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مراجعة اإلطار المفاهيمي وتحليل األبعاد االستراتيجية
Global talent management, Review the conceptual framework and analyze strategic dimensions
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:ملخص
 وحتليل العوامل واالبعاد اإلسرتاتيجية،هتدف الدراسة إىل مراجعة اإلطار املفاهيمي إلدارة املواهب العاملية وفق املدخل الوظيفي واملدخل التنظيمي
 من خالل املراجعة النظرية ألدبيات إدارة املواهب العاملية املنشورة،املؤثرة على إدارة املواهب العاملية ضمن حقل اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية
، توصلت الدراسة إىل اقرتاح إطار مفاهيمي إلدارة املواهب العاملية وفق املدخل االسرتاتيجي. سنة االخرية20 ضمن أوعية النشر العاملية خالل
 وضمن اإلسرتاتيجية التنافسية،وحتليل إطار اسرتاتيجي ميكن أن يساهم يف زايدة مستوى اندماجها ضمن اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية
.للشركات متعددة اجلنسيات
. اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية، إدارة املواهب العاملية، إدارة املواهب:الكلمات املفتاح
M16؛M12 : JEL تصنيف
Abstract: The study aims to review the conceptual framework of global talent management
according to the functional and organizational approach, and to analyze the strategic factors and
dimensions affecting global talent management within the field of Strategic human resource
management, by reviewing the most important global talent management literature published
within the global publishing vessels during the last 20 years. The study concluded with proposing a
conceptual framework for managing global talent according to the strategic approach and analyzing
a strategic framework that can contribute to increasing the level of its integration within the
strategic human resource management, and within the competitive strategy of multinational
enterprises.
Keywords: Talent management, Global talent management, Strategic human resource
management.
Jel Classification Codes : M12; M16.
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 -Iمتهيد :
تسعى الشركات العاملية اليوم إىل التكيف والبقاء يف بيئة ديناميكية عاملية متقلبة شديدة التعقيد وابلغة التنافسية من خالل العمل على
استثمار وإدارة رأس ماهلا البشري عايل الكفاءة واملوهبة ،وهو ما يتطلب منها توظيف األفكار اجلديدة واملمارسات الناجحة مبا حيقق هلا ميزة تنافسية
مستدامة ،ضمن هذا اإلطار زاد اهتمام مستشاري وممارسي إدارة املوارد البشرية ،والباحثني مبجال إدارة املواهب العاملية ( Global talent
 )managementخالل العشر سنوات األخرية ،من حيث العمل على فهمها ،وحتديد أبعادها اإلسرتاتيجية ضمن حقل اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد
البشرية.
ويف الوقت الذي ساهم فيه السياق العاملي الذي تنشط ضمنه الشركات متعددة اجلنسيات يف زايدة قدرهتا على توظيف جمموعات عاملية
من املواهب ،فقد فرض ذلك السياق على تلك الشركات حتدايت عالية املستوى تتعلق بتكييف اسرتاتيجياهتا املتصلة إبدارة املواهب مع الظروف
املتنوعة والديناميكية املميزة للبيئة العاملية ،وهو ما شجع الباحثني على إجراء املزيد من األحباث اهلادفة إىل استكشاف اإلطار املفاهيمي الذي
تعتمده الشركات متعددة اجلنسيات يف إدارة مواهبها العاملية ضمن سياقات وطنية متعددة.
عليه هتدف هذه الدراسة إىل املسامهة يف مراجعة اإلطار املفاهيمي وحتليل األبعاد اإلسرتاتيجية إلدارة املواهب العاملية ضمن حقل اإلدارة
اإلسرتاتيجية للموارد البشرية .حيث اعتمدت الدراسة املنهج النظري التحليلي من خالل مراجعة اإلطار املفاهيمي وفق كل من املدخل الوظيفي
واملدخل التنظيمي ،وحتليل التحدايت العاملية والعوامل اليت أثرت يف بروز إدارة املواهب العاملية كقضية إسرتاتيجية لدى الشركات متعددة اجلنسيات،
مع اقرتاح اطار مفاهيمي ضمن املدخل اإلسرتاتيجي ،وحتليل االبعاد واالرتباطات االسرتاتيجية إلدارة املواهب العاملية مع كل من اإلدارة االسرتاتيجية
للموارد البشرية ،واالسرتاتيجية التنافسية للشركات متعددة اجلنسيات ،من خالل مراجعة منهجية لألحباث املنشورة ضمن أوعية النشر العاملية.
وابلرغم من زايدة اهتمام الباحثني واملمارسني إبدارة املواهب العاملية إال أن هذا اجملال ما زال حباجة اىل مزيد من االكتشاف والبحث ،عليه تربز قيمة
هذه الدراسة كوهنا من أوىل الدراسات ابللغة العربية إىل غاية سنة ( 2020حسب اطالع الباحث) اليت سعت ملراجعة اإلطار املفاهيمي وحتليل
االبعاد االسرتاتيجية إلدارة املواهب الدولية.
