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 دارة الموارد البشرية ودورىا اإلتجاىات الحديثة إل: الخامس  العلمي الوطني الملتقىكتاب     

  عبر تقنية التحاضر عن بعد  0207جويلية  4 المنظم يوم في تميز أداء منظمات األعمال      
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  1  
 

 

  إدارة الموارد البشرية في الشركات متعددة الجنسيات
Human resources management in multinational corporates  
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 : ملخص
تسليط الضوء على إدارة ادلوارد البشرية يف الشركات متعددة اجلنسيات، إذ تعترب هتدف ىذه الورقة البحثية إذل 

يف تبين ادلمارسات احلديثة يف إدارة ادلوارد البشرية واليت شهدت تطورا ملحوظا يف عصر العودلة. تركز  ىذه ادلنظمات رائدة
اسرتاتيجية الشركات متعددة اجلنسيات على نقل أنشطتها من بلد ادلنشأ إذل بلدان متعددة، وىذا هبدف الوصول إذل 

ركات من تبين منوذج ادلركزية العرقية الذي يرتكز على أسواق وفرص جديدة عرب سلتلف بلدان العادل. انتقلت ىذه الش
 الثقافة األصلية للمنظمة يف البلد األم مرورا بنموذج ادلركزية ادلتعددة ادلبين على القيادة الثنائية وإعداد القرارات االسرتاتيجية

من مث االنتقال إذل منوذج ادلركزية اجلهوية اخلاصة بادلنظمة يف إطار توافقها مع ثقافات بلدان الفروع ادلختلفة للمنظمة األم، و 
والذي ترتكز مقاربتو على تقسيم العادل إذل تكتالت إقليمية أو جهوية كالتكتل األورويب مثال باعتبار أن ثقافات ىذه 
تتميز البلدان مشرتكة، وصوال إذل منوذج ادلركزية العادلية الذي يقوم على أساس شبكة من الفروع الدولية للمنظمة، حيث 

الشركات الفرعية باستقالليتها يف ربديد سياساهتا للموارد البشرية، كما أن أفضل شلارسات ادلوارد البشرية يتم تبنيها ونشرىا 
 يف باقي الفروع األخرى. 

يتوقف صلاح منظمات األلفية الثالثة على مدى توفر موارد بشرية ذات كفاءات عالية قادرة على إكساب ادلنظمة 
، ميزة تنافسية، مرونة ثقافية والقدرة على التكّيف السريع مع سلتلف التحوالت والتطورات يف سلتلف ادليادين. كما بعد دورل

أن ىذه ادلنظمات تواجو ربدي كبًن يتمثل يف القدرة على تعزيز احلركية الدولية عن طريق اإلدارة الفعالة للتنوع وقيادة ىذا 
 أىداف ادلنظمة. التنوع يف ادلورد البشري إذل ربقيق

وظيفة ادلوارد البشرية، الشركات متعددة اجلنسيات، تدويل النشاطات، إدارة التنوع، احلركية الدولية،  كلمات مفتاحية:
 ادلركزية العرقية، ادلركزية العادلية. التنوع الثقايف،
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Abstract:  

  The objective of this study is to highlight the HR function in multinational 

enterprises, as these enterprises are pioneers in the adoption of new HRM practices, 

which witnessed remarkable development in recent years. 

  The strategy of multinational companies focuses on the transfer of their activities 

from the origin country to other countries, to enter new markets and discover new 

opportunities. These enterprises have moved from adopting the ethnocentric model, 

which is built on the origin culture of the enterprise (the head office), moving to multiple 

centers of decisions that focus on dual leadership and consistency between the company’s 

culture and the culture of its subsidiaries. After that, it moved to the third model that 

focuses on the regional blocs such as the European Union, regarding to the similarities 

between the culture of these countries. Finally, it reached to global centralization model, 

which is characterized by a framework of international subsidiaries, and each subsidiary 

has its own human resources policy, on the other hand, the best HR practices will be 

adopted and dispersed to the others subsidiaries.  

  The success of the companies in the third millennium, and in particular the 

multinationals, depends on the availability of highly qualified human resources, which 

have skills that provide the company an international dimension, competitive advantage, 

cultural flexibility, and the ability to adapt quickly to the change in different areas. In 

addition, these companies face a major challenge, which is the ability to enhance 

international mobility through effective diversity management, and drive this diversity for 

achieving the company’s goals. 

Keywords: HR function, International organizations, Internalization of activities, 

Diversity management, International mobility, Cultural diversity, Ethnocentric approach, 

Geocentric approach. 

 

 مقدمة :  .7
، االستحواذ Les coopérationsإنَّ تدويل ادلنظمات سواءا عن طريق شركات التعاون 

L’acquisitions  أو االندماجFusions  أو غًن ذلك، أدى حسب ...Waxin & Barmeyer (2008) 
، Multiculturelleإذل توسيع نطاق وظيفة ادلوارد البشرية إذل حد كبًن يف إطار منظور دورل متعدد الثقافات 

ربت إسم : تدويل إدارة ادلوارد البشرية أو إدارة ادلوارد  Une nouvelle disciplineليتولد بذلك توجو جديد 
، إذ أنَّ أىم ما يربز اجلانب العملي ذلذه األخًنة ىو توظيف La GRH internationaleالبشرية الدولية 
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، إدخال وتطوير Les filialesؤسسات أو الفروع التابعة عاملٌن بربوفايل دورل، تطوير الكفاءات من خالل ادل
أدوات إدارية حديثة، نقل أنظمة وشلارسات ادلوارد البشرية بٌن ادلؤسسات التابعة ... وغًنىا من ادلهام العملية 
العديدة وادلعقَّدة اليت يتوَجب على شاغل ىذه الوظيفة بذل رلهود مضاعف من أجل ربقيقها، أما عن اجلانب 

سرتاتيجي ذلذا التوجو احلديث فهو يهدف اذل التوفيق بٌن خلق القيمة يف ادلنظمات متعددة اجلنسيات من أجل اال
 أن تبقى يف نفس مستوى التنافسية وادلسؤولية االجتماعية وذلك بتطوير رأس ادلال البشري. 

ها: الممو  االقتصادي " عدة ربديات سلتلفة تواجو وظيفة ادلوارد البشرية حاليا أمهJ.M Perettiيرى "
، التدويل La mondialisation، العودلة Incertitude économiqueأو عدم وضوح الرؤية االقتصادية 

Internationalisation( صورة ادلنظمة، التيارات االجتماعية الثقافية، تطور أمناط اإلدارة ،Peretti, 2013, 
p23شاغلي وظيفة ادلوارد البشرية خاصة يف ادلؤسسات متعددة اجلنسيات (، من ىنا تأيت أمهية االحرتافية الدولية ل

من خالل ادلعرفة اجليِّدة للجوانب ادلعقدة إلدارة ادلوارد البشرية الدولية، فالشخص الذي ينجح يف إدارتو للموارد 
ة لبلد آخر، وذلك البشرية يف منظمة داخل بلده األصلي قد يفشل يف إدارتو ذلذه ادلوارد ادلعقدة يف منظمة شلاثل

في بسبب اختالف اخلصائص البيئية، االجتماعية، السياسية واالقتصادية مع ازدياد ادلخاطر يف البيئة الدولية، 
 ىذا اإلطار ومن خالل ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية التالية :

ذلا من منوذج ادلركزية ما ىي زلددات صلاح إدارة ادلوارد البشرية يف الشركات متعددة اجلنسيات يف إطار انتقا
 ؟ Géocentriqueإذل منوذج ادلركزية العادلية  Ethnocentriqueالعرقية 
 أىمية الدراسة :  .0

تنبع أمهية دراسة ادلمارسات احلديثة إلدارة ادلوارد البشرية بصفة عامة واإلدارة الدولية للموارد البشرية بصفة 
ذاهتا واالىتمام ادلتزايد بدورىا االسرتاتيجي يف منظمات األلفية  خاصة من األمهية وادلكانة ادلركزية للوظيفة حبد

الثالثة، فالتطرق إذل ىذه ادلواضيع وإجراء دراسات حوذلا يعطي نظرة حول اآلفاق ادلستقبلية لتطورىا يف السياق 
ية بٌن ادلنظمات والدول الدورل وارتقائها اذل مستوى العادلية كمرحلة جديدة تـَُعربِّ عن التمًّن يف العالقات االقتصاد

