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مقدمة عن البرنامج 

شهد العالم خالل العقود األخيرة تغيرات واسعة وجذرية فى غاية األهمية تمثلت فى الثورة المعرفية والمعلوماتية فى كافة النواحى 

اإلقتصادية , وأصبحت معظم إقتصاديات الدول المتقدمة تعتمد على اإلقتصاد المعرفى بدال من اإلقتصاد المادى وقد أدى هذا إلى 

تغير كبير فى اإلستراتيجيات التى تعتمدها تلك الدول , فقد أصبح العنصر البشرى هو العنصر الفعال والمحورى فى عملية اإلنتاج 

وأصبحت العملية اإلقتصادية التنافسية  تعتمد على العقول البشرية . ومن خالل دراسة تجارب التنمية التى مرت بها الدول وعلى 

سبيل المثال دول النمور اآلسيوية نرى أن العنصر البشرى لم تعد تقتصر أهميته فى كونه أحد عناصر اإلنتاج ومحددات اإلنتاجية بل 

أصبح هو المؤثر فى جميع مكونات التنمية بحيث أصبح فى مقدمة المقاييس الرئيسية لثروة األمم.

 

ومن هنا أخذت قضايا اإلهتمام بالعنصر البشرى مكانة متقدمة فى كافة اإلستراتيجيات التى تتبعها الدول المتقدمة ,باإلضافة إلى أن 

اإلستثمار فى رأس المال البشرى يعد من أعلى درجات اإلستثمار وذلك لكونه عامل رئيسى فى التنمية المستدامة ويأتي هذا البرنامج 

المقدم من قبل األكاديمية العربية الشرق األوسط بمثابة شرح تفصيلي ألهم المفاهيم الحديثة للراس المال البشري و الرؤية جديدة 

للجوانب العملية لتنمية الموارد البشرية فى المنظمات . 

أهداف البرنامج 

المفاهيم الحديثة لرأس المال البشرى

إدارة المعرفة وعالقتها برأس المال البشرى

التمكين اإلدارى

قيادة رأس المال البشرى فى منظمات األعمال

بطالة رأس المال البشرى ، هدر للطاقات البشرية

كفاءة االستثمار فى رأس المال البشرى

الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة

رؤية جديدة لجوانب عملية تنمية الموارد البشرية فى المنظمة

إدارة رأس المال الفكرى

مفاهيم عامة حول رأس المال البشرى فى إطار اقتصاد المعرفة

االبتكار ورأس المال البشرى
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الوحدة األولى : المدخل االستراتيجى إلدارة الموارد البشرية

 

مفهوم وأهمية المدخل االستراتيجى إلدارة الموارد البشرية

الفرق بين المدخل التقليدى والمدخل االستراتيجى إلدارة الموارد البشرية

التحديات التى تواجه الفكر االستراتيجى للموارد البشرية

أهداف إدارة الموارد البشرية االستراتيجية

منظومة إدارة الموارد البشرية

 

الوحدة الثانية : منطلقات فكرية فى إدارة رأس المال البشرى

 

مفهوم إدارة رأس المال البشرى

أهمية إدارة رأس المال البشرى

العوامل المؤثرة فى إدارة رأس المال البشرى

رأس المال البشرى بين التكلفة والعائد

بطالة رأس المال البشرى هدر للطاقات البشرية

رأس المال الفكرى

عالقة التدريب بإدارة رأس المال البشرى

 

الوحدة الثالثة : تأثير إدارة المعرفة على تطوير رأس المال البشرى

 

مفهوم إدارة المعرفة

عمليات المعرفة

عمليات إدارة المعرفة

تأثير إدارة المعرفة على العمليات فى المنظمة

مكونات راس المال البشرى

عالقة إدارة المعرفة برأس المال البشرى
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المحاور العملية للبرنامج 
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المحاور العملية للبرنامج 

 

الوحدة الرابعة : رأس المال البشرى وأثره على إدارة اإلبداع والتميز اإلدارى

 

مفهوم وأهمية اإلبداع

شروط اإلبداع

معوقات اإلبداع

مواصفات المورد البشرى المبدع

مبادىء التميز اإلدارى

عالقة اإلبداع والتميز برأس المال البشرى

 

الوحدة الخامسة : كفاءة االستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز األداء الوظيفى

 

رأس المال البشرى فى إطار اقتصاد المعرفة

رؤية جديدة لجوانب عملية تنمية الموارد البشرية فى المنظمة

المعتقدات الخاطئة فى تقييم البرامج التدريبية

تقويم األداء الوظيفى

مؤشرات ومعايير تقويم األداء