 - IIاإلطار املفاهيمي إلدارة املواهب الدولية :
بسبب التطورات التقنية واشتداد املنافسة بني الشركات العاملية برزت العديد من املفاهيم واملصطلحات من طرف املمارسني والباحثني يف
جمال اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية ،مع سعي تلك الشركات إىل استثمار الكفاءات البشرية والقدرات الفكرية ضمن املناصب احليوية املسامهة
يف حتقيق امليزة التنافسية .ويعد مصطلح املوهبة ( )Talentمن املفاهيم اليت القت اهتماما كبريا من الباحثني من خالل التناول املتعدد األبعاد ألنشطة
شركات األعمال الدولية ،األ مر الدي ساهم يف بروز جماالت إدارية متعددة كإدارة املواهب وتنمية املواهب ،وإسرتاتيجية املواهب ،وإدارة املواهب
العاملية .ولقد صنف ( 1)Osinga, 2009املواهب ابملنظمة إىل أربعة أنواع أساسية وهي:
 )1املواهب القيادية ( :)leadership Talentsتصنف هذه الفئة يف قمة هرم املواهب ،فهم القادة املوهوبني الذين يتحملون مسؤولية إعداد
وتطوير وعرض وتنفيذ االسرتاتيجية على مستوى املنظمة.
 )2املواهب األساسية ( :)Basic talentsوتشمل األفراد ذوي حس املنافسة العايل ،ويعتربون موهبة قيّمة ومهمة ابلنسبة للمنظمة بسبب ما
حيوزونه من قدرات ورؤية وتصور للمستقبل.
 )3املواهب اجلوهرية ( :)Substantial talentsوميثلون القوة العظمى يف العمل ،وهم موظفو اإلنتاج املسؤولني عن تسليم املنتج النهائي إىل
املستهلك.
 )4املواهب الداعمة ( :)Substantial talentsوهم املواهب الداعمة لتنفيذ أنشطة االعمال ،اليت غالبا ما تتمثل يف األنشطة اإلدارية املناسبة
لألمتتة.
2
وفيما خيص مصطلح إدارة املواهب اختلف الباحثون يف الفرتة الزمنية لظهوره ،حيث أشار ( )Cappelli , 2008إىل أنه ارتبط ابملشهد
قبوال ورواجا أواخر
االقتصادي الذي أعقب احلرب العاملية الثانية ،بينما ذهب ( 3)Michaels el all, 2001إىل أن مفهوم إدارة املواهب اكتسب ا
التسعينيات عندما صاغت جمموعة من مستشاري ماكينزي ( ) McKinseyسنة  1997العبارة الشهرية احلرب من اجل املواهب ( The War for
 ،)Talentوحسب ( 4)King, 2015نشأ مفهوم إدارة املواهب العاملية نظراي من صلب أدبيات إدارة املواهب اليت تتعامل كمفهوم مع موضوعات
إدارية ،بينما تتعامل إدارة املواهب العاملية مع موضوعات أخرى كالتنقل العاملي ،واالعمال الدولية ،وإدارة املوارد البشرية الدولية ،وإدارة املوارد البشرية
االسرتاتيجية ،وأدبيات السلوك التنظيمي.
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ومع استمرار الباحثني يف حتليل األطر واحلدود املفاهيمية إلدارة املواهب برزت حسب ( 5)Mellahi & Collings, 2010أربع تيارات
أدبية رئيسية على األقل متحورت طروحاهتا حول مفهوم إدارة املواهب ،حيث استبدل االجتاه األول على نطاق واسع إدارة املوارد البشرية إبدارة
املواهب ،مع الرتكيز على ممارسات حمدودة من إدارة املوارد البشرية كالتوظيف ،وتطوير القيادة ،وختطيط االحالل الوظيفي .يبينا ركز االجتاه الثاين
على تطوير جمموعات املواهب من خالل إبراز تقدير االحتياجات من املوظفني والتوظيف وإدارة التقدم الوظيفي ،وركز االجتاه الثالث مباشرة على
إدارة املوهوبني ،يف حني ركز االجتاه الرابع على أمهية حتديد املناصب الرئيسة ذات القدرة التأثريية العالية على امليزة التنافسية للمنظمة.
ولقد أشار ( 6)Lewis and Hackman, 2006إىل النقص الكبري والواضح يف املسامهات املتعلقة بتحديد تعريف ونطاق وأهداف إدارة
املواهب ،األمر الذي شجع الباحثني على إجراء املزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية ضمن حقل إدارة املواهب الدولية ،حيث أكدت املراجعة اليت
قام هبا ( 7)Gallardo-Gallardo et al., 2015أن ( )%85من الدراسات املتصلة إبدارة املواهب نشرت بني عامي  2010و.2015
الفعالة للمواهب العاملية يف اآلونة األخرية قدرا كبريا من االهتمام بني الشركات املتعددة اجلنسيات والعاملية ،األمر
لقد اكتسبت اإلدارة ّ
الذي أدى إىل تنمية جماهلا إبعتبارها ميداان متعدد التخصصات تطور من خالل تكامل إدارة املوارد البشرية الدولية االسرتاتيجية وجماالت إدارة
املواهب .8وقد برزت مؤخرا كميدان أكادميي ردا على القضااي االسرتاتيجية احلرجة اليت تواجه الشركات املتعددة اجلنسيات ذات اإلرتباط إبدارة
مواهبها على الساحة العاملية .9وابلرغم من تطور االجتاهات األدبية ذات الصلة إبدارة املواهب وتنوع مناهجها وسياقاهتا البحثية ،إال أن الدراسات
النظرية والتجريبية يف جمال إدارة املواهب الدولية ما زالت حمدودة ،األمر الذي ساهم يف عدم اتفاق الباحثني على إطار مفاهيمي حمدد هلا .وبغية
االسهام يف بلورة اإلطار املفاهيمي إلدارة املواهب العاملية يتطلب األمر فرز التعاريف املقرتحة من الباحثني إىل جمالني أوهلما اإلطار املفاهيمي إلدارة
املواهب العاملية وفق املدخل الوظيفي ،واإلطار املفاهيمي إلدارة املواهب العاملية وفق املدخل التنظيمي.