 )الشبكة العادلية( وكذا اكتساب شاغليها كفاءة القيادة الدولية للموارد البشرية. 
 وظيفة الموارد البشرية :  .3

يف الوقت  )الذين ربتاج إليهم(ديكن تعريف وظيفة ادلوارد البشرية بأهنا : حيازة ادلنظمة لألفراد الالزمٌن ذلا 
تعرفها "الربادعي" أيضا على أهنا : مجيع ادلمارسات كما   ،(Lethielleux, 2017, p17) )ادلناسب(الالزم 

 )14، ص2014كايف، (والسياسات ادلطلوبة إلصلاز األعمال ادلتعلقة باألفراد يف العمل اإلداري. 
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 اختلف الباحثٌن وادلختصٌن يف رلال ادلوارد البشرية حول الوظائف واألعمال اليت جيب أن تقوم هبا إدارات
ادلوارد البشرية يف ادلنظمات، فهناك من صنفها إذل رئيسية ومساعدة، وآخرون تنفيذية واستشارية، والبعض اآلخر 
زبصصية وإدارية، إال أن أىم الوظائف الرئيسية واليت جيب أن تقوم هبا إدارة ادلوارد البشرية يف كل منظمة مهما  

البشرية، ربليل العمل وتوصيف الوظائف، البحث عن كفاءات زبطيط ادلوارد كانت نوعها ديكن تقدديها كاآليت : 
إدارة احلركية وادلسارات ادلهنية، التأجًن، إدارة وقت العمل،  وتطوير الكفاءات، جديدة )التوظيف(، التكوين

 (94، ص 2019ادلوارد البشرية. )مشرور،  الصحة والسالمة ادلهنية، إدارة العالقات االجتماعية، تقييم أداء
أن تمًّن طبيعة العمل بشكل كبًن خاصة مع بداية األلفية الثالثة أجربت إدارات ادلوارد البشرية على  غًن

التسيًن التقديري التوجو ضلو شلارسات واذباىات برزت حديثا وغًّنت من فلسفة ىذه الوظيفة وىي كاآليت : 
دلوارد البشرية، نظام أجر الكفاءات، للوظائف والكفاءات، استشراف ادلهن، سبكٌن ادلوارد البشرية، تسويق ا

ادلسؤولية االجتماعية/اجملتمعية للمنظمات، إخراج نشاطات إدارة ادلوارد البشرية، تسيًن التوازن بٌن احلياة ادلهنية 
 (2019)مشرور، حسيين، والشخصية وأخًنا إدارة ادلوارد البشرية الدولية. 

ية على أهنا أحد مصادر القيمة االقتصادية للمنظمة، إال أن دل يكن ينظر إذل شلارسات إدارة ادلوارد البشر 
التطورات احلديثة سامهت يف إعادة التفكًن يف ىذه النظرة، حيث أصبح ينظر إليها على أهنا استثمارات ذات 

لمنظمة قيمة أو عائد اقتصادي، فالطريقة اليت تدار هبا ادلوارد البشرية ربدد بدرجة كبًنة مستوى القدرة التنافسية ل
ادلعاصرة وبالتارل قدرهتا على ربقيق أىدافها، إذ ديكن اعتبارىا أحد ادلداخل االسرتاتيجية لدعم اإلبداع وزيادة 

، فبعد تطبيق إدارة ادلوارد البشرية ذلذه ادلمارسات احلديثة )83، ص2006ادلرسي، (الكفاءة والفعالية التنظيمية 
)مشرور ية قبل ادلادية ليتكون عنده أرضية خصبة لتفجًن طاقاتو اإلبداعية. جيد الفرد نفسو زلفزا من الناحية ادلعنو 

 (2017وبوثلجة، 
أصبحت وظيفة ادلوارد البشرية يف الوقت احلارل إدارة كاملة للموارد البشرية بدال من موظف واحد أو اثنٌن 

من خالل مسامهتها الفعالة  بعد أن تطورت وتوسعت لتصبح جزءا أساسيا يف ادلنظمات وتأخذ حيزا كبًنا منها،
يف تنافسية ادلنظمة وخاصة بعد انفتاح األسواق وظهور مصطلح العودلة ما جعل ادلنظمة يف مواجهة مستمرة 

، غزو ادلرأة للعمل، L’internalisationالتدويل للعديد من ادلتطلبات الداخلية واخلارجية واليت يف مقدمتها : 
ذلك بقولو:  Liger، التكنولوجيات اجلديدة، حيث يؤكد Les ISO qualitésمقاييس اإليزو لتأكيد اجلودة 
 (Bakadir et Cherkaoui, 2016)"ضلن يف زمن التعقيد".  
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 : إدارة الموارد البشرية الدولية .4
 . مفهوم إدارة الموارد البشرية الدولية :7.4

الل التطوير ادلستمر يف اختيار " بأهنا رلموعة األنشطة ادلكتسبة من خPustay & Griffinيـَُعرُِفها "
الكفاءات الفعالة لتحقيق أىداف ادلنظمات متعددة اجلنسيات، ىذه األنشطة تشمل التوظيف، التكوين، تقييم 

 ( 52، ص2008األداء العالقات االجتماعية ...إخل. )عباس، 
لبشرية اليت هتدف اذل ادلسامهة كما دُيِكن تعريفها بأهنا رلموعة السياسات واألدوات ادلتعلقة بإدارة ادلوارد ا

إذ تتمّيز بتعقدىا وكذا  ،(Bournois, Defelix et Retour, 2000)يف ربسٌن أداء ادلنظمة يف سياق تدويلها 
من خالل وجود أكثر من  Le multiculturalismeارتباطها بعاملٌن اثنٌن، األول ديثل التعددية الثقافية 

والذي  La dispersion géographiqueفهو يـَُعربِّ عن التشتت اجلمرايف جنسيتٌن داخل ادلنظمة، أما الثاين 
  (Barabel et Meier, 2014, p01)يصعب من التحكم والتنسيق اجليِّد بٌن ادلمارسات. 

 . تطّور إدارة الموارد البشرية الدولية : 0.4
صف الثاين من القرن العشرون يف خضم التحوالت العديدة اليت عرفتها وظيفة ادلوارد البشرية خاصة يف الن

، هتاوي القيود اجلمركية ...اخل، توجهت NTICبسبب العودلة وتطّور التكنولوجيات احلديثة لالعالم واالتصال 
ىذه الوظيفة ضلو االرتقاء اذل مستوى التدويل والعادلية كمرحلة جديدة تـَُعربِّ عن التمًن يف العالقات االقتصادية بٌن 

 Barabel)إذ ديكن تلخيص تطوُّر تدويل وظيفة ادلوارد البشرية يف ثالث مراحل كما يلي : ادلنظمات والدول، 
et Meier, 2014, p25-27) 

 Lesسبيزت ىذه ادلرحلة بقلة عدد العاملٌن ادلمرتبٌن  المرحلة األولى "حتى سنوات السبعينات" : -
salariés expatriés  مع إدارهتم حالة حبالةCas par cas غًن عقالنية )غًن رشيدة(  دبمارساتDes 

pratiques non rationalisées  يف ظل تطّور دورل زلدود مع غياب مصلحة للموارد البشرية سلتصة
 يف ادلسائل ادلتعلقة بإدارة ادلوارد البشرية الدولية.

