذي تقوـ بو يف
ادلنظمات؛ السيما االعالمية منها .وتعترب التنمية والتطوير يف رأس ادلاؿ البشري نشاط قدمي ،لكنو مع مرور الزمن
تطور وحتوؿ من رلرد نشاط عفوي إىل شلارسة علمية زلسوبة ،ذلا وظائفها وآلياهتا وأىدافها اليت مشلت سلتلف
اجملاالت.
فالتنمية والتطوير يف رأس ادلاؿ البشري ىو استثمار لصاحل األفراد وادلنظمة واجملتمع والدولة على حد سواء إذا توفرت
متطلباتو ،وسار على منهج بكل مراحلو ،وارتبط باحلاجات األساسية ،وتوافق النوع التنموي والتطويري ،وتفاعلت
كل عناصر العملية يف منظومة واحدة ،ذلك ألهنا عملية تعلم مقصودة ذلا مربراهتا ونتائجها) Johnson,1999( .
مشكلة البحث
تشري الدراسات اإلعالمية بأف ىناؾ العديد من ادلشكالت اليت تصادؼ إدارات اإلعالـ بسلطنة عماف ،منها :عدـ
تقدير اإلدارات العليا ذلذه الدوائر وعدـ اعطائها األمهية ادلفًتضة ،وعدـ وجود ميزانية أو نقص سلصصاهتا إىل حد
كبري شلا يعوقها عن القياـ بأي نشاط ،قلة ادلتخصصني ادلدركني لعمل االعالـ الصحيح وتوظيف كوادر غري
متخصصة ،وعدـ وجود اخلربات يف إدارة االعالـ ،وعدـ وضوح مفهومها وماىيتها للجمهور وللعاملني ،وعدـ
الفهم الواضح لدورىا وأمهيتها وطبيعة األعماؿ اليت دتارسها ،ووجود مفاىيم خاطئة عن دورىا وتداخل عملها مع
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عمل بعض اإلدارات األخرى ،واىتماـ وسائل اإلعالـ ادلختلفة بادلسؤوؿ األوؿ دوف االىتماـ بإدارة االعالـ ،وعدـ
.
تعاوف وسائل اإلعالـ ادلختلفة مع اإلدارة بالشكل ادلطلوب ()Shizawi, 2013
لقد أصبح واضحاً أ ّف األنشطة اإلعالمية باألجهزة احلكومية يف سلطنة عماف؛ ال ديكن أف حتقق أىدافها دوف وضع
برامج وخطط اسًتاتيجية زلددة تغطي رلمل نشاطها ،وتطور وتنمي رأس ادلاؿ البشري فيها ،إذ أف ىذه الربامج
تؤدي إىل حتقيق أىداؼ ىذه اإلدارات بكفاءة وفاعلية .وبناءً على ذلك فقد حبثت الدراسة احلالية واقع االداء
الفعلي لدوائر وأقساـ اإلعالـ هبدؼ التوصيف الفعلي دلمارسة دوائر وأقساـ اإلعالـ باألجهزة احلكومية بسلطنة
عماف يف إطارىا التنظيمي ،وتشخيص مشكالهتا التطبيقية فيما خيص تطوير وتنمية رأس ادلاؿ البشري وتقومي ادائها
االعالمي يف ظل فعالية التخطيط االسًتاتيجي ذلا .وكذلك التوصل اىل ادلقًتحات وادلتطلبات اليت تعمل على تفعيل
التخطيط االسًتاتيجي يف أقساـ االعالـ باجلهاز االداري لسلطنة عماف.
لذلك كاف ال ب ّد من التحقق والكشف؛ عن مدى فعالية توظيف التطبيقات االسًتاتيجية يف تنمية وتطوير رأس ادلاؿ
البشري بأقساـ اإلعالـ باجلهاز اإلداري بسلطنة عماف ،وتشخيص واقع عملية الربط والتكامل بني مفهوـ التنمية
والتطوير لرأس ادلاؿ البشري ،والتخطيط االسًتاتيجي للمنظمة ككل يف أقساـ االعالـ باجلهاز االداري بسلطنة
عماف ،وأثر ذلك يف إعداد ادلوظف اإلعالمي الكفء وادلاىر والفعاؿ وادلدرب وادلعد إعداداً جيداً مبنياً على أسس
علمية وسلطط لو اسًتاتيجياً.
أهداف البحث

أ .تشخيص أسس التخطيط االسًتاتيجي لتنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري ،بأقساـ اإلعالـ باجلهاز اإلداري.
ب .تشخيص مدى مشاركة اإلدارات التنفيذية يف وضع اخلطط االسًتاتيجية لتنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري.
ج .مناقشة التحديات اليت حتد من فاعلية وتنفيذ وظائف وشلارسات التخطيط االسًتاتيجي ،بقسم اإلعالـ
باجلهاز اإلداري.