 1- IIمفهوم إدارة املواهب العاملية وفق املدخل الوظيفي
يندرج ضمن املدخل الوظيفي إلدارة املواهب العاملية جمموعة من التعاريف اليت تناولت تلك اإلدارة يف ابعادها وانشطتها الوظيفية ،حيث
وصف ( 10)Scullion, Collings, & Caligiuri, 2010إدارة املواهب العاملية أبهنا تشمل "مجيع األنشطة التنظيمية اليت تقوم هبا الشركات العاملية
جلذب أفضل املوظفني واختيارهم وتطويرهم واالحتفاظ هبم يف األدوار املهمة بغية حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية على املستوى العاملي" .بينما يرى
( 11)Woollard, 2010أن إدارة املواهب ضمن سياق دويل تعين أن تقوم املنظمات بشكل واقعي بتحديد وتطوير مواهبها العاملية الرئيسية .كما
عرفت ( 12)Iles et al, 2010إدارة املواهب العاملية أبهنا " عملية اجلذب املنهجي ،والتحديد ،والتطوير ،واملشاركة واالحتفاظ ابألفراد ذوي
اإلمكانيات العالية الذين حيوزون قيمة خاصة لدى املنظمة .ويعرف ( 13)Stahl et al, 2012إدارة املواهب العاملية على أهنا جهود املؤسسة جلذب
املوظفني املوهوبني الرئيسيني واختيارهم وتطويرهم واالحتفاظ هبم على نطاق عاملي .كما يعرف ( 14) Anlesinya et All.2019إدارة املواهب العاملية
أبهنا تطبيق املمارسات االسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية اهلادفة إىل جذب املوظفني املوهوبني ،وتطويرهم واالحتفاظ هبم مبا يساهم يف جناح املنظمة
يف السوق العاملية.
وابلتايل يظهر حتليل جمموعة التعاريف املقدمة إلدارة املواهب العاملية ضمن اإلطار الوظيفي االستنتاجات التالية:
 -1التأكيد على الطابع الدويل ملختلف العمليات واألنشطة املتصلة إبدارة املواهب العاملية كاالستقطاب والتطوير واالحتفاظ ابملواهب
العاملية ،واليت غالبا ما تقوم هبا الشركات العاملية ضمن سياق دويل متعدد التحدايت والعوامل التنافسية.
 -2حاجة الشركات متعددة اجلنسيات إىل موظفني ذوي اإلمكاانت العالية هبدف تلبية احتياجاهتا ،ومبا يضمن جناح مشاريعها على املستوى
العاملي.
 -3التأكيد على االرتباط االسرتاتيجي بني إدارة املواهب العاملية واملمارسات االسرتاتيجية للموارد البشرية.
 -4التأكيد على دور األنظمة الداخلية للشركات متعددة اجلنسيات يف ضمان جذب املوظفني االسرتاتيجيني الرئيسيني واالحتفاظ هبم
وتوزيعهم على فروع الشركة وفق األولوايت اإلسرتاتيجية.
ضمن نفس السياق يقرتح ( 15)Garavan, 2012جمموعة من االبعاد الوظيفية إلدارة املواهب الدولية ممثلة يف :الرتكيز على املستوايت
احمللية واإلقليمية والعاملية أثناء قيام الشركات ابلبحث عن املواهب وتوظيفها؛ والعالمات التجارية للتوظيف عرب العمليات الدولية؛ مع وجود مراكز
امتياز معنية مبمارسات التنقل والتنمية واالحتفاظ ابملواهب؛ ابإلضافة إىل أطر إدارة املخاطر العاملية معنية مبعاجلة خماطر فجوة املواهب؛ مع وجود
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سياسات واسرتاتيجيات وممارسات توظيف املغرتبني ،وتنمية وتطوير املديرين ذوي القدرات العالية على التنقل واحلركة عامليا وفق اسرتاتيجية الشركة؛
وأخريا إشراك االطراف الفاعلة يف إدارة املواهب العاملية حمليا وإقليميا ودوليا.
 2- IIمفهوم ادارة املواهب العاملية وفق املدخل التنظيمي
ضمن املدخل التنظيمي يعرف كل من ( )Mellahi & Collings, 2010إدارة املواهب الدولية على أهنا ( )1التحديد املنهجي
للمناصب الرئيسية اليت تسهم على حنو خمتلف يف امليزة التنافسية املستدامة للمنظمات على نطاق عاملي )2( ،وتطوير جتمع للمواهب ذوي األداء
العايل مللء األدوار اليت تعكس النطاق العاملي للشركة متعددة اجلنسيات )3( ،وتنمية بنية موارد بشرية متمايزة لتسهيل ملء املناصب أبفضل شاغلني
متاحني ضماان اللتزامهم املستمر ابلشركة .ويعد هذا التعريف األكثر رواجا وقبوالا ضمن اغلب أدبيات إدارة املواهب العاملية الشتماله على ابعاد
واضحة ومراحل حمددة متباينة عن اإلطار املفاهيمي التقليدي إلدارة املواهب املركز على اجلذب والتنمية واالحتفاظ ابملواهب ابملنظمة .كما يعترب
هذا التعريف أن حتديد املناصب املشغولة ابملواهب عنصر أساسي ضمن نظام إدارة املواهب ،فاألداء العايل للمواهب البشرية وفق هذا املنظور يرتبط
أساسا بشغلها ملناصب مهمة مؤثرة بشكل مباشر يف قدرة املنظمة على حتقيق امليزة التنافسية .يف حني يرى ابحثون آخرون ( 17)King 2015.و
 18) Farndale et al, 2010أن اخلطوة األوىل ضمن إدارة املواهب العاملية جيب أن ال تركز بشكل أكرب على املناصب الرئيسية بل على حتديد
املوظفني املوهوبني الذين إبمكاهنم تعزيز املوقع االسرتاتيجي للمنظمة يف السوق العاملية من خالل االهتمام اكثر بتطوير كفاءاهتم ومعارفهم ومهاراهتم
مبا يعزز من أدائها التنظيمي .وحيث ميثل فريق اإلدارة العليا للشركة املناصب احملورية ضمن أي شركة متعددة اجلنسيات ،فإنه يتوجب على
16