شلَّا َحتَّم عرفت ىذه ادلرحلة ارتفاًعا يف عدد العمال ادلمرتبٌن  المرحلة الثانية "سنوات الثمانينيات" : -
على إدارات ادلوارد البشرية إعادة التنظيم من أجل مواجهة ىذا التطّور، ليظهر بذلك البعد الدورل لوظيفة ادلوارد 

داخل اجملمعات متعددة  DRHs zonesالبشرية من خالل ما يسّمى دبدراء ادلوارد البشرية دلناطق جمرافية 
مرتبٌن كعقلنة التكاليف ....إخل يف شكل إجراءات معيارية، وذلك اجلنسيات وكذا ادلمارسات اخلاصة بالعمال ادل

يف زلاولة منها دلواجهة ربديات العودلة والتموقع تدرجييا يف دور الشريك االسرتاتيجي من خالل حبثها عن : أي 
ين ربتاج ىذه الوظيفة من أجل صلاح تدويلها ؟ وكيف يتم إجيادىم و/أو تطويرىم ؟   َُسًنِّ

كيف يتم نوع من ادل
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إدارة ادلوارد البشرية يف دول أخرى ذلا قوانٌن خاصة، سوق عمل خاص، شركاء اجتماعيٌن سلتلفٌن ...إخل ؟  
كيف يكون أثر ادلعايًن الثقافية ذلذه الدول على أساليب عمل ىذه الوظيفة ؟ وأخًنا كيف يتم إدارة العمال 

 ادلمرتبٌن بطريقة فعالة ؟ 
مع زيادة عمليات االندماج،  إلى غاية الفترة الحالية" : 7992من المرحلة الثالثة "انطالقا   -

التعاون، التحالفات والشراكات الدولية ...إخل ارتفع عدد العمال ادلمرتبٌن بشكل قوي ليتشكل بذلك فرق 
عمل متعددة الثقافات ذبمع بٌن العديد من اجلنسيات يف مشروع مشرتك، ذلك ما حتَّم على إدارات ادلوارد 

تسهل من التعامل مع ىذا التَـَوسُّع  SIRHشرية الدولية وضع وتطوير أنظمة معلومات للموارد البشرية الب
اجلمرايف، وكذا تطّور ىذه الوظيفة من خالل استحداث وظيفة ُمَسًنِّ أو مسؤول احلركية الدولية من أجل التعامل 

دارهتم، وكذا مصلحة خاصة باإلدارة الدولية مع زيادة تدفق العمال ادلمرتبٌن وضمان الشفافية والرشادة يف إ
للموارد البشرية يف الشركات متعددة اجلنسيات، ظهور مناصب خلرباء كادلكلفٌن بدراسات األجور، مراقبٌن 
للتسيًن االجتماعي ...إخل من أجل دراسة ادلمارسات احمللية ومواءمتها مع ادلستوى العادلي، وضع سياسات 

اسات أوروبية، آسيوية، أمريكية ...اخل( وعادلية إلدارة ادلوارد البشرية، وأخًنًا احرتافية واسرتاتيجيات جهوية )سي
إدارة ادلوارد البشرية الدولية من خالل خلق مناصب متخصصة كتسيًن األجور ادلتمًنة والتحكم يف الكتلة 

 األجرية أو مسؤول تسويق ادلوارد البشرية هبدف تطوير صورة رّب العمل ...إخل 
 . مراحل تدويل إدارة الموارد البشرية : 3.4

إن بداية إدارة ادلوارد البشرية الدولية يف ادلنظمات ال تكون فقط مع أول أجر يتم ربويلو اذل اخلارج أو 
ليسوا اإلطارات فقط( (ُوجود وحدة إنتاج خارج حدود البلد األصلي، إذ تأخذ أول أشكاذلا عندما يقوم العاملٌن 

يف سلتلف نشاطاهتم، حيث أن التطّور الكبًن أو  Une réalité internationaleدولًيا  بإدماج واقًعا
 Son degréالصمًن إلدارة ادلوارد البشرية الدولية يف ادلنظمات يكون حسب درجة تدويل ىذه األخًنة 

d’internalisation املٌن من خالل : حجم االستثمارات ادلباشرة، عدد الفروع التابعة ذلا، حصة الع
 ,Bournois)باخلارج، واقع عمليات الشراكة يف مشاريع مشرتكة مع منظمات من بلدان أخرى ...اخل 

Defelix et Fariborz, 2000) إذ يقرتح كل من ،Adlez et Fariborz (1993)  شبكة قراءة
بعة تسمح بتصنيف ادلنظمات إذل أربع رلموعات وفًقا ألر  Une bonne grille de lectureَجيِّدة 

 مراحل من التدويل كما ىو موضح يف اجلدول التارل :  
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 Adlez et Fariborz (1993): مراحل التدويل حسب  27جدول ال
 خصائص إدارة ادلوارد البشرية الدولية ادلراحل

 :  Nationaleإدارة وطنية 
 مجيع العاملٌن من بلد واحد 

 Un indice deإدارة وطنية صارمة دبؤشر تدويل 
transnationalité  0قريب من%  

 : Internationaleإدارة دولية 
 مبادالت أولية بٌن الفروع التابعة

 ظهور إدارة ادلمرتبٌن

إدارة متعددة اجلنسيات 
Multinationale  : 
 عدد البلدان يزداد ويَتوسَّع

 Gestion d’empatriés etإدارة للممرتبٌن وكذا عودة ادلمرتبٌن 
d’expatriés الفروع التابعة تـَُمذِّي فرق العمل يف ادلنظمة  )إطارات

 األُم( ، إرسال إطارات ذوي قدرات عالية اذل الفروع التابعة
 :  Mondialeإدارة عادلية 

 شبكة عادلية
وجود جنسيات عديدة ومتنوعة يف رللس اإلدارة، مع االلتزام باحلصول 

 Le sommet deعلى خربة دولية كبًنة للوصول اذل ِقمَّة ادلنظمة 
l’organisation. 
  (Friedman, Hart et verrier, 2005, p19) المصدر :

 . أبعاد إدارة الموارد البشرية الدولية : 4.4
إدارة ادلوارد البشرية الدولية  Matérialiserمنوذجا لتجسيد  Garett Morgan (1986)اقرتح 

عناصر ادلكونة ذلذه اإلدارة، واليت ديكن من خالذلا يتكون من شبكة لثالثة أبعاد ديكن من خالذلا ربديد أىم ال
 Friedman et)توضيحها أىم االختالفات بينها وبٌن إدارة ادلوارد البشرية احمللية، ديكن تلخيصها كما يلي : 

autres, 2005, p30; Barabel et Meier, 2014, p36) 
 Lesقر الرئيسي للمنظمة، العاملٌن ادلمرتبٌن عاملي البلد األصلي للمثالثة أنواع أو فئات من العاملين :  -

expatriés .يف فروع ادلنظمة، العامليٌن احملليٌن الذين ذلم جنسية البلد الذي ينشط فيو الفرع التابع للمنظمة 
ِضيف )ادلستقبل( ثالثة أنواع أو فئات من البلدان :  -

ُ
)موقع فرع ادلنظمة(،  Le pays d’accueilالبلد ادل

، )موقع ادلقر الرئيسي للمنظمة(، بلد ثالث )أين ال تكون ادلنظمة موجودة le pays d’origineلي البلد األص
 لكنها توظف عاملٌن منو( 

واستخدام ادلوارد  Allocationالتوظيف، التأجًن ثالثة أنواع أو فئات من الوظائف )األدوار( :  -
L’utilisation des ressources. 
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وذلك بإضافة  Barabel et Meier (2014)نموذج فيما بعد من طرف كما متَّ تطوير ىذا ال  
 أربعة وظائف أخرى إلدارة ادلوارد البشرية الدولية كما ىو ُمَوضَّح يف الشكل التارل : 

 : نموذج إدارة الموارد البشرية الدولية  27شكل ال

 
 (Barabel et Meier, 2014, 37) المصدر :

 د البشرية في السياق الدولي : . أىم أدوار إدارة الموار 5.4
 ديكن تلخيص األدوار األساسية إلدارة ادلوارد البشرية الدولية كما يلي :

 . التخطيط في إدارة الموارد البشرية الدولية : 7.5.4
باإلضافة إذل األنشطة ادلتعلقة بالتخطيط يف ادلوارد البشرية بشكل عام، تقوم ادلنظمات ذات السياق 

يط للموارد البشرية الدولية من أجل ربليل سوق العمل اخلارجي سواءًا كان ذلك زللًيا أو دولًيا، إذ الدورل بالتخط
يعترب ىذا التحليل ضروري من أجل توفًن الكفاءات ادلطلوبة اليت ربتاجها ادلنظمات يف إطار أعماذلا الدولية، 

وفاء هبا يف كل مستوى من مستويات اإلدارة، حيث ربتاج إذل النظر يف عدة جوانب كتحديد ادلعايًن اليت جيب ال
إضافة إذل عملية ربديد العوامل احلامسة يف األعمال الدولية، وكذا صياغة اخلطوات الواجب اتباعها مع االلتزام 
بتطوير ادلسارات الدولية، ربط زبطيط ادلوارد البشرية بتخطيط األعمال االسرتاتيجية من خالل ربديد الكفاءات 

 (Mulang, 2017وأخًنًا إعطاء الفرص للعاملٌن ادلمرتبٌن من أجل التطوير الذايت. ) ادلطلوبة،
 . اختيار وتوظيف المغتربين :0.5.4