اإلطار النظري للدراسة
تتعدد التوجهات النظرية ادلفسرة لفعالية ادلنظمات (األجهزة اإلدارية احلكومية) يف تنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري،
وديكن تقسيمها إىل توجهني رئيسيني:
التوجهات النظرية التقليدية
ترى ىذه التوجهات ،أف قدرة ادلنظمات على اكتساب ادلزايا التنافسية ادلستدامة ،وحتقيقها ألىدافها تعتمد على سلسلة من
ثالث خطوات ،حيث حتصل ادلنظمة على مواردىا من البيئة اخلارجية ،مث تقوـ بتحويل ىذه ادلوارد (أي ادلدخالت) إىل
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خدمات (سلرجات) ،مث تعود إىل البيئة اخلارجية مرة أخرى .ومن مث ديكن قياس فعالية ادلنظمات انطالقاً من اىتمامات
سلتلف أطرافها من مسامهني وعماؿ وإدارة ،من خالؿ التعرؼ على مدى قدرهتا على القياـ هبذه العمليات
الثالثة )Nawar, 2006(.وتعطي ىذه التوجهات أمهية للموارد الداخلية سواء كانت مادية أو غري مادية ،حيث
تشًتط يف ىذه ادلوارد كي تصبح مصدراً للمزايا التنافسية ادلستدامة؛ أف تكوف نادرة وقيمة وغري قابلة للتقليد وغري
قابلة لالستبداؿ أو اإلحالؿ)Abu Al-Jadawil, 2012( .
ورغم منطقية ىذه التوجهات اليت تقيس مدى تقدـ ادلنظمة بناءً على حتقيقها ألىدافها؛ إال إهنا تواجو مشكالت

عدة ىي:

أ -ضعف قدرة التوجهات النظرية التقليدية على تفسري فعالية ادلنظمات متعددة األىداؼ ،حيث أف األمر يف العديد
من ادلنظمات وبصفة خاصة األجهزة احلكومية على جانب كبري من التعقيد ،فال يقف عند ثالثة أطراؼ أو
خطوات بل يشمل جوانب أكثر من ذلك.
ب -إف قياس فعالية ادلنظمات باستخداـ مؤشرات زلدودة يعترب أمر غري مقبوؿ ،حيث يصعب على ىذه
التوجهات تفسري فعالية األجهزة اإلدارية احلكومية بصفة خاصة ألهنا متعددة األىداؼ التنظيمية والتشغيلية،
ولديها شبكة ضخمة من أطراؼ التعامل.
ج -مل تضع ىذه التوجهات أساليب مضبوطة لقياس الفعالية .أضف إىل ذلك أف بعض األىداؼ يصعب قياسها بشكل
كمي ،وىذا ما يؤدي إىل استخداـ مؤشرات شخصية وليست موضوعية؛ لقياس مدى قدرة ادلنظمة على حتقيق أىدافها
أو خططها االسًتاتيجية.
التوجهات النظرية المعاصرة
نتيجة للقصور الذي تعاين منو ادلداخل التقليدية ،اجتهت النظريات احلديثة إىل تقدمي توجهات أكثر مشولية لتحديد
فعالية ادلنظمات ،واعًتفت بتعدد أىداؼ ادلنظمات وعملياهتا وأطراؼ التعامل معها )Muslim,2009( .ومن أىم
ىذه التوجهات:
نظرية القيم المتنافسة :تفًتض ىذه النظرية عدـ وجود معيار مثايل ووحيد لقياس الفعالية حبيث يتفق عليو اجلميع؛ إذ ليس ىناؾ