أنظمة إدارة املواهب العاملية املسامهة يف حتديد املواهب املناسبة للعمليات الفرعية وتعيينهم يف املناصب احملورية .كما أن فعالية تلك
األنظمة مرتبطة أيضا مبدى قدرهتا على تسهيل شغل املواهب العاملية للمناصب الرئيسة داخل الشركات متعددة اجلنسيات .19

كما تتطلب عملية تطوير هيكل املوارد البشرية املتمايزة هبدف تنظيم وإعادة دمج املواهب ضمن الفروع واالحتفاظ هبا أن تقوم الشركات
متعددة اجلنسيات بوضع اسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية متوافقة مع إسرتاتيجيتها التنافسية ،لذا جيب أن تساهم اإلدارة الفعالة للمواهب العاملية يف
حتقيق األهداف االسرتاتيجية للشركات متعددة اجلنسيات من خالل إكساب تلك املواهب املعرفة واملهارات والقدرات املالئمة لالحتياجات
الوظيفية ،عالوة على حتفيزها وإاتحة فرص التطوير واألمان الوظيفي مبا يساهم يف حتقيق األداء العايل لتلك الشركات ،وابلتايل وضمن منظور املقاربة
املبنية على الوارد ( )Resource-Based Viewاملطورة من قبل ( (Barneyتدعو الضرورة إىل التأكيد على أن زايدة فاعلية اسرتاتيجية إدارة املواهب
العاملية جيب أن يتم ضمن إمكانيات وقدرات واسرتاتيجيات الشركات متعددة اجلنسيات .20
 3- IIحنو مفهوم إلدارة املواهب العاملية وفق املدخل االسرتاتيجي
ضمن املدخل االسرتاتيجي يعرف ( )Collings et al. 2007إدارة املواهب العاملية أبهنا عملية "التكامل االسرتاتيجي لتوفري املوارد
والتنمية على املستوى الدويل والذي يشمل التحديد االستباقي للموظفني االسرتاتيجيني ذوي اإلمكانيات العالية واألداء العايل ،والتطوير
االسرتاتيجي على نطاق عاملي"  ،1ذلك ان إدارة املواهب حتتل أمهية عالية لدى الشركات العاملية بسبب أوال قدرة االفراد ذوي املواهب العالية على
تطوير توجهاهتا االسرتاتيجية على املستوى العاملي ،حيث يتم قياس مستوى موهبتهم من خالل ما حيوزنه من قدرات ومعارف ومهارات ذات قيمة
ابلنسبة للمنظمة ،واليت ميكنها توظيفهم يف مواقع القيادة والتوجيه وفق متطلبات جناح اسرتاتيجية األعمال .واثنيا بسبب إمكانية توظيف جمموعة من
ممارسات وسياسات إدارة املوارد البشرية ذات الصلة إبدارة األفراد ذوي املواهب العالية ،واليت من شأهنا مساعدهتم على حتقيق جناحات كبرية متوافقة
مع التوجه االسرتاتيجي لتلك املنظمات .22
عليه وفق املدخل االسرتاتيجي نعرف إدارة املواهب العاملية أبهنا إدارة اسرتاتيجية ابلغة األمهية معنية بتحديد املناصب احليوية ابلشركات
متعددة اجلنسيات ،وتقدير احتياجاهتا من املواهب عالية الكفاءة واألداء ،القادرة على شغل تلك املناصب احليوية ،مث القيام ابستقطاهبا من األسواق
احمللية واإلقليمية والعاملية ،وتوظيفها وتطويرها وحتفيزها ماداي ومعنواي ،وتوفري بيئة العمل الداعمة الستقرارها وتوظيف قدراهتا االبداعية ،مبا يساهم يف
جناح مشروعاهتا االسرتاتيجية وحتقيق امليزة التنافسية املستدامة ضمن سياق بيئة دولية عالية التنوع وشديدة التنافسية.
21