بنفس منطق "العامل/رّب العمل"، هتدف ادلنظمات الدولية اذل التعرف على أولئك الباحثٌن عن العمل 
ديكن أن تساعد يف ربقيق أىدافها وذلك يف أوسع رلال  واحلائزين على ادلعارف وادليزات والكفاءات ادلناسبة اليت

شلكن، حيث يكون السرتاتيجية ادلنظمة تأثًن مباشر على نوع العمال الذين يتم اختيارىم وتوظيفهم لتكون ىذه 
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العملية بذلك أكثر دقّة عن ما ىو معمول بو يف اإلطار العادي، إذ ديكن ذلذه ادلنظمات تطبيق العديد من 
 رلال االختيار والتوظيف كاختيار رلموعة من العاملٌن وادلسًنين يف ادلنظمة األُم بالبلد األصلي ليتم النماذج يف

وضعها يف فروع تابعة للمنظمة يف بلدان أخرى مضيفة، أو توظيف عاملٌن من البلدان اليت تعمل فيها فروع 
أكثر من  2017ة سباما، حيث مت إحصاء سنة ادلنظمة ...إخل أو اختيار األفراد ادلطلوبٌن من دولة ثالثة سلتلف

شلارس لوظيفة ادلوارد البشرية تقوم باختيار ادلمرتبٌن  175000مليون عامل و 20منظمة دولية تـَُعربِّ عن  1750
  (Mulang, 2017)وتوظيفهم يف سلتلف بلدان العادل. 

 . إدارة المغتربين : 3.5.4
قات بٌن ادلقر االجتماعي للمنظمة األُم والفروع التابعة ذلا يف يف إطار عودلة االقتصاد، تعترب إدارة العال

اخلارج أحد أىم رىانات إدارة ادلوارد البشرية الدولية وفقا دلبادئ زلددة زبتلف من منظمة ألخرى حسب خيارات 
ات العمل وثقافات كل منها، وخاصة فيما يتعلق دبجاالت اإلدارة والرقابة واالتصال، إذ يتوجب على ىذه ادلنظم

يف إطار أوقات وأماكن سلتلفة وخاصة االستجابة مع بعد تعدد الثقافات لفرق العمل، وأخًنا مواجهة اختالف 
 (Friedman et autres, 2005, p19)توقعات واحتياجات األسواق احمللية وكذا خصائص اجملتمع احمللي. 

نماذج أو ادلقاربات األربعة اخلاصة ومن أجل مواجهة ىذه التحديات، ديكن للمنظمة أن زبتار أحد ال
بعالقاهتا مع الفروع التابعة ذلا يف اخلارج، وذلك هبدف التوفيق بٌن مصاحل وأىداف كل من ادلنظمة األُم، الفروع 

 التابعة ذلا وكذا األسواق العادلية، إذ ديكن وصف ىذه ادلقاربات كما يلي : 
يرتكز ىذا النموذج على الثقافة األصلية  : Ethnocentriqueنموذج المركزية اإلثنية )العرقية(  -

للمنظمة اليت لديها السلطة الرئيسية يف نشر قيمها جلميع الفروع التابعة للمجمع أين تكون درجة التفويض ضعيفة 
، أو ُمَقيَّدة، أما اسرتاتيجية إدارة ادلوارد البشرية فهي ترتكز على تعزيز توظيف وتكوين العاملٌن يف ادلنظمة األم

يف البلد اأُلم أو يف فروع ادلنظمة يف البلدان األخرى ىي  Les postes-clésإضافة إذل أنَّ الوظائف األساسية 
ين قادمون من مقر ادلنظمة األم. َُسًنِّ

 سلصصة دل
يفرت  ىذا النموذج خطوط :  Polycentriqueنموذج المركزية المتعددة )تعدُّد المراكز(  -

عة للمنظمة األُم وادلتواجدة يف اخلارج، إذ تتحّكم ىذه الفروع يف التسيًن العمليايت ادلبادرات من الفروع التاب
، كما يتم إعداد القرارات االسرتاتيجية اخلاصة بادلنظمة كي تتناسب Bi pilotageوتتدّرب على القيادة الثنائية 

يات فيها، إذ ترى ادلنظمة األم بأنَّ )تتوافق( مع ثقافات البلدان ادلختلفة واليت مت تأسيس الشركات متعددة اجلنس
قيم وشلارسات البلد ادلضيف يصعب فهمها وال تسمح بالتصرف بفعالية، كما أن ادلقر الرئيسي للمنظمة ينسق 
بشكل ضعيف نشاط الفروع التابعة لو ويرتك ذلا استقاللية كبًنة مع احتفاظو بالتحكم يف التسيًن ادلارل فقط، أما 



 

  د. إسحاق حسيني ،د. محمد األمين مشرور 
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  10  
 

 

دلوارد البشرية فهي تقوم على مبدأ مفاده بأن الِقَيم، القواعد والعادات زبتلف من بلد آلخر، ما اسرتاتيجية إدارة ا
يعين بأن اإلطارات احمللية يف كل بلد ىي ادلسؤولة على نشاطاهتا اخلاصة بالتسيًن العمليايت )توظيف، تقييم 

تـَُوظِّف مرتشحٌن زلليٌن لكل فرع ليشملوا ادلناصب ادلهمة، أما إدارة ادلوارد ...اخل(، كما أن إدارة ادلوارد البشرية 
البشرية يف ادلقر الرئيسي فهي ربافظ على بعض اجلوانب االسرتاتيجية للوظيفة فقط كإدارة األفراد ذوي القدرات 

مهمة يف الفروع  العالية وتوظيف اإلطارات العليا، إضافة إذل أنو يصعب على اإلطارات اليت تشمل مناصب
 احلصول على ترقية اذل ادلقر الرئيسي للمنظمة األم.

يتموقع ىذا النموذج بٌن الرؤية :  Régiocentriqueنموذج المركزية الجهوية )التمركز الجهوي(  -
ز العادلية والرؤية احمللية، إذ ديكن أن تكون لعدة بلدان قريبة من بعضها البعض ثقافة مشرتكة نوعا ما، حيث ترتك

)تكّتل أورويب،  Des blocs régionauxىذه ادلقاربة على تقسيم العادل إذل تكتالت إقليمية أو جهوية 
تكّتل عريب ...إخل(، ليتم توحيد بذلك مصاحل كل ادلنظمة اأُلم والفروع التابعة ذلا على أساس إقليمي زلدود، 

اجلمرافية بٌن الفروع اليت تنتمي لنفس ادلنطقة )ونادرًا  حيث ُتَشِجع إدارة ادلوارد البشرية يف ىذا النموذج على احلركة
 ما تكون احلركية خارج ىذه احلدود(، إذ يتم إدارة اإلطارات على أساس حو  جمرايف أو ثقايف وأحيانًا لموي.

يعمل ىذا النموذج على وضع  : Géocentriqueنموذج المركزية العالمية )التمركز العالمي(  -
ي مع ضمان إدراج مجيع فاعلي اجملمع )ادلنظمة اأُلم والفروع التابعة ذلا( يف عملية صنع القرار ادلنظمة يف سوق عادل

وتنفيذه، يتميَّز ىذا النموذج بالرغبة يف إدماج العديد من مناطق العادل يف نظام عادلي لصنع وازباذ القرار، يتم بناء 
ر الرئيسي كمًنه من الوحدات األخرى للمنظمة ىذا النموذج على أساس شبكة من الفروع الدولية ليكون ادلق

العادلية، إذ يقدم نصائح فقط ذلذه الوحدات وينسق االسرتاتيجيات لتكون بذلك أىداف ادلنظمة عادلية وليس 
زللية، كما تتميَّز إدارة ادلوارد البشرية يف ىذا النموذج دبنطق التمركز العادلي باعتبار أن شلارساهتا يف وحدات ادلنظمة 
وفروعها تُعزِز من تبادل ادلعلومات، األفكار وإجراءات العمل، كما تشجع على ترقية وتبادل أفضل ادلوارد البشرية 
بمض النظر عن بلدىم األصلي واالختالف يف اجلنسيات تصبح أمرًا ثانويًا غًن مهم، إضافة إذل أن إدارات ادلوارد 