إمجاع على األىداؼ اليت يسعى التنظيم إىل حتقيقها ،وال على أولوية بعضها على البعض اآلخر .ومن مث تقدـ النظرية أربعة مناذج
سلتلفة لقياس الفعالية (:)Nawar, 2006
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أ .منوذج العالقات اإلنسانية :وفيو يكوف ىدؼ ادلنظمة أو اإلدارة أو اجلهاز اإلداري؛ تنمية وتطوير رأس ادلاؿ
البشري ،وزيادة رضاىم عن العمل .وسيلتهم يف ذلك؛ االىتماـ بتدريب العاملني وزيادة عوائدىم ادلالية.
ب .منوذج النظاـ ادلفتوح :وفيو هتدؼ ادلنظمة إىل حتقيق النمو واحلصوؿ على ادلوارد الالزمة من البيئة اخلارجية ،من
خالؿ السعى إىل تنمية عالقات طيبة مع أطراؼ التعامل يف البيئة اخلارجية.
منوذج اذلدؼ الرشيد :هتدؼ ادلنظمة فيو إىل زيادة اإلنتاجية والكفاءة والرحبية ،وتسعى إىل حتقيق ذلك من خالؿ
وضع االسًتاتيجيات.
ج .منوذج العمليات الداخلية :يهدؼ إىل حتقيق االستقرار الداخلي ،من خالؿ وضع نظم جيدة لالتصاؿ
وادلعلومات وصنع القرارات.
وتقوـ الفكرة األساسية ذلذه النظرية يف وجوب حتقيق التوازف ،بني النماذج السابقة – ادلتعارضة يف كثري من
األحياف– كما تؤكد أيضاً على خطورة إفراط ادلنظمة أو اجلهاز اإلداري يف االىتماـ بنموذج واحد فقط حيث
يؤدي ذلك إىل عدـ حتقيق الفعالية.
الدراسات السابقة
دراسة رياض بن صوشة ( )2007ىدفت توضيح امكانية ادلنظمات حتقيق ميزة تنافسية من خالؿ االستثماريف
تنمية مواردىا البشرية .ناقشت ادلنظمات الرحبية العامة و اخلاصة .وقداعتمدت ادلنهج التحليلي لتشخيص ادليزة
التنافسية ومداخل تعظيمها ،ومناقشة أبعاد تنمية ادلوارد البشرية يف ادلنظمة .ومت االعتماد يف التحليل على أدوات
االقتصاد اجلزئي مثل قياس التكلفة وحتليل ادلنفعة وتقييم األداء.
خلصت الدراسة إىل أ ّف اإلنفاؽ على التدريب والتنمية ،ليس تكلفة وإمنا إنفاؽ استثماري لو عائد شأنو شأف أي
استثمار آخر يف اآلالت أو برامج التسويق ،وبالتايل جيب اعتباره بند استثماري يف ادلوازنة التخطيطية أو االستثمارية
يف ادلنظمة احلديثة .كما جيب على ادلنظمات قياس األنشطة ادلتعلقة بادلوارد البشرية ،وتقييم ادلوارد البشرية وفقا
لقيمتها ،ووفقا للمعايري الكمية واالقتصادية من أجل قياس العائد على رأس ادلاؿ البشري ،ورفع قيمتو .وأخرياً جيب
على ادلنظمات أف تبحث عن الثروات الفكرية وادلهارات واألفكار اإلبداعية وادلبتكرة الكامنة يف مواردىا البشرية،
غري ادلستغلة؛ حىت ديكنها االستثمار فيها الستخالص قيمة أعلى من خالؿ تنميتها وحتويلها إىل أرباح أو إىل مركز
اسًتاتيجي أفضل.
دراسة ستدىاـ  )2007( Stedhamىدفت إىل التعرؼ على ادلستويات ادلتوقعة واحلقيقية للكفاءات الضرورية
لإلدارة االسًتاتيجية الفعالة ،بني وجهات نظر كل من مديري القوى البشرية وادلديرين التنفيذيني يف كليات اجملتمع
يف والية تكساس .وقد مت استخدـ ادلنهج الوصفي التحليلي ،وأع ّد استبانة واستخدـ الطريقة ادلسحية يف توزيعو
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لالستبانة ،اليت مشلت مجيع العاملني يف رلاؿ إدارة القوى البشرية وادلديرين التنفيذيني ،يف كليات اجملتمع يف والية
تكساس.
دللت النتائج :أف مديري القوى البشرية لديهم مبالغة يف عوامل الكفاءة يف اإلدارة االسًتاتيجية ،عند مقارنتها
ْ
بوجهات نظر ادلديرين التنفيذيني .كما أتفق ادلديروف التنفيذيوف ومديرو القوى البشرية يف تقديرىم للكفاءات
الضرورية ادلتوقعة لألداء االسًتاتيجي دلديري القوى البشرية ،رغم أف مديري القوى البشرية يعتقدوف أف الكفاءة
احلقيقية منسجمة مع درجة الكفاءة ادلطلوبة أو ادلتوقعة ،بعكس ادلديرين التنفيذيني .أضف إىل ذلك أف ارتباط
دؿ أف كل بعد من رأس
مستوى أعلى من تنمية االستثمار بادلستويات األعلى لألبعاد األربعة لرأس ادلاؿ البشريّ ،
ادلاؿ البشري ،باستثناء كميتو؛ قد أعطى نتائج إجيابية ألداء ادلنظمات.
دراسة أبو دولو  )2006( Abu-Dolehىدفت دراسة وجهة نظر مدراء إدارة ادلوارد البشرية باألردف ،فيما يتعلق
بواقع ختطيط ادلوارد البشرية ،من خالؿ مدى ارتباطو باالسًتاتيجية العامة للمنظمة ،وأىم الفوائد ادلتوقعة منو .إضافة
إىل أىم ادلعيقات ادلؤثرة على تكامل ختطيط ادلوارد البشرية مع االسًتاتيجية العامة للمنظمة.
توصلت الدراسة إىل نتائج منها :أف ادلنظمات اليت لػديها ختطػيط رمسػي للمػوارد البشػرية ،ىػي ادلنظمػات ادلاليػة بنسػبة
 ،%59بينما ادلنظمات اإلدارية نسبتها  .%45.8كما أف نسبة  % 64.7من ادلنظمات يػرتبط فيهػا ختطػيط للمػوارد
البشرية جزئيا باالسًتاتيجية العامة للمنظمة .ولقد أشارت النتائج إىل وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى
 0.05بػني ادلنظمػػات ادلختلفػة فيمػػا يتعلػػق بوجػود تكامػل تػاـ بػني ختطػيط ادلػوارد البشػرية (تنميػة وتطػوير) مػػع
االسػًتاتيجية العامػة للمنظمػة .وأخػرياً فيمػا يتعلػق بادلعيقػات الػيت تواجػو درجػة تكامػل ختطػيط ادلػوارد البشػرية مػع
االسػًتاتيجية العامػة للمنظمػة ،فقػد بينػت النتػائج أف ثقافػة ادلنظمػة ،وعػدـ مسػاندة اإلدارة العليػا ألنشػطة إدارة ادلػوارد
البشرية ،وقلة ادلعلومات ادلتعلقة بسوؽ العمالة  -ىي معيقات ذات تأثري سليب على جهود ختطيط ادلوارد البشرية.
دراسة ياه  )2005( Yehىدفت إىل شرح العالقة بني االستثمار يف ادلوارد البشرية ،ورأس ادلاؿ البشري للمنظمة
وأدائها .ومت اقًتاح عالقة إجيابية بني االستثمار يف ادلوارد البشرية وأداء ادلنظمة ،من خالؿ تأثري وسيط رأس ادلاؿ
البشري للمنظمة .ولقد مت مجع البيانات من عدد  105من كبار ادلديرين التنفيذيني يف ادلنظمات ادلوجودة يف
الواليات ادلتحدة وتايواف من قطاعات الصناعة واخلدمات ادلهنية ،اخلدمات ادلالية ،رلاؿ البحث والتطوير،
والتكنولوجيا ،والتصنيع .ومت استخداـ االستبياف كأداة جلمع البيانات.
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أظهرت النتائج أف االستثمار يف ادلوارد البشرية لو أثر إجيايب ىاـ على أداء ادلنظمة ،ولو عالقة بادلستوى ادلرتفع لرأس
ادلاؿ البشري للمنظمة؛ الذي مت قياسو بكمية رأس ادلاؿ البشري ومدى مناسبتو للمنظمة ،والتكامل بني رأس ادلاؿ
البشري وخصوصية رأس ادلاؿ البشري .وعالوة على ذلك ،فإف أثر الوسيط دلستوى رأس ادلاؿ البشري بني االستثمار
يف ادلوارد البشرية واألداء مت إثباتو .وقد اختربت الدراسة منوذج أكثر تعقيدا ،يربط بني إثنني من زلافظ االستثمار يف
ادلوارد البشرية ،وأربعة أبعاد لرأس ادلاؿ البشري ونتائج أداء ادلنظمات.
يف ضوء عرض الدراسات السابقة؛ فقد تبني وجود الفراغ الذي دتأله الدراسة احلالية ،حيث تناقش ادلوضوع من
جوانب ختتلف عن الدراسات السابقة ،من خالؿ تركيزىا على تفعيل وظائف وشلارسات التخطيط االسًتاتيجي
بأقساـ اإلعالـ ،بسلطنة عماف؛ هبدؼ تنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري اإلعالمي .مزيد من التوضيح يف ضوء ما
يلي:
 ىناؾ دراسات تلتقي مع ىذه الدراسة يف كوهنا تتصدى للتخطيط االسًتاتيجي ،لكنها ختتلف معها يف رلتمعالدراسة ،وىذا راجع دلوضوع حبثها ،والذي يرتكز أساساً على منظمات يف رلاالت سلتلفة.
 إهنا اشتملت على التخطيط االسًتاتيجي ،لكنها تقاطعت مع ىذه الدراسة يف ادلضموف وادلوضوع ،حيث إهناتطرقت للتخطيط االسًتاتيجي وإدارتو يف ادلنظمات احلكومية ،وانصبت على نوع القيادة ادلطلوبة لتلك ادلنظمات،
ومل تركز على مدى أمهية شلارسة ىذه القيادة للتخطيط االسًتاتيجي.
 أكدت الدراسات على أمهية التخطيط يف أنظمة رأس ادلاؿ البشري ،من تنمية وتطوير ،وضرورة استقطابالعمالة وإتباع منهج علمي سليم يف عملية االختيار .وتطرقت السًتاتيجيات التعيني ونتائجها يف حتسني
ادلخرجات ادلؤسسية.
 أبرزت الدراسات السابقة االسًتاتيجيات احلالية لتنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري وكيفية تنفيذىا وألي مدىتتطابق ىذه االسًتاتيجيات مع األفكار النظرية ادلنشودة اخلاصة بتنمية رأس ادلاؿ البشري ،وأظهرت الدراسات
السابقة العالقة بني االستثمار يف راس ادلاؿ البشري ،ووظائف التخطيط للمنظمة وتأثري ىذه العالقة على أداء
ادلنظمة ككل.
 أظهرت الدراسات أمهية التنمية والتطوير ودورمها يف تأىيل رأس ادلاؿ البشري ،دلواكبة التغيريات التكنولوجية يفظل نظاـ العودلة.
 مل تتطرؽ الدراسات السابقة إىل أمهية تفعيل وظائف وشلارسات التخطيط االسًتاتيجي بأقساـ اإلعالـاحلكومي باعتباره أصل من أصوؿ ادلنظمة وتنميتو وتطويره وتوظيف قدراتو وإمكانياتو لتحقيق أىداؼ ادلنظمة.
 ناقشت الدراسات دور مسؤويل اإلعالـ باألجهزة اإلدارية وادلنظمات ،دوف أف تتطرؽ إىل التخطيطاالسًتاتيجي لدى ىذه الفئة أو تنميتها كرأس ماؿ بشري.
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منهج البحث