وابلتايل تعد إدارة املواهب العاملية إدارة اسرتاتيجية ابلشركات متعددة اجلنسيات معنية أبداء املهام التالية:
 -1حتديد املناصب احملورية والرئيسة ذات املهام االسرتاتيجية املسامهة بشكل كبري يف حتقيق امليزة التنافسية واملتوقع شغلها مستقبال من
املواهب البشرية.
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 -2تقدير إحتياجات املنظمة من املواهب البشرية كما ونوعا ويف املكان والزمان املناسب وفق التوجهات االسرتاتيجية للشركات متعددة
اجلنسيات.
 -3إستقطاب املواهب البشرية ابلعدد واملواصفات املطلوبة من خالل هتيئة عمل جاذبة للكفاءات والقدرات البشرية.
 -4توظيف املواهب البشرية من األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية املالئمة للتوجهات االسرتاتيجية للشركات متعددة اجلنسيات.
 -5التنمية والتطوير االسرتاتيجي للمواهب العاملية من خالل اكساهبا املعرفة املهنية واملهارات الفنية واالجتاهات اإلجيابية الداعمة ألدائها يف
املناصب احملورية.
وحيث تعد إدارة املواهب العاملية إدارة حمورية مسامهة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للشركات متعددة اجلنسيات من خالل حيازهتا
لقدرة ميزة احلصول على أمثن املواهب خارج احلدود الوطنية مقارنة ابلشركات احمللية ،فإهنا كإسرتاتيجية تتأثر مبدى استعداد األفراد املوهوبني لالنتقال
عرب احلدود الدولية  ،23وفق طبيعة الدوافع الذاتية وحجم احلوافز املادية واملعنوية املمنوحة واحملققة لطموحاهتا الوظيفية املستقبلية .كما أن حتقيق
املواهب البشرية ملستوايت األداء العايل مرتبط بدرجة كبرية بنوعية اإلهتمام الذي تقدمه املنظمات ضمن مسار حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية من
خالل إدارة فعالة للمواهب إبتداءا جبذب املواهب املالئمة للمناصب الشاغرة ،واإلحتفاظ هبا ،وتطويرها ضمن بيئة حمفزة تشبع احتياجاهتا احلالية
واملستقبلية وفق مسار وظيفي انجح .24
 - IIIحتدايت إدارة املواهب العاملية
يف ظل التحوالت التنافسية العاملية العميقة ما زالت الشركات متعددة اجلنسيات تسعى إىل استثمار مواردها البشرية املتميزة ابتداء
ابستقطاهبا وتطويرها وتوفري بيئة العمل اليت تسمح ابستقرارها وتكيفها مع األمناط التنظيمية والتشريعية والثقافية يف البيئات العاملية ،وابلنظر إىل
األمهية املتزايدة للمواهب وأتثريها على حتقيق األداء العايل أصبحت تلك الشركات تدرك التحدايت اليت تفرضها إدارة املواهب وكيفية التعامل معها
ضمن خططها االسرتاتيجية ،فقد حددت دراسة ( 25)Groysberg & Connolly, 2015ثالث حتدايت واجهت املدراء التنفيذين يف الوالايت
املتحدة االمريكية وهي إدارة املواهب ،والعمل يف السوق العاملية ،والتغيري يف اللوائح والتشريعات املؤثرة على أداء الشركات العاملية .ضمن نفس
السياق وحسب تقرير ( 26)PwC, 2017عرب ( )٪75من الرؤساء التنفيذيني للشركات متعددة اجلنسيات أن نقص املهارات والقدرات البشرية يعترب
هتديدا مباشرا من شأنه إعاقة منو وتطور شركاهتم على املستوى الدويل .بينما اهتمت دراسات أخرى أبمهية حتليل جوانب التعقيد والديناميكية
املتزايدة اليت متيز بيئة األعمال العاملية أخذا بعني االعتبار طبيعة التحدايت املرتبطة إبدارة املواهب العاملية .27
لقد أدى ظهور العوملة وزايدة املنافسة يف جمال األعمال العاملية إىل زايدة الطلب على املوظفني املوهوبني ،28ابملوازاة مع ذلك أدت الزايدة
السريعة يف عدد الشركات عامليا إىل نقص واضح يف عرض املواهب األمر الذي زاد من جهود تلك الشركات يف استقطاهبا والعمل على االحتفاظ
هبا  ،29حيث أشارت دراسة ( 30)Dalayga, B., & Baskaran, S. 2019إىل أن نتيجة املسح الذي مت على جمموعة املوارد البشرية العاملة لسنة
 2018أظهرت أن حجم النقص يف املواهب لدى الشركات العاملية بلغ ذروته ووصل إىل ( ،)%45بزايدة قدرها ( )%5مقارنة بعام  ،2017وهو ما
يفسر الصعوبة املتزايدة اليت واجهت الشركات يف ملء الوظائف الشاغرة لديها.
فضالا عن ذلك مازالت الشركات متعددة اجلنسيات والشركات العاملية تتحمل تكاليف مالية وبشرية مرتفعة جراء فشل املوظفني يف أداء
العمليات ذات البعد العاملي  ،31األمر الذي ميكن أن يساهم يف حتفيز تلك الشركات على التنافس يف استقطاب وجذب املواهب القادرة على العمل
بفعالية عرب حدود جغرافية متعددة وسياقات ثقافية متنوعة  .32كما سعت الكثري من الشركات متعددة اجلنسيات ضمن املمارسات األساسية ملهنيي
املوارد البشرية إىل تطبيق ممارسات إدارة املواهب العاملية إبتداء بتحديد طبيعتها وممارساهتا بشكل مستمر  ،33وابلتايل أصبحت إدارة املواهب العاملية
مبادرة حتظى إبهتمام متزايد يف ظل تنامي الفجوة العاملية بني األجيال ،واليت فرضت على العديد من االقتصادايت الناشئة الغنية ابلشباب والبلدان
املتقدمة اليت تعاين من الشيخوخة السكانية تنفيذ سياسات متطورة ميكن أن تساهم يف تلبية احتياجاهتا من املواهب العاملية .34
 - IVاألمهية االسرتاتيجية إلدارة املواهب العاملية
أدى بروز الدور املتميز للم واهب يف جناح املشاريع العاملية للشركات متعددة اجلنسيات إىل زايدة اهتمام تلك الشركات بتطوير ممارسات
إدارة املواهب العاملية وتن ميتها من خالل توظيف جماالت التعلم واالبتكار ،وحتليل العوامل االسرتاتيجية املؤثرة يف تنقلها واندماجها يف البيئة العاملية
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متنوعة الثقافات .وحسب ( 35)Collings et al, 2019توجد عوامل عديدة سامهت بشكل كبري خالل العشر سنوات املاضية يف بلورة املواهب
العاملية كقضية اسرتاتيجية رئيسة مهمة لدى الشركات متعددة اجلنسيات ،وهو ما يتطلب ضرورة االهتمام أكثر يف طبيعة ارتباط نظام إدارة املواهب
العاملية بكل من اسرتاتيجية الشركة وابإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية .ومن أهم تلك العوامل اليت زادت من االهتمام االسرتاتيجي إبدارة املواهب
العاملية ما يلي:
 1- IVنقص املواهب القيادية العاملية  :حيث تواجه غالبية الشركات متعددة اجلنسيات حسب ( 36)Collings and Isichei, 2018حتدايت
مرتبطة ابلنقص البارز يف املدراء العاملني ذوي املواهب القيادية العاملية ،خاصة وأن جناح تلك الشركات أصبح مرتبط ا بدرجة أساسية جبودة إدارهتا
العليا ،37من شأن ذلك إعاقة تلك الشركات عن النجاح يف تنفيذ مشاريعها على املستوى العاملي.38
 2- IVالتنسيق والتوظيف الفعال للمواهب على املستويني اإلقليمي والعاملي  :إن انتقال املنافسة بني الشركات متعددة اجلنسيات على
املواهب من املستوى القطري إىل املستوى اإلقليمي والعاملي زاد من حاجتها إىل إدارة فعالة ملواهبها على أساس عاملي بغية احملافظة على قدرهتا
التنافسية عامليا من خالل تواجد تلك املواهب يف أجزاء خمتلفة من عملياهتا العاملية  ،39وهو ما يتطلب من تلك الشركات أن تعمل على االهتمام
أكثر بعملية تنسيق وتوظيف املواهب على املستويني اإلقليمي والعاملي.
 3- IVتطوير ثقافة القيادات العاملية  :ساهم االدراك املتزايد ألمهية قضااي إدارة املواهب يف املنظمات بسبب النمو والتدويل السريع للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة احلجم  ،وظهور "الشركات الصغرية متعددة اجلنسيات" يف السنوات األخرية يف االهتمام أكثر بضرورة تطوير ثقافة عاملية لدى
قادة الشركات الصغرية واملتوسطة الراغبني يف املنافسة بشركاهتم عامليا .40
 4- IVالتحوالت الدميوغرافية  :تؤثر التحوالت الدميغرافية السريعة خاصة يف البلدان املتقدمة على طبيعة التحدايت اليت تواجه الشركات متعددة
اجلنسيات واملتعلقة إبدارة املواهب العاملية  ،41فاالخنفاض املتزايد يف معدالت الوالدة يف الدول املتقدمة مع زايدة معدل ارتفاع العمر قد يؤدي
بشكل خاص يف الوالايت املتحدة وأملانيا وإيطاليا والياابن إىل احندار كبري يف عدد العمال اللذين ترتاوح أعمارهم بني  35و 44سنة يف العقد
القادم 42مما قد يؤثر على حجم العرض من املواهب يف تلك الدول.