عن طريق الفرق متعددة الثقافات وكذا التنظيم الشبكي، كما أنَّ  البشرية ادلركزية تعمل على تعزيز احلركية والعمل
ىذه ادلقاربة تعترب بأنّو ال يوجد أي بلد يتمتع بأي امتياز بل أفضل ادلمارسات ىي من يتم نشرىا وتعميمها داخل 

دف اجلمع بٌن الشبكة، كما أن اغرتاب العاملٌن يكون من وإذل ادلقر الرئيسي للمنظمة األُم وكذا بٌن فروعها هب
 نقاط القوة والكفاءات األساسية للمنظمة مع ضمان درجة عالية من األداء العام.
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إذ أن انتقال ادلنظمة من منوذج ضلو تبين منوذج آخر هبدف اخلروج إذل العادلية لو تأثًن كبًن على شلارسات، 
التارل أىم رىانات ىذه األخًنة واليت تُراِفق  سياسات واسرتاتيجيات إدارة ادلوارد البشرية الدولية، إذ يـُبَـٌنِّ الشكل
 مراحل تدويل ادلنظمات يف إطار النماذج )ادلقاربات( سابقة الذكر : 

 : الرىانات الدولية إلدارة الموارد البشرية  20شكل ال

 
 (Friedman et autres, 2005, p29) المصدر :

دون توجهها إذل منوذج ادلركزية العادلية كنقص  ديكن أن تواجو ادلنظمات العديد من العقبات اليت رَبُول
ادلعرفة باألسواق العادلية وادلستهلكٌن األجانب، نقص ادلوارد البشرية الدولية، نقص الشركاء األجانب، نقص 
ادلعلومات، عدم التحكم يف اللمات الدولية كاإلصلليزية واإلسبانية والصينية ...إخل، عدم االستقرار االقتصادي، 

 (80، ص2008الفات الثقافية الكبًنة ....إخل )عباس، االخت
، ديكن Repatriation Managementأما فيما خيص إدارة عودة ادلمرتبٌن إذل بلداهنم األصلية 

"، شلا قد Reverse culture shockأن يواجو ىؤالء ادلمرتبٌن عند عودهتم لبلداهنم "صدمة ثقافية عكسية 
وانسجامهم يف العمل وكذا العائلة، لذا يتوجب على إدارة ادلوارد البشرية يف سلتلف يؤدي ذلك إذل صعوبة تكيُّفهم 

ادلنظمات الدولية تطوير برامج تعديلية خاصة بتنظيم عودة ادلمرتبٌن إذل أوطاهنم من خالل تقدمي سلتلف النصائح 
ات ادلفاجئة، إذ تعمل  إدارات ادلوارد البشرية يف ىذا اإلطار واإلرشادات اخلاصة بتعامل ىؤالء ادلمرتبٌن مع الَتمًنُّ
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على اكتساب ادلعارف واخلربات الالزمة من أجل إعادة إدماج وتوظيف ادلمرتبٌن يف بلداهنم األصلية دون التأثًن 
 (Tiwari, 2013على التطّور العادي دلساراهتم ادلهنية هبدف ذبنب تعرضهم للركود الوظيفي عند عودهتم.  )

 بين : . تكوين المغتر 4.5.4
وتطوير طرق اكتساب الكفاءات والسلوكيات اليت رُبَسِّن من القدرة على  هبدف تكوين العاملٌن ادلمرتبٌن

مواجهة ربدِّيات المد يف إطار التميًن السريع السرتاتيجيات ادلنظمات الدولية، تتوجو إدارة ادلوارد البشرية الدولية 
مل : العالقات الشخصية، فهم الثقافة احمللية، فهم ِقَيم وسلوك ضلو تطوير برامج للتكوين خاصة بادلمرتبٌن تش

ادلستهلك يف إطار العادلية، نقل مفهوم ثقافة ادلنظمات وِقَيَمها إذل مفهوم تعّدد الثقافات، نظم األعمال، 
  (Mulang, 2017)االسرتاتيجيات الدولية، التنشئة االجتماعية ...إخل 

لعاملٌن ادلشاركٌن يف األعمال الدولية يعد عاماًل حامسًا يف ربديد جودة وباعتبار أن تكوين ادلمرتبٌن وا
 (Tiwari, 2013وأداء ادلوارد البشرية يف إطار األعمال الدولية جيب أن يتضمن بصفة خاصة ما يلي : )

 ؛التكوين الثقايف عن طريق فهم ثقافة البلد ادلضيف -
 ؛البلد ادلضيف شفويا وكتابيا ...إخلالتكوين اللموي من أجل ضمان التواصل اجليِّد يف  -
 التكوين التقين اخلاص بالوظيفة من أجل التعامل اجليد مع ادلتطلبات احملددة للوظيفة.  -

 . إدارة المسارات المهنية : 5.5.4
إن إدارة ادلوارد البشرية الدولية ترتبط بالعديد من ادلنظمات يف العادل على اختالف أنواعها غًن أهّنا زبص 

، فادلسارات ادلهنية دل تعد Les activités tertiairesتلك اليت نشاطاهتا متعلقة بقطاع اخلدمات  أكثر
يف الشركات متعددة اجلنسيات، إذ  Les cadres de productionسلصصة فقط إلطارات اإلنتاج 
 صلد ، ففيما خيص أجيال القادة واإلطارات مثالLe monde des servicesانفتحت على عادل اخلدمات 

، فال ديكن َتَصوُّر بأن Rajeunissementبأنَّ ادلنظمات تشهد حركية عادلية ضلو االعتماد على فئة الشباب 
يتم  Les hauts potentielsىناك بلد ما يشهد مسارات وطنية صارمة، إذ أنَّ أصحاب القدرات العالية 

  (Bournois et autres, 2000)سلتلفة.   هتيئتها من أجل اخلروج اذل مواجهة وضعيات دولية بأمناط إدارية
 . إدارة العالقات االجتماعية :6.5.4 

إدارة العالقات االجتماعية من بٌن أكثر اجلوانب أمهية يف إطار إدارة ادلوارد البشرية الدولية، إذ   تعترب
 Bournois etيف ىذا اجملال : ) Mouvements simultanésيوجد نوعٌن من احلركات ادلتزامنة 

autres, 2000) 
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إذ أن العالقات مع الشركاء  أنظمة عالقات اجتماعية متجذرة مع الخصائص الوطنية )المحلية( : -
االجتماعيٌن تتميَّز بالدور الكبًن للمؤسسات الوطنية )التعليمية، السياسية ...اخل(، وكذا باختالف درجة تدخل 

 النقابية، وأخًنًا الروابط مع ادلنظمات السياسية أو الدينية.الدولة، مع التَـَمًنِّ يف ذبزئة أو تركيز احلركات 
إذ أن ادلشاركة ادلتزايدة دلديري ادلوارد البشرية يف  : Des réalités régionalesظهور وقائع إقليمية  -

لعاملٌن، جلان اإلدارة العامة تقودىم إذل ادلسامهة ليس فقط يف إعداد االسرتاتيجية وإمنا أيًضا يف فهمها من قبل ا
وهبذا فإنَّ العالقات االجتماعية تدمج بشكل متزايد االتصاالت وادلناقشة حول ادلعلومات االسرتاتيجية، وكذا 
التفاو  خاصة يف اجلوانب القانونية على عدة مستويات )وطنية، جهوية أو دولية(، إضافة إذل أن ثقافة 

 يف ادلنظمات ذات السياق الدورل. ادلنظمات ديكن أن تربط بٌن مستويات سلتلفة من التفاو 
 . إدارة األجور والمكافآت : 7.5.4

تعترب سياسات األجور من أىم العناصر اليت يتم الرتكيز عليها يف ادلنظمات الدولية، ذلك أن ىذه 
األخًنة ترغب يف احلصول على أفضل الكفاءات مقابل زبفيض حجم التكاليف اخلاصة باألجور من أجل زيادة 

، إذ يتكون أجر العامل ادلمرتب من أجر أساسي دياثل األجر الذي ديكن أن يتحّصل عليو يف بلده أو أكثر األرباح
دلا يتوافق مع األجور يف ادلقر الرئيسي للمنظمة، إضافة إذل ادلنافع وادلزايا األخرى كتحمل ادلنظمة للضرائب بالنيابة 

جتماعي، تذاكر سفر رلانية للعودة إذل عائلتو يف العطل ...إخل. عنو، الرعاية الطبية الكاملة، التقاعد والتأمٌن اال
 (  587، ص2009)جاد الرب، 