وقد استخداـ ادلنهج ادلسحي ،الذي يعرؼ بأنو طريقة يتم من خاللو مجع ادلعلومات والبيانات عن ظاىرة ما أو واقع
شلارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس ،فهو أنسب ادلناىج لتحقيق أىداؼ الدراسة.
جمع البيانات

مجتمع الدراسة :يتكوف رلتمع الدراسة من العاملني والقائمني على أقساـ ودوائر االعالـ باجلهاز االداري بسلطنة
عماف من سلتلف ادلستويات الوظيفية :مدراء عاموف ونواهبم ،مديرو الدوائر ونواهبم ،ادلستشاروف ،اخلرباء ،رؤساء
األقساـ ،ادلوظفوف يف دوائر وأقساـ اإلعالـ باجلهاز اإلداري بسلطنة عماف .البالغ عددىم حوايل ( )600عنصرا
يعملوف يف ( )64منظمة حكومية)omannewstoday,2010( .
عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من رلموعتني من ادلبحوثني ،مها:
أوالً :عينة العاملني :بلغ عددىا ( )350مفردة ديثلوف سلتلف ادلستويات بدوائر االعالـ يف اجلهاز االداري بسلطنة
عماف .وبعد فرز االستبيانات مت إستبعاد ( )46استبياف ،وبذلك كانت االستمارات الصاحلة للتحليل والقياس
وادلعاجلة االحصائية ( )304استمارة.