 5- IVاإلدارة متعددة الثقافات  :تواجه الشركات متعددة اجلنسيات يف ظل تواجدها يف األسواق العاملية وبيئة معولة حتدايت تتعلق إدارة
جمموعات املوظفني عالية التنوع الثقايف والعرقي والنوعي  ،43وبشكل خاص مع زايدة معدالت املشاركة الكبرية للنساء يف قوة العمل يف خمتلف أحناء

العامل.

 6- IVالتنقل العاملي للمواهب :ت تأثر إدارة املواهب العاملية بتزايد درجة تنقل األشخاص عرب احلدود اجلغرافية والثقافية بسبب العوملة واخنفاض

احلواجز اليت كانت حائال امام حركية القدرات البشرية بني دول العامل خاصة ما يتعلق بقيود اهلجرة العاملية  ، 44ذلك أن التدفق الكبري للعمل عامليا
ساهم يف حتقيق فوارق عالية للتنمية االقتصادية يف البلدان املستقبلة ،ورواتب عالية لدى املهنيني والعمال ذوي املهارات العالية الذين ينظر إىل أغلبهم
كمواهب بشرية عالية األداء تتنافس الشركات متعددة اجلنسيات على جذهبا ،وتطويرها ،وحتفيزها بغية توظيف قدراهتا العالية ضمن مشاريعها
االسرتاتيجية.
 7- IVاهلجرة العكسية للمواهب :ازدادت األمهية املتزايدة للهجرة العكسية يف السنوات األخرية بسبب تشجيع العديد من البلدان مواطنيها

املهاجرين ذوي اخلربات العالية وشبكة العالقات الدولية ابلعودة للعمل يف األسواق احمللية ،45مع سعي تلك البلدان اليت كانت تعد مصدرا تقليداي
لتصدير العمالة املاهرة إىل تشجيع اهلجرة العكسية بشكل استباقي من خالل بناء نظام فعال للحوافز ،وهتيئة بيئة عمل جذابة مسامهة يف "هجرة
العقول" وتدفق املواهب حنو أسواقها احمللية ،46وهو ما سيتيح للشركات احمللية والشركات األجنبية فرصة توظيف اخلربة العالية ،والعالقات الثمينة اليت
حتوزها املواهب العائدة ألجل حتقيق مزيد من النمو والقدرة على املنافسة حمليا وعامليا.
 8- IVوالء املواهب العاملية  :أشارت بعض الدراسات

47

إىل أن املوارد البشرية ذات املواهب العالية اليت تقطن خارج بلداهنا االصلية واليت

متتلك قدرة عالية على احلركة والعبور وجتاوز احلدود اجلغرافية والثقافية غالبا ما تبدي قدرا ضعيفا من الوالء لبلد أو منطقة بعينها ،مع امليل أكثر حنو
إقامة عالقات أبشخاص حيوزون مهارات ومواهب مماثلة هلم بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو اجلغرايف.

 9- IVاستثمار األصول غري امللموسة :يعد التحول حنو االقتصادات القائمة على املعرفة عامالا مؤثرا يف إدارة املواهب العاملية ،حيث ظهر
بشكل جلي وواضح حتول االقتصادايت املرتكزة على قطاعات االنتاج إىل اقتصادايت مبنية على املعرفة وهيمنة قطاعات اخلدمات خاصة يف الدول
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املتقدمة ،حيث أظهر تقرير منظمة العمل الدولية ( 48 )ILO, 2008أن من بني كل عشرة وظائف يف االحتاد األورويب توجد سبع منها يف قطاع
اخلدمات ،وابلتايل زايدة التوجه حنو االستثمار يف األصول البشرية ويف االصول غري امللموسة ،وهو ما فرض على الشركات العاملية حتدايت متزايدة
تتعلق بكيفية توظيف وحتفيز املوارد البشرية ذات املواهب املتميزة عالية القيمة ضمن أدوار تنظيمية معقدة.

 10- IVمنو األسواق الناشئة  :توكد الدراسات على التأثري الكبري الذي أحدثه منو األسواق الناشئة على إدارة املواهب العاملية ضمن حتول ميزان
القوة االقتصادية جتاه البلدان النامية ،مما ساهم يف زايدة الطلب على فئة معينة من املواهب القيادية القادرة على العمل بفعالية ضمن األسواق العاملية
املوزعة جغرافيا واملعقدة ثقافيا  ، 49كما تشري دراسات أخرى إىل أن املواهب القيادية العاملية أصبحت قضية رئيسة تتنافس عليها الشركات متعددة
اجلنسيات بسبب قلة خربهتا ضمن األسواق الناشئة .50
 -Vاالبعاد االسرتاتيجية إلدارة املواهب العاملية
إن اعتبار إدارة املواهب العاملية إدارة اسرتاتيجية معنية ابستثمار وتوظيف القدرات اإلبداعية للمواهب العاملية ضمن األدوار
املختلفة املؤثرة يف حتقيق امليزة التنافسية للشركات املتعددة اجلنسيات يدفع بتشجيع الشركات العاملية إىل زايدة درجة ارتباطها إبسرتاتيجيات

التنافسية من جهة ،وابإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية من جهة أخرى.
 1-Vارتباط إدارة املواهب العاملية ابإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية

اهتم الباحثون ضمن جمال اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية وأدوارها املتعددة ابملنظمات بدراسة عالقة أنظمة إدارة املوارد البشرية
ابألداء التنظيمي من جهة ،وبتحقيق امليزة التنافسية من جهة أخرى ،ابإلضافة إىل فهم ملاذا وكيف ومىت ميكن ألنظمة إدارة املوارد البشرية أن تؤثر يف
الفاعلية التنظيمية؟ ،فحسب ( 51)Jackson, Schuler, and Jiang, 2014اهتمت األحباث املتصلة ابإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية بدراسة
خمتلف أنظمة إدارة املوارد البشرية مبا فيها إدارة املواهب.
وتعد اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية منهجا إلدارة األفراد يركز على الكيفية اليت متكن املوارد البشرية من املسامهة يف حتقيق أهداف
املنظمة من خالل اسرتاتيجيات وسياسات وممارسات متكاملة ( .52 )Armstrong,2011إذ ميكن للموارد البشرية والكفاءات كرأس مال بشري أن
تلعب دورا اسرتاتيجي ا يف جناح املنظمة من خالل دمج اسرتاتيجيات وخطط املوارد البشرية مع اسرتاتيجيات وخطط املنظمة .فاإلدارة االسرتاتيجية
للموارد البشرية تعترب "نظاما يهدف إىل حتقيق االستثمار الفعال للموارد والكفاءات البشرية كرأس مايل بشري وشريك اسرتاتيجي للمنظمة من خالل
وضع أهداف ،وتصميم اسرتاتيجيات ،وتطبيق أنظمة خاصة ابملوارد البشرية متكن املنظمة من حتقق األداء العايل والتميز التنافسي املستدام"
تظهر حتليل أدبيات إدارة املواهب أمهيتها وارتباطها الكبري حبقل اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية  ،53حيث تركز ممارسات إدارة املواهب
العاملية على عمليات استقطاب املوظفني املوهوبني واالحتفاظ هبم والعمل على تطوير مهاراهتم ومعارفهم ،وبذلك تعد من بني أفضل اسرتاتيجيات
اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية الداعمة خللق القيمة وحتقيق األداء التنظيمي العايل للشركات متعددة اجلنسيات .ومع زايدة االهتمام الكبري
ابسرتاتيجية املواهب العاملية ضمن حقل اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية تواجه هذه األخرية صعوبة يف تنفيذ اسرتاتيجية املواهب ،54األمر الذي
يدعو إىل مزيد من الدراسة والبحث لإلطار املفاهيمي والقياس التجرييب لزايدة فهم أدوار وممارسات واسرتاتيجيات إدارة املواهب العاملية ضمن سياق
اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية  .55كما ميكن لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية املسامهة يف التعامل األفضل مع التحدايت اليت تواجه إدارة
املواهب العاملية من خالل إطار متكامل من االسرتاتيجيات املثمنة لقيمة املواهب العاملية إبعتبارها راس مال بشري ،وكقدرة ديناميكية ،وشريك
اسرتاتيجي ،ومصدر األداء العايل وللميزة التنافسية.
 2-Vارتباط إدارة املواهب العاملية ابالسرتاتيجية التنافسية
تظهر ادبيات إدارة املواهب أن منظور افضل املمارسات ميكن أن يتضمن ممارسات إدارة املواهب املسامهة يف حتقيق األداء العايل
ابملنظمات  ،56وأن فعالية إدارة املواهب العاملية مرتبطة بشكل كبري بطبيعة االسرتاتيجية اليت تعتمدها الشركة متعددة اجلنسيات يف سبيل حصوهلا
على امليزة التنافسية ،حيث يرى ( 57)King.2015أن إسرتاتيجية الشركة متعددة اجلنسيات تؤثر على ارتباط إدارة املواهب العاملية ابألداء التنظيمي
العايل من جهة ،وعلى ارتباط اسرتاتيجية الشركة بنظام إدارة املواهب العاملية ،وهو ما يؤكد على أمهية وضرورة أن تكون إدارة املواهب العاملية مرتبطة
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ارتباطا وثيقا بتطوير اإلسرتاتيجية وتنفيذها ،كما أن مالءمة أنظمة إدارة املواهب العاملية يعتمد على درجة التطابق الكبري مع اإلسرتاتيجية التنافسية
للشركات متعددة اجلنسيات .وابلتايل يعد التوافق بني أنظمة إدارة املواهب العاملية واالسرتاتيجية التنافسية للشركة متعددة اجلنسيات مسألة غاية يف
األمهية ،خاصة وأن االسرتاتيجية التنافسية معنية بتخصيص املوارد واختاذ القرارات اخلاصة إبدارة املواهب ضمن فروع الشركة متعددة اجلنسيات.
كما أن توظيف مواهب عاملية بشرية ذات معرفة متخصصة وروح مبادرة عالية ميكن أن يساهم يف جناح الشركات متعددة اجلنسيات
وحتقيق أهدافها االسرتاتيجية ،وهو ما ميكن أن يشجعها على زايدة طلبها على األفراد املوهوبني املالئمني لشغل املناصب الوظيفية املصممة خصيصا
لتسهيل االنتقال حنو األسواق اجلديدة واملبتكرة يف ظل بيئة عاملية شديدة التنافسية.
 3-Vإدارة املواهب العاملية ودور الشريك اسرتاتيجي
وحيث تندرج إدارة املواهب العاملية ضمن أهم ممارسات اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية فإن تصنيف املواهب العاملية كرأس مال بشري
وكفاءات اندرة يصعب احلصول عليها من شأنه املسامهة يف تشجيع الشركات متعددة اجلنسيات على اعتبار املواهب العاملية شريك ا اسرتاتيجي ا
خاصة إذا ما كانت تشغل مناصب حيوية ،وتؤدي أدوارا تنظيمية عالية األداء مؤثرة بشكل كبري يف جناح املشاريع العاملية ،وحتقيق االستدامة