إن إدارة األجور والكفاءات ادلتعلقة بالعاملٌن ادلمرتبٌن ذلا دور كبًن يف ربديد اسرتاتيجيات ادلنظمات 
يف سلتلف البلدان، إضافة إذل  الدولية، إذ هتدف السياسات ادلتعلقة باألجور إذل جذب العاملٌن ذوي الكفاءات

تسهيل التنقل بٌن الفروع وذلك من أجل التفوق على ادلنافسٌن يف رلال نشاطها، ومن أجل ربقيق ىذا المر  
 (Mulang, 2017ىناك مبدأين يف ربديد أنظمة األجور يف ادلنظمات الدولية : )

  ؛أنظمة أجور تتوافق مع أنظمة ادلنظمة األم يف البلد األصلي -
 أجور موحدة جلميع فروع ادلنظمة غًن أن اجلزء ادلتمًن فيها خيتلف حسب خصوصيات كل بلد. -

 . إدارة الفرق متعددة الثقافات : 8.5.4
إنَّ اذلدف األساسي إلدارة ادلوارد البشرية يف سياق تدويل ادلنظمات ىو تـََعلُّم اإلدارة الدولية                   

Le management international  وذلك بتحسٌن أدائها عن طريق الفرق متعددة الثقافاتLes 
équipes multiculturelles إذ تتطلب عملية العودلة ،Le processus de mondialisation 

تقاسم ادلعارف، شلارسات العمل والسلوكيات .... وأكثر من ذلك، باعتبار أن ادلنظمات الدولية تتبىن منوذج 
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وتنشط يف إطار شبكة من الفروع التابعة ذلا، شلا يستوجب ذلك على إدارة  Géocentrique ادلركزية العادلية 
 Laادلوارد البشرية الدولية تكوين فرق عمل متعددة الثقافات ذات أداء عال، ذلك أن التَـنَـوُع الثقايف 

diversité culturelle  الكبًن وقبوذلم يضمن صلاح مشاريع التميًن الكبًنة من خالل استعداد العاملٌن
، وكذا زيادة االنفتاح على ربمُّل ادلخاطرة Une grande réceptivité au changementللتميًن 

La prise de risque  ،اإلبداع واالبتكار ...اخل، شلا ُيَسِهل ذلك من التحديد اجليِّد للكفاءات ادلطلوبة ،
ر اسرتاتيجية ادلنظمة دوليا، تنسيق اإلجراءات خارج ىذه األخًنة تتعلق بتلك الكفاءات العملية القادرة على نش

، وكذا تلك الكفاءات السلوكية القادرة على Le médiateurاحلدود الوطنية، َلِعب دور الوسيط )اإلعالمي( 
، تثمٌن Les stéréotypesمعرفة كيفية اكتشاف االختالالت، التعرف على الصورة أو القالب النمطي 

جليِّد يف اسرتاتيجيات ادلنظمة، التواصل مع فئات من ثقافات سلتلفة، وأخًنا خلق ثقافة االختالفات وإدماجها ا
 (  Bournois et autres, 2000رلموعات مبنية على التآزر والتعاون. )

 . نظام المعلومات الدولي للموارد البشرية : 9.5.4
وتنسيق اإلجراءات، لذا تعمل ادلنظمات أنظمة معلومات ادلوارد البشرية جد ضرورية الزباذ القرارات  تعترب
يف رلال إدارة ادلوارد البشرية الدولية بأنظمة قوية بداًل من  Les organisations maturesالناضجة 

أشكال اذلياكل اذلرمية ادلتجانسة وادلراقبة باستمرار كالشبكات غًن الرمسية لالتصال، لمة أو لمات العمل، طرق 
يث أن تطّور أنظمة ادلعلومات والتكنولوجيات احلديثة )خاصة الربرليات ادلدرلة للتسيًن ربديد األىداف ...إخل، ح

Les ERP)   تتيح إمكانية القدرة على دمج البعد اإلنساين يف ادلعلومات االقتصادية على نطاق عادلي واسع
ر الشديد ذلك أن أنظمة ويف الوقت الفعلي، غًن أنّو يتوجب على مديري ادلوارد البشرية الدوليٌن توخي احلذ
 La complexitéمعلومات ادلوارد البشرية الدولية ال ديكن أن تأخذ بعٌن االعتبار التعقيد الثقايف 

culturelle  وكذا سلتلف اجلوانب النفسية االجتماعية بالرغم من أهنا تساعد ىؤالء ادلدراء على ربديد مشاريع
ض القرارات وكذا تـََوُقع التميًنات التنظيمية ومن مث قيادهتا.  العمل يف ىذا اجلانب، وتقييم مدى مالئمة بع

(Bournois et autres, 2000  ) 
 . تحديات إدارة الموارد البشرية الدولية : 6.4

بعد توقيع العديد من الدول على اتفاقيات اقتصادية وتعاونية سلتلفة كاالتفاقية العامة لتحرير التجارة 
وكذا منو العديد من  WTOواليت مت ربويلها فيما بعد إذل منظمة التجارة العادلية  GATTوالتعريفة اجلمركية 

ادلنظمات اليت تشجع ربرير التجارة كالبنك الدورل لإلنشاء والتعمًن، صندوق النقد الدورل، إضافة إذل ظهور 
األروبية ادلشرتكة، ارباد  العديد من التكتالت االقتصادية اإلقليمية كمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، السوق
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... إخل  NAFTA، وكذا اتفاقية التجارة احلرة لدول أمريكا الشمالية Asianدول جنوب شرق آسيا 
أصبحت مِسَة العمل بداية من النصف الثاين للقرن ادلاضي إذل غاية بداية القرن احلارل قائمة على أساس ادلنظمات 

دولة، لتواجو بذلك عقبات وربديات عديدة خالل مراحل تدويلها  الدولية اليت تنتشر عملياهتا يف أكثر من
ويتوجب على إدارات مواردىا البشرية بذلك مواجهتها، حيث تتمثل أىم ىذه التحديات يف اختالف الثقافات 
وبيئات العمل اليت تعمل فيها، وكذا اختالف نظم وإجراءات العمل واللوائح والقوانٌن من دولة ألخرى إضافة إذل 
مواجهتها دلستويات جودة سلتلفة وتكاليف متباينة يف احلصول على عناصر اإلنتاج وأخًنًا اختالف النظم احملاسبية 
والضريبية اليت تتعامل فيها ....إخل، إذ تعترب ىذه االختالفات كمعوقات تزيد من حجم وأنواع ادلشاكل يف إدارة 

-565، ص2009دلوارد البشرية احمللية لكل فرع. )جاد الرب، ادلوارد البشرية الدولية عالوة على مشاكل إدارة ا
566  ) 

ىذه التحديات ديكنها أن تؤدي إذل ربقيق ادلنظمة الدولية ألىدافها بصورة مثالية أو قد تؤدي إذل معاناهتا 
أربعة من مشكالت عديدة، ففي ىذا اإلطار يتوجب على إدارة ادلوارد البشرية يف بداية مسارىا التدويلي ازباذ 
 قرارات واإلجابة عن سبعة أسئلة أساسية متعلقة بادلوارد البشرية الدولية كما ىي موضحة يف اجلدول التارل : 

 : األسئلة المفتاحية والقرارات الواجب اتخاذىا في إطار إدارة الموارد البشرية الدولية 20جدول ال
 القرارات ادلتعلقة بادلوارد البشرية الدولية 

  Bruscoe & Schuler (2004)وفقا لـ : 
 األسئلة ادلفتاحية ادلتعلقة بادلوارد البشرية الدولية 

  Brewster, Sparrow et Vernon (2007)وفقا لـ : 
أي البلدان )فيما يتعلق خبصوصيات اليد العاملة  -1

احمللية كمستوى الكفاءات وتكلفتها وإمكانية توفرىا 
( تعترب األكثر وكذا البيئة االجتماعية واالقتصادية
 مالئمة لتنفيذ مشاريعنا الدولية ؟

ما ىو أعداد ونسبة العاملٌن ادلمرتبٌن الواجب  -2
الوصول إليها إلدارة ادلواقع الدولية للمنظمة )فروعها 

 الدولية( ؟ )تقدير اإلجيابيات والسلبيات( 
أين وكيف جيب توظيف ىؤالء العاملٌن ادلمرتبٌن  -3

 أجل ربسٌن أدائهم ؟ وكيف ستكون أجورىم من 
ىل ستكون سياسات وشلارسات ادلوارد البشرية  -4

يف مجيع البلدان أو ستكون  Uniformesموحدة 
حسب خصائص كل  Spécifiquesخصوصية 

 ىل لدينا اسرتاتيجية كي نصبح منظمة دولية ؟  -1
ين الذين ضلتاجهم من أجل ضمان صلاح  -2 َُسًنِّ

ما ىي أنواع ادل
 تدويل ادلنظمة ؟ وكيف نستطيع إجيادىم وتطويرىم ؟ 

عرفة طريقة عمل كيف نتحصل على ادلعلومات الالزمة دل  -3
إدارة ادلوارد البشرية يف البلدان األخرى : القوانٌن االجتماعية، 

 النقابات، سوق العمل ...اخل 
كيف سيكون أثر خصائص الثقافة احمللية للبلد ادلضيف   -4

على طريقة العمل ادلتعلقة بسياق البلد األصلي ؟ وىل ىذه 
 الطرق قابلة للتطبيق يف مجيع البلدان ؟ 

ف سنختار عاملي فروع ادلنظمة ؟ ىل سنبعث عاملٌن كي  -5
من ادلقر الرئيسي لالغرتاب يف الفروع أو سنقوم بتوظيف يد 

 عاملة زللية لكل فرع ؟ 



 

  د. إسحاق حسيني ،د. محمد األمين مشرور 
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حسب كل  Décidéesبلد، أَم أهنا ستكون مقررة 
حالة يف ادلقر الرئيسي للمنظمة أو يف سلتلف أقسام 

ية يف ادلبادرة على الفروع التابعة ذلا )درجة احلر 
 مستوى الفروع خارج بلد ادلقر الرئيسي للمنظمة( ؟

كيف سنقوم بإدارة احلركية الدولية إذا ما واجهت ادلنظمة   -6
 عودة ادلمرتبٌن من فروع ادلنظمة ؟ 

علومات يف كيف سنقوم بإدارة ادلعارف، الكفاءات وادل  -7
سياق تباعد ادلسافات اجلمرافية والثقافية بٌن سلتلف مواقع فروعنا 

 يف سلتلف البلدان ؟
 (Barabel et Meier, 2014, p38) المصدر :

 خاتمة :  .5
بعد أن أخذت وظيفة ادلوارد البشرية ادلكانة الالزمة يف منظمات األلفية الثالثة، اذبهت ىذه الوظيفة ضلو 

يثة تتجاوز اإلجراءات وادلعامالت التقليدية لتتحول بذلك اذل شريك اسرتاتيجي بإمكانو تبين شلارسات حد
ديكن أن يكون إلدارة ادلوارد البشرية دورا ، إذ ادلسامهة يف ازباذ قرارات تتعلق باالسرتاتيجية العامة للمنظمة

ل جديدة يف شلارساهتا تساعد اسرتاتيجيا تلعبو داخل ادلنظمات خاصة منها تلك الدولية من خالل تبين مداخ
على تعزيز البناء الداخلي وكذا األداء الفردي واجلماعي دلواردىا البشرية يف ظل اختالف جنسياهتم، لماهتم، 
ثقافاهتم وسلوكياهتم ...اخل، شلا يتوجب على شاغلي ىذه الوظيفة التحكم يف ىذه االختالفات عن طريق إقامة 

فات، إضافة إذل  تعزيز احلركية الدولية عن طريق اإلدارة الفعالة للممرتبٌن وكذا دورات تكوينية حول سلتلف الثقا
عودهتم هبدف تطوير القيادة الدولية للموارد البشرية على أساس منطق التمركز العادلي وبالتارل ضمان درجة عالية 

 من األداء العام.   
 قائمة المراجع :

 : المراجع باللغة العربية 
  جامعة (. إدارة ادلوارد البشرية : مدخل اسرتاتيجي لتعظيم القدرات التنافسية، 2009زلمد .)جاد الرب سيد

 ، مصر.قناة السويس
 (. إدارة ادلوارد البشرية الدولية، 2008عباس علي .)عمان، األردن.إثراء للنشر والتوزيع ، 
 تكنولوجي  –ي تنمو  –إدارة الموارد البشرية من منظور إداري . (2014). كايف مصطفى يوسف– 

 ، الطبعة األوذل، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  عولمي
 (. تطور وظيفة إدارة ادلوارد البشرية وآفاقها ادلستقبلية يف ادلؤسسات االقتصادية 2019زلمد األمٌن. ) مشرور
 معسكر، اجلزائر.، جامعة مصطفى اسطمبورل أطروحة دكتوراه في علوم التسييراجلزائرية، 
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 (. دور ادلمارسات احلديثة إلدارة ادلوارد البشرية يف تشجيع 2017مشرور زلمد األمٌن، بوثلجة حسٌن .)
الملتقى الدولي الثالث حول أساليب تفعيل قيادة اإلبداع واالبتكار في المؤسسات الجزائرية اإلبداع التنظيمي، 

 فيفري، جامعة غرداية، اجلزائر. 14/15، - ياتالواقع والتحد–في ظل مفاىيم اإلدارة الحديثة 
 استشراف وظيفة إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات  (.2019. )مشرور زلمد األمٌن، حسيين إسحاق

الملتقى الدولي األول حول : تطبيقات اإلدارة الحديثة كتوجو استراتيجي لبناء منظمة االقتصادية العمومية اجلزائرية، 
 أكتوبر، جامعة زلمد الصديق بن حيٍن جيجل، اجلزائر. 22/23، أعمال متميزة

 : المراجع باللغات األجنبية 
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حديثة آلية االدارة البيئية و ادارة الموارد البشرية بين  دمجال :االدارة الخضراء للموارد البشرية
 يادولوتفعيلها  االنشطة الخضراء للموارد البشرية حقيقتل

Green human resource management: Merging between the 

human resources management and environmental management is a 

modern mechanism for realization of green activities for human  

resources and activate them internationally 

0حواسني صليحة، 8حواسني يمينة  

  y.houasni@univ-dbkm.dzجامعة اجلياليل بونعامة،1
  s.houasni@univ-dbkm.dzجامعة اجلياليل بونعامة،2

 

ضراء للموارد البشرية هي ادارة حديثة تلعب فيها إدارة ادلوارد البشرية واالدارة البيئية معا دورا فعاال االدارة اخلملخص: 
وهي تركز بشكل كبًن على االنشطة اخلضراء إلدارة ادلوارد البشرية اليت تساهم يف تعزيز االستخدام ادلستدام ذلذه ادلوارد 

 . مظممات االعمال وزيادة التزامها ضلو البيئة وزيادة انتاجيتهاوهو ما يسمح بدمج هذه االخًنة بطريقة أفضل يف
اظهرت عدة دراسات علمية اجريت يف رلال االدارة اخلضراء للموارد البشرية لبعض الدول مثل الباكستان، فلسطٌن 

 تعضر  شلارستها واذلظد كيفية تبين واستخدام هذا الظوع من االدارات اخلضراء يف مظممات االعمال وكذا ادلعوقات اليت
ومن اجل توفًن موارد بشرية مظتجة بشكل مستدام، جيب شلارسة االنشطة اخلضراء إلدارة  ذلا والتحديات اليت تواجهها.
 يف كافة الدول.   ادلوارد البشرية وتعميمها مستقبال

االنشطة اخلضراء إلدارة  -رد البشرية االدارة اخلضراء للموا -االدارة البيئية  -إدارة ادلوارد البشرية  الكلمات المفتاحية:
 ادلوارد البشرية.

Abstract: Green human resources management is a modern management in which 

human resources management and environmental management play an effective role 

together and it focuses strongly on the green activities of human resource management 

which contribute to promoting the sustainable use of these resources. resources, which 

allows them to be better integrated into businesses and increase their commitment to the 

environment and increase their productivity. 

Several scientific studies carried out in the field of green management of human 

resources for certain countries, such as Pakistan, Palestine and India, have shown how 

to adopt and use this type of green management in companies, as well as the obstacles 

which hinder their practice and the challenges they face. And in order to provide 

productive human resources in a sustainable way, it is necessary to practice the green 

activities of human resources management and to disseminate them in the future in all 
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countries. 

Keywords: Human resources management - Environmental management - Green 

human resources management- Green activities of human resources management. 
 
 :مقدمة  .8

ادلخاوف العادلية بشأن القضايا  ادتدز اعادلي العتماد مفاهيم االستدامة دبفهومها الشامل، التوجه اليف ظل 
يف ضرورة تطوير واستخدام اإلدارة اخلضراء عن طريق تبين ادلمارسات وادلظتجات الصديقة للبيئة. و  وازدادت معها البيئية

لتضاف اىل هذه اإلمداد وادارة  التسويقادارة  العديد من اإلدارات مثل يف ج اإلدارة البيئيةا در هذا السياق، مت ا
باإلدارة اخلضراء للموارد  وإدارة ادلوارد البشرية إدارة ادلوارد البشرية. يعرف الدمج بٌن اإلدارة البيئيةاالدارات مؤخرا 

شرية وتفعيلها على ادلستوى العادلي من قيق االنشطة اخلضراء للموارد البرب مظممات االعمال علىتساعد اليت  البشرية
ي واالنتقال به البيئئها أدا خالل زيادة مشاركة العاملٌن ورفع التزامهم ضلو البيئة وهو ما يسمح ذلذه ادلظممات بتحسٌن

مصدر ألشكال سلتلفة الذي تعمل به هو القطاع الصظاعي ، السيما وان ضلو االداء االخضر يف اطار احلركة اخلضراء
 . فيها ٌنيع العاملهو بالتايل حيتاج اىل تمافر جهود مجلتلوث البيئي و من ا

قائم على استكشاف اجلوانب الحديث الطابع لتقليدي إىل طابعه اتمع األعمال ربوال كبًنا من يشهد رل
ادلتميزة  اتظممأصبحت إدارة ادلوارد البشرية اخلضراء اسضراتيجية رئيسية للم ، حيثاالقتصادية اخلضراء من األعمال

دورا ناشطا يف التحول األخضر يف ادلكاتب وتركز بشكل كبًن على واالدارات البيئية إدارات ادلوارد البشرية فيها تلعب 
إدارة ادلوارد البشرية  انشطةإلدارة اخلضراء للموارد البشرية باستخدام وعليه تقوم ا .ادلمارسات اخلضراء يف أضلاء العامل

 وبشكل أعم تعزيز قضية االستدامة البيئية داخل مظممات األعمالالبشرية تدام للموارد لتعزيز االستخدام ادلس
 زيادة التزامهم ضلو البيئةو  عاملٌن يف مظمماهتمدمج أفضل لل ،تكاليفبتدنئة ال وادلبادرات صديقة البيئة وهو ما يسمح

 ربقيق متطلبات التظمية البشرية ادلستدامة.و 
عديد من الدراسات العلمية على سلتلف دول العامل مثل باكستان، فلسطٌن واذلظد ويف هذا السياق، اجريت ال
وادلعوقات اليت تعضر  شلارستها ذلا وكذا  امظمماهتيف  إلدارة اخلضراء للموارد البشريةتبٌن كيفية استخدام هذه االخًنة ل

كيف تساهم اإلدارة الخضراء " التالية: االشكالية ديكن صياغة ،سبق ما ضوء لىوع التحديات اليت تواجهها.
 .يا؟"دولاالنشطة الخضراء للموارد البشرية وتفعيلها للموارد البشرية في تحقيق 

 :يٌنوالادل يناحملور  إدراج، ديكن اإلشكالية هذه تتضمظها اليت الظواحي جبميع ولإلدلام
 رة اخلضراء للموارد البشريةإلداوا االدارة البيئية، عموميات حول ادارة ادلوارد البشريةالمحور األول: 
  .واقع االنشطة اخلضراء إلدارة ادلوارد البشرية دولياالمحور الثاني: 
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 إلدارة الخضراء للموارد البشريةوا االدارة البيئية، ةعموميات حول ادارة الموارد البشري .0

  ا واهميتهما، اهدافهمامخصائصه، اممفهومه، االدارة البيئيةو  ادارة الموارد البشرية تعريف 8.0
 :1فهي، التعاريفمن  العديدادلوارد البشرية  إلدارة

طاقوي تستخدم ادلوارد )البشرية، ادلالية، اخر رلموعة من األنشطة ذات طابع تشغيلي و  L. Belanger حسب -
 بادلوارد البشرية ادلظتجة واليت تكون نسبيا مستقرة وُمرضية. ادلظممةادلادية وادلعلوماتية( لتزويد 

 .ادلظمماتتسيًن األفراد العاملٌن يف  D. CROZETو   B. MARTORYحسب -
رلموعة من األدوات وادلمارسات )التوظيف، التدريب،  هيالبشرية  ادلواردإدارة ديكن القول بان عليه و 

 يجيةإلسضراتادلكافآت، التقييم وتسيًن ادلسارات( اليت تشكل نماما إداريا متماسكا يهدف إىل تظفيذ البعد اإلنساين 
 .3د وادلظممةافر من الربامج، الوظائف واألنشطة ادلصممة لتعميم كل أهداف اال رلموعة أو 2ادلظممة

  :4ادلوارد البشرية عدة خصائص، فهي إدارةتتميز 
 و ادلورد البشري.على مورد معٌن أال وه ركزتاليت االدارة  -
عمليات سًنورة من العتمد على اليت ت لبشريةادلوارد االواقعة ربت مسؤولية مديرية  ادلظممةوظيفة من وظائف  -

 ة.سطر تحقيق األهداف ادلل كوينالتو  التوظيفكادلوارد البشرية  ادلتعلقة ب
 او خارجها.  ادلظممةداخل يشضرك فيها مجيع من يعمل ب وظيفةتعد ايضا  -

 : 5تتمثل اهم اهداف ادارة ادلوارد البشرية يف
االخالقية واالجتماعية يف ربقيق احتياجات االفراد والتحديات يف على ادلسؤولية  القائم الهدف االجتماعي: -

 اجملتمع مع احملافمة على تقليل االثار السلبية ذلا على التظميم مثل االلتزام بالقوانٌن والتشريعات.
 التظميمية مثل العالقات بٌن االدارة والعاملٌن.  الفعاليةبتحقيق  ادلتعلق الهدف التنظيمي: -

                                                           
1
.Eugénie Dusabemariya, La contribution de la ressource humaine au développement communal: 

cas du rwanda, mémoire présenté à l'université du Québec à chicoutimi comme exigence partielle de 

la maitrise en gestion des p.m.o, université du Québec, mai 1990, 
 

2
.Michel Ferrary, Management des ressources humaines: Entre marché du travail et acteurs 

stratégiques, Dunod, Paris, 2014, p.3 
إلدارة ادلوارد البشرية، كلية االقتصاد،  دلظتدى العريبا، دارة الموارد البشرية: النشأة والتطور والمفهوم والوظائفإوائل زلمد جربيل، . 3

 31ص.، 9002جامعة عمر ادلختار، 
4
. Michel Ferrary, op.cit, p.6 
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 اة ادلستوى التظميمي للمؤسسة واشباع حاجاهتا مثل التعيٌن. عادلتمثل يف مرا ي:الهدف الوظيف -
 اخلاص دبساعدة االفراد يف ربديد اهدافهم وربفيزهم لزيادة رضاهم ووالئهم مثل ادلكافآت. الهدف االنساني: -

 :1العديد من الظقاط، فهي يف ادلوارد البشرية امهية ادارةتتمحور 
 ة يف ادلظممة وادلتمثلة يف االفراد وتساعد على دراسة مشاكلهم ومعاجلتها.هتتم بادلوارد البشري -
 هتتم باختيار االفراد ادلظاسبٌن لشغل الوظائف. -
 تسمح بتطوير مهارات االفراد العاملٌن بادلظممة. -

 على أهنا: ، فهي تعرفإلدارة البيئيةاما بالبسبة 
للمحافمة على دديومتها وتطورها من خالل الوظائف نمام فرعي للمؤسسة كظمام اكرب يستخدم كأداة فعالة  -

ادلمظوحة له وكحلقة وصل بٌن هذه ادلظممة والبيئة الطبيعية بكل زلتوياهتا لتالءم استمرار توافق الظمامٌن معا دون 
 . 2وجود نزاعات بيظهما

ل احملافمة على البيئة اإلدارة الفعالة للسياسات وادلواصفات البيئية ويشمل ذلك عملية وضع األهداف اليت تكف -
وإجياد الوسائل واألجهزة ادلظاسبة لتظفيذ وظائفها ادلختلفة مثل