ثانياً :عينة مسئويل دوائر اإلعالـ :تكونت من ( )29مفردة من مسؤويل الدوائر اإلعالمية باجلهاز االداري بسلطنة
عماف؛ مدراء العموـ ونواهبم ،ومديري الدوائر ونواهبم .جلمع البيانات الالزمة للدراسة والوقوؼ على وجهة نظرىم
وتصوراهتم يف شأف اسًتاتيجية تنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري لديهم وسبل التغلب على ادلعوقات يف ىذا اجلانب ،ولقد
مت تطبيق استمارة ادلقابلة الشخصية عليهم.

المتغير

جدول ( )1تفاصيل العينة
العدد
الفئة

وزارة
جهة العمل ىيئة
اإلجمالي
ذكر
أنثى
الجنس
اإلجمالي
أقل من  20سنة
من  20إىل  30سنة
من  30إىل  40سنة
العمر
من  40إىل  50سنة
أكثر من  50سنة
اإلجمالي
المؤهل العلمي أقل من الثانوية

199
105
304
175
129
304
1
155
138
3
7
304
2
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65.46
34.54
100
57.57
42.43
100
0.33
51
45.4
0.99
2.3
100
.66
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الثانوية العامة وما يعادذلا
بكالوريوس
ماجستري  /دكتوراه
اإلجمالي
أقل من  5سنوات
من  5إىل اقل من  10سنوات
سنوات الخبرة من  10إىل اقل من  15سنة
من  15سنة فأكثر
اإلجمالي
رئيس أو رئيس تنفيذي
رئيس قسم
مدير عاـ أو مدير تنفيذي
المسمى
مشرؼ
الوظيفي
مدير دائرة
أخرى
اإلجمالي
بدوف دورات
من  1إىل  3دورات
الدورات
من  4إىل  6دورات
التدريبية
 7دورات فأكثر
اإلجمالي

أقل من  500ر.ع
من  500إىل اقل من 1000
إجمالي
الدخل من  1000إىل اقل من 2000
الشهري
أكثر من  2000لاير عماين
اإلجمالي
متزوج
أعزب
الحالة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة
االجتماعيةةة مطلق
أرمل
اإلجمالي

25
269
8
304
113
67
112
12
304
4
57
1
75
13
154
304
68
157
64
15
304
2
121
178
3
304
231
68
5
0
304
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8.21
88.5
2.63
100
37.2
22
36.8
4
100
1.32
18.8
0.33
24.7
4.25
50.6
100
22.4
51.6
21.1
4.9
100
0.65
39.5
58.6
0.95
100
76
22.4
1.6
0
100

أدوات جمع البيانات

مت مجع البيانات عن طريق استبيانني ومقابالت كما ىو موضح أدناه.
أوالً :استبيان للعاملين بأقسام اإلعالم:

وتكونت أسئلة االستبانة من قسمني :األوؿ البيانات الشخصية لعينة الدراسة ،أما القسم الثاين فأشتمل على أسئلة

االستبانة يف ثالثة زلاور:
احملور األوؿ :واقع البيئة اإلدارية ومدى تطبيق التخطيط االسًتاتيجي ،ووظائفو بأقساـ اإلعالـ بادلنظمة أو بالوزارة أو
اذليئة التابعة للجهاز اإلداري بسلطنة عماف .وينقسم جلزئني :األوؿ مدى وضوح مفهوـ التخطيط االسًتاتيجي لدى
العاملني ،أما الثاين درجة تطبيق وظائف وشلارسات التخطيط االسًتاتيجي بقسم اإلعالـ باجلهاز اإلداري.
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احملور الثاين :يناقش درجة ادلوافقة على خصائص واسس التخطيط االسًتاتيجي ،ومدى مشاركة اإلدارة التنفيذية يف
وضع اخلطط االسًتاتيجية وتفعيلها ،لتنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري بأقساـ اإلعالـ باجلهاز اإلداري.

احملور الثالث :يكشف عن درجة ادلوافقة على الصعوبات/التحديات اليت حتد من فاعلية وتنفيذ وظائف وشلارسات
التخطيط االسًتاتيجي بقسم اإلعالـ.
ثانياً :استبيان لمسؤولي الدوائر االعالمية بالجهاز اإلداري:

تضمنت التحديات اليت تواجو تنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري ،بأقساـ اإلعالـ باجلهاز اإلداري يف ظل تفعيل
ْ
التخطيط االسًتاتيجي.

صدق وثبات االستبانة
للتأكد من صالحية أدوات الدراسة فقد دتت االجراءات التالية:
صدق االستبانة :مت عرض االستبانة على احملكمني :حيث مت عرض االستبياف على رلموعة من احملكمني (مراجعة
قائمة احملكمني يف ادلراجع) من أعضاء اذليئة التدريسية بقسم العالقات العامة واإلعالف بكلية اإلعالـ جامعة

القاىرة ،وقد مت األخذ بآراء احملكمني وإجراء ما يلزـ من تعديل يف ضوء توجيهاهتم.
قياس الثبات :مت حساب الثبات عن طريق معامل ألفا  -كرونباخ ،وذلك من خالؿ حساب معامالت االرتباط
بني كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة لو ،ومع كل األسئلة بصفة عامة .ولقد بلغت معامالت ثبات االستبياف
تبعاً حملاوره على الًتتيب :احملور األوؿ ( ،)0.774واحملور الثاين ( ،)0.566واحملور الثالث ( ،)0.916وبلغ معامل
الثبات للمقياس الكلي (.)0.802
الدراسة االستطالعية