التنافسية .فالشركات متعددة اجلنسيات جيب عليها مواجهة التحدايت التنافسية املتعلقة إبدارة املواهب العاملية وبشكل خاص تنقلها العاملي،
ووالئها التنظيمي ،مع ضرورة تطوير منظور التعاقد الوظيفي مع املواهب العاملية كاستثمار بشري عايل الكفاءة ،وشريك اسرتاتيجي تتكامل أهدافه
االجتماعية واالقتصادية مع األهداف االسرتاتيجية للشركات العاملية.
 4-Vإدارة املواهب العاملية وفاعلية رأس املال البشري
ميكن أن تساهم ممارسات إدارة املواهب العاملية ابلشركات متعددة اجلنسيات على استغالل خمزون املواهب وتعظيم مهاراته وقدراته مبا
يؤدي إىل جناح اسرتاتيجيات أعماهلا الدولية .وحيث توجد عالقة مباشرة بني اإلدارة اإلسرتاتيجية لرأس املال البشري واإلدارة االسرتاتيجية للموارد
البشرية تسمح بتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية  ،58فإنه وضمن إدارة املواهب العاملية تعترب املوارد البشرية راس مال بشرايا وأصالا استثمارايا وموردا
اسرتاتيجي مساهم بفاعلية يف جناح املشاريع العاملية من خالل اندماجها ضمن االسرتاتيجيات التنافسية للشركات متعددة اجلنسيات .وابلرغم من
تعدد األحباث اليت تناولت اجلوانب املتعددة لرأس املال البشري كتأثري فريق اإلدارة العليا على األداء ،إال أن بعض أدبيات إدارة املواهب العاملية مل
حتدد كيفية قيام املنظمات بوضع اسرتاتيجية للمواهب العاملية واحملورية ،ابلرغم من أتكيدها على أن تعظيم االستفادة من راس املال البشري يتطلب
أن تكون إدارة املوارد العاملية أكثر اندماجا ضمن اخليارات االسرتاتيجية واملمارسات التطبيقية لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية .59
يؤكد منظور إدارة املواهب العاملية كقدرة ديناميكية على القدرات التنظيمية اليت تسخر رأس املال البشري كنقطة ارتكاز إلدارة املواهب
العاملية ،60وحيث تشري القدرات الديناميكية إىل قدرة املنظمة على إنشاء قاعدة مواردها أو توسيعها أو تعديلها بشكل هادف"  ،61فإن تلك
القدرات تعكس قدرة الشركة على دمج ،وبناء ،وإعادة تكوين املوارد الداخلية واخلارجية احملتملة بغية االستجابة السريعة للسياق العاملي لألعمال،
كما تؤكد القدرات الديناميكية على القيمة املستقبلية املتوقعة لرأس املال البشري اليت ميكن أن تتجاوز قيمتها احلالية  ،62وعلى املمارسات الفريدة
اليت تستطيع الشركات متعددة اجلنسيات العاملة من خالهلا تنفيذ اسرتاتيجياهتا املتعلقة بعملياهتا الدولية مبا ميكنها من اكتساب واستدامة امليزة
التنافسية ضمن بيئة دولية شديدة التنافسية . 63
 - VIاخلالصة
توصلت الدراسة إىل إقرتاح تعريف شامل إلدارة املواهب العاملية وفق املدخل االسرتاتيجي ،من حيث هي إدارة اسرتاتيجية ابلغة األمهية
معنية بتحديد املناصب احليوية ابلشركات متعددة اجلنسيات ،وتقدير احتياجاهتا من املواهب عالية الكفاءة واألداء ،القادرة على شغل تلك املناصب
احليوية ،مث القيام ابستقط اهبا من األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية ،وتوظيفها وتطويرها وحتفيزها ماداي ومعنواي ،وتوفري بيئة العمل الداعمة الستقرارها
وتوظيف قدراهتا االبداعية ،مبا يساهم يف جناح مشروعات االسرتاتيجية وحتقيق امليزة التنافسية املستدامة للشركات متعددة اجلنسيات ضمن سياق بيئة
دولية عالية التنوع وشديدة التنافسية.
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كما توصلت الدراسة إىل التأكيد على طبيعة التحدايت اليت واجهت الشركات متعددة اجلنسيات كتحدي إدارة املواهب ،وحتدي العمل
يف السوق العاملية ،وحتدي التغيري يف اللوائح والتشريعات املؤثرة على أداء الشركات العاملية ،علما أن نقص املهارات والقدرات البشرية يعترب هتديدا
مباشرا من شأنه إعاقة منو وتطور الشركات على املستوى الدويل.
وقد أبرزت الدراسة العوامل اليت زادت من االهتمام االسرتاتيجي إبدارة املواهب العاملية كنقص املواهب القيادية العاملية ،والتنسيق
والتوظيف الفعال للمواهب على املستويني اإلقليمي والعاملي ،وتطوير ثقافة القيادات العاملية ،والتحوالت الدميوغرافية ،واإلدارة متعددة الثقافات،
والتنقل العاملي للمواهب ،واهلجرة العكسية للمواهب ،ووالء املواهب العاملية ،واستثمار األصول غري امللموسة ،ومنو األسواق الناشئة.
كما توصلت الدراسة إىل التأكيد على أمهية اإلرتباط بني إدارة املواهب العاملية واإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية من جهة إبعتبارها من
بني أفضل اسرتاتيجياهتا الداعمة خللق القيمة وحتقيق األداء التنظيمي العايل ابلشركات متعددة اجلنسيات .وأيضا التأكيد على ضرورة التوافق بني
أنظمة إدارة املواهب العاملية واالسرتاتيجية التنافسية للشركة متعددة اجلنسيات ،إذ يتم ضمن االسرتاتيجية التنافسية ختصيص املوارد واختاذ القرارات
اخلاصة إبدارة املواهب بفروع الشركة .ويف األخري اكدت الدراسة على أن تصنيف املواهب العاملية كرأس مال بشري وكفاءات اندرة يصعب احلصول
عليها من شأنه املسامهة يف تشجيع الشركات متعددة اجلنسيات على اعتبارها أصال استثمارايا وشريك ا اسرتاتيجي ا مسامه ا بفاعلية يف جناح مشاريعها
العاملية.
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