شكلت
بعد القياـ بفحص الصدؽ والثبات ،مت إجراء جتربة استطالعية على عينة أولية بلغ عددىا ( )35مفردة،
ْ
نسبة  %10من عينة الدراسة كاختبار استطالعي أويل؛ للتأكد من مدى مالءمة االستبانة جلمع البيانات اليت
صممت من أجلها ،وبناءً على ىذه التجربة مت التأكد من صالحية االستبانة بشكل موثوؽ دتهيداً للقياـ جبمع
ْ
البيانات من العينة.
تحليل البيانات
المعالجات اإلحصائية للبيانات

مت تفريغ وحتليل االستبانة من خالؿ الربنامج اإلحصائي  ،SPSSوجرى استخداـ ادلعاجلات اإلحصائية التالية:
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أوالً :حساب التكرارات والنسب ادلئوية دلواصفات عينة الدراسة.
ثانياً :حساب التكرارات والنسب ادلئوية لكل سؤاؿ يف االستبياف ،مع حساب ادلتوسط ادلرجح واالضلراؼ ادلعياري.
ثالثاً :بياف مدى أمهية كل فقرة بالنسبة للمحور ،وعمل ترتيب .Rank
رابعاً :حساب معامالت األرتباط بني متغريات الفروض للتحقق من صحتها.
خامساً :معامل ألفا كرونباخ دلعرفة ثبات فقرات االستبانة.
ومت حتليل النتائج وفقاً للخطوات التالية:

 حساب التكرارات والنسب ادلئوية لكل فئة من فئات االستجابة الثالث (دائماً – أحياناً – ال). حساب ادلتوسط ادلرجح أو ادلوزوف واإلضلراؼ ادلعياري لكل فقرة من فقرات االستبياف. -عمل ترتيب من األعلى إىل األقل للوقوؼ على العوامل األكثر تأثرياً يف كل زلور.

 حتليل استمارة ادلقابلة الشخصية ،وتصنيف لالستجابات ،مث حساب التكرارات والنسب ادلئوية الستجاباتادلقابلة ادلتعمقة.
نتائج البحث
أوالً :نتائج دراسة العاملين بأقسام ودوائر اإلعالم بالجهاز اإلداري بسلطنة عمان

المحور األول :خصائص وأسس التخطيط االستراتيجي لتنمية وتطوير رأس المال البشري بأقسام اإلعالم.

أ .اعتماد التخطيط االسًتاتيجي على دراسة شاملة للمتغريات الداخلية واخلارجية :احتل متوسط اإلجابات ادلركز
األوؿ ،وذلك مبتوسط  2.75واضلراؼ معياري  0.43وكاف اجتاه االستجابة موافق دتاماً.
ب .الوقوؼ على الفرص والتهديدات احمليطة عند وضع اخلطة االسًتاتيجية :احتل متوسط اإلجابات ادلركز الثاين،
وذلك مبتوسط  2.71واضلراؼ معياري  0.55وكاف اجتاه االستجابة موافق دتاماً.
ت .حتدد خطة العمل آليات مراقبة جودة األداء :احتل متوسط اإلجابات ادلركز الثالث ،وذلك مبتوسط 2.68

واضلراؼ معياري  0.53وكاف اجتاه االستجابة موافق دتاماً.
ث .وجود ارتباط بني األىداؼ ادلوضوعة للقسم وبني أداء التخطيط االسًتاتيجي للمنظمة ككل :احتل متوسط
اإلجابات ادلركز الرابع ،وذلك مبتوسط  2.57واضلراؼ معياري  0.57وكاف اجتاه االستجابة موافق دتاماً.

ج .توفري خطة بدي لة دلعاجلة أي مشكالت قد تطرأ عند تنفيذ اخلطط :احتل متوسط اإلجابات ادلركز اخلامس،
وذلك مبتوسط  2.56واضلراؼ معياري  0.58وكاف اجتاه االستجابة موافق دتاماً.
ح .اعتبار صياغة وحتديد ادلستقبل ادلرغوب فيو وأساليب حتقيقو يف ادلنظمة عنصر جوىري يف التخطيط
االسًتاتيجي  :احتل متوسط اإلجابات ادلركز السادس ،وذلك مبتوسط  2.52واضلراؼ معياري  0.59وكاف
اجتاه االستجابة موافق دتاماً.
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خ .عدـ تركيز ادلنظمة يف جهود ختطيطها على رفع مستوى األداء واخلدمات اليت تقدمها :احتل متوسط اإلجابات
ادلركز السابع ،وذلك مبتوسط  2.43واضلراؼ معياري  0.66وكاف اجتاه االستجابة موافق دتاماً.
د .عدـ تنسيق جهود التخطيط بالقسم بني أداء القسم واإلدارات األخرى :احتل متوسط اإلجابات ادلركز
الثامن ،وذلك مبتوسط  2.42واضلراؼ معياري  0.62وكاف اجتاه االستجابة موافق دتاماً.
ذ .عدـ التزاـ أقساـ اإلعالـ بادلنظمة بالتخطيط لتطوير وتنمية أدائها :احتل متوسط اإلجابات ادلركز التاسع،
وذلك مبتوسط  2.40واضلراؼ معياري  0.76وكاف اجتاه االستجابة موافق دتاماً.
ر .عمل اجلهود التخطيطية بقسم اإلعال ـ بالوزارة على تقدمي نقاط القوة والضعف يف أنشطتو احلالية وادلستقبلية:
احتل متوسط اإلجابات ادلركز العاشر ،وذلك مبتوسط  2.39واضلراؼ معياري  0.58وكاف اجتاه االستجابة
موافق دتاماً
ز .وجود رقابة وتقومي على مستوى ادلنظمة ككل وعلى مستوى اإلدارات للتأكد من األنشطة على أهنا تسر وفقاً
للخطط االسًتاتيجية والتفصيلية ادلوضوعة :احتل متوسط اإلجابات ادلركز احلادي عشر ،وذلك مبتوسط 2.38

واضلراؼ معياري  0.65وكاف اجتاه االستجابة موافق دتاماً.
س .عدـ مراعاة لتخطيط االسًتاتيجي لالحتماالت ادلستقبلية ادلؤثرة سلباً وإجياباً على تنمية وتطوير رأس ادلاؿ
البشري بقسم اإلعالـ بادلنظمة :احتل متوسط اإلجابات ادلركز الثاين عشر ،وذلك مبتوسط  2.33واضلراؼ
معياري  0.66وكاف اجتاه االستجابة موافق إىل حد ما.
ش .عدـ االستفادة من ادلعلومات ادلتعلقة باحلاضر وادلاضي يف وضع اخلطط ادلستقبلية ألداء القطاع هبدؼ تنمية
وتطوير العاملني :احتل متوسط اإلجابات ادلركز الثالث عشر ،وذلك مبتوسط  2.29واضلراؼ معياري 0.74
وكاف اجتاه االستجابة موافق إىل حد ما.
ص .عدـ التوظيف األمثل من قبل القائموف على التخطيط لإلمكانيات ادلادية والبشرية  :احتل متوسط اإلجابات
ادلركز الرابع عشر ،وذلك مبتوسط  2.27واضلراؼ معياري  0.00وكاف اجتاه االستجابة موافق إىل حد ما.
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شكل ( )1التمثيل البياني لمتوسطات المحور الثاني للفقرات من  1إلى 14

المحور الثاني :مدى مشاركة اإلدارة التنفيذية في وضع الخطط وتفعيلها لتنمية وتطوير رأس المال البشري
بأقسام اإلعالم بالمنظمة.
تبػني لنػا وجػػود إمكانػات متاحػػة ،ديكػن أف تعمػػل علػى تفعيػػل التخطػيط االسػًتاتيجي ،ولكػن ال يػػتم تفعيلهػا بالشػػكل
أشرت اجتاىات ادلبحوثني أف اخللل يكمن يف التطبيق ،أو بعبارة أخػرى يف اإلدارة الػيت تتػوىل تفعيػل عمليػة
ادلأموؿ .إذ ْ
التخطيط االسًتاتيجي.
شكل ( )2التمثيل البياني لمتوسطات المحور الثاني

المحور الثالث :التحديات التي تحد من فاعلية وتنفيذ وظائف وممارسات التخطيط االستراتيجي بأقسام
اإلعالم

يتضح لنا أف ىناؾ العديد من الصعوبات والتحديات اليت حتوؿ دوف تفعيل دور التخطيط االسًتاتيجي بأقساـ
اإلعالـ يف اجلهاز اإلداري  ،وأىم ىذه الصعوبات ىي -:
 عدـ توفر الكفاءات والقيادات ادلتخصصة يف التخطيط االسًتاتيجي . عدـ توفر منهجية واضحة لتحديد نقاط القوة والضعف يف تنفيذ اخلطط االسًتاتيجية يف ادلنظمة . عدـ وجود خطة إسًتاتيجية مكتوبة وواضحة على مستوى ادلنظمة. ضعف التنسيق عند وضع اخلطط االسًتاتيجية بني مجيع ادلستويات الوظيفية العاملة بادلنظمة.308

التخطيط االسًتاتيجي ودوره يف تنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري يف أقساـ اإلعالـ باجلهاز اإلداري لسلطنة عماف :دراسة ميدانية

 قلة الدورات والربامج التدريبية يف رلاؿ التخطيط االسًتاتيجي. عدـ وضوح مفاىيم وأساليب وخصائص التخطيط االسًتاتيجي للعاملني بادلنظمة. وجود اعتقاد خاطئ بأف التخطيط االسًتاتيجي لتنمية وتطوير رأس ادلاؿ البشري اإلعالمي من مسؤوليةادلستويات العليا فقط.
 ىناؾ مركزية شديدة يف عملية التخطيط واختاذ القرارات. عدـ تناسب مؤىالت ادلوظفني يف أقساـ التخطيط مع طبيعة األعماؿ ادلوكلة ذلم. ضعف قنوات االتصاؿ بني اإلدارة العليا ورؤساء األقساـ والعاملني بقسم اإلعالـ بادلنظمة.شكل ( )3التمثيل البياني لمتوسطات المحور الثالث للفقرات من  1إلى 25

مجمل نتائج البحث:

سواء فيما يتعلق مبدى وضوح مفهوـ التخطيط االسًتاتيجي ،أو ضعف شلارساتو ،أو عدـ تفعيل امكانياتو ،ووجود
صعوبات حتد من فعالية تطبيقو عن عدد من ادلؤشرات ،ديكن أف نوضحها فيما يلي:
أوالً :وجود خلل يف واقع البيئة اإلدارية حوؿ وضوح مفهوـ التخطيط االسًتاتيجي لدى العاملني بأقساـ اإلعالـ
بسلطنة عماف.
ثانياً :يوجد ضعف وقصور يف مستويات تطبيق وظائف وشلارسات التخطيط االسًتاتيجي لدى العاملني بأقساـ
اإلعالـ من حيث :طرؽ جذب أو استقطاب الكفاءات ،وعملية االختيار والتعيني ،وكذلك فيما يتعلق بعملية
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ختطيط ادلسار الوظيفي ،وتقييم األداء ،وفعالية تطبيق نظاـ الرقابة االسًتاتيجي ،أضف إىل ذلك إمهاؿ تفعيل دور
التعلم والتدريب لرفع مستوى العاملني بقسم اإلعالـ كرأس ماؿ بشري داخل ادلنظمة .وعلى الرغم من وجود رضا
للعاملني عن نظاـ ادلكافآت واحلوافز إال انو ليس شائعاً بنسبة كبرية وإمنا متوسط.
ثالثاً :ال يتم تفعيل اإلمكانات ادلتاحة اليت ديكن أف تسهم يف عملية التخطيط االسًتاتيجي بالشكل ادلأموؿ ،بسبب
اخللل يف التطبيق أو اإلدارة اليت تتوىل تفعيل عملية التخطيط االسًتاتيجي.

رابعاً :وجود العديد من التحديات اليت حت وؿ دوف تفعيل دور التخطيط االسًتاتيجي بأقساـ اإلعالـ يف اجلهاز
اإلداري.
خامساً :ىناؾ إمجاع على أنو ديكن تفعيل دور التخطيط االسًتاتيجي يف تطوير رأس ادلاؿ البشري بأقساـ اإلعالـ

من خالؿ وجود تعليمات مكتوبة ،وخطط واضحة ،مع متابعة تنفيذىا.
التوصيات

 إجراء بعض التعديالت يف اللوائح والقوانني احلالية ،مبا يسمح بقدر من ادلرونة بغية تطبيق وتفعيل إمكانية وظائفوشلارسات التخطيط االسًتاتيجي ،منها :استقطاب أفضل الكفاءات ،والسماح بإجراءات االختيار والتعيني بدوف
زلاباة ،وتوفري نظاـ تعويضات رلز ،وتوفري خطة سنوية للتدريب ،وحتقيق تقييم االداء لتخطيط ادلسار الوظيفي بنظاـ
رقابة اسًتاتيجي فعاؿ ،واحلد من ادلركزية الشديدة ودعم الالمركزية ،والتصدي لظاىرة عدـ االعتماد على البحوث
العلمية سواء يف كتابة اخلطة أو تنفيذىا أو متابعتها ،ومشاركة مجيع ادلستويات اإلدارية يف ذلك.
 استخداـ وسائل التقنية احلديثة يف رلاؿ التخطيط االسًتاتيجي ،واالعتماد على األحباث العلمية من أجلالوصوؿ إىل معدالت أداء مرضية يف إصلاز اخلطة االسًتاتيجية للمنظمة.
 االىتماـ بربامج التدريب وتنمية العاملني للرقي بادلستوى ادلهاري ،وتنفيذ اخلطط بنجاح .وأف تكوف الربامجالتدريبية ذات صلة بالواقع الفعلي.
 ضرورة مشوؿ اخلطط االسًتاتيجية على معايري واضحة وزلددة ألداء العاملني ،وأف تتسم بادلوضوعية ومعايريالقياس اجليد .واالىتماـ بتطويرىا ودعمها مبا يسهم يف تنمية رأس ادلاؿ البشري بشكل دائم يف سلتلف اإلدارات.
الخاتمة
يف سلطنة عماف – مثلها مثل العديد من الدوؿ النامية ومن بينها الدوؿ العربية – تعترب تنمية ادلوارد البشػرية مػن أىػم
أولوياهتا سواءً كاف ذلك بادلؤسسات احلكومية أو اخلاصة ،حيث أف التقدـ وزلاولػة اللحػاؽ بركػب الػدوؿ ادلتقدمػة لػن
يتأتى إال من خالؿ إعداد أجياؿ من القوى البشرية تكػوف قػادرة علػى مواكبػة مػا يسػتجد يف سلتلػف اجملػاالت حػىت ال
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 ومػػن خػػالؿ ىػػذه الدراسػػة تبػػني لنػػا أف رأس ادلػػاؿ البشػػري.تتسػػع الفجػػوة بيننػػا وبػػني اآلخػرين أكثػػر شلػػا ىػػى عليػػو اآلف
ديثػػل ادلعػػارؼ وادلهػػارات والقػػدرات التػػي جتعػػل العنص ػػر البش ػػري ق ػػادرا عل ػػى أداء واجبات ػػو ومس ػػؤولياتو الوظيفي ػػة بك ػػل
 وى ػػذا بإس ػػهامو ف ػػي حتقي ػػق التنمي ػػة، حيػ ػػث يعػ ػػد رأس ادلػ ػػاؿ البشػػري أفض ػػل أنػ ػواع رأس ادل ػػاؿ قيم ػػة،فاعليػ ػػة واقتػ ػػدار
. باعتبػاره أحػد ادلتغيػرات الرئيسية ادلؤثرة يف عملية اإلنتػاج، االقتصػادية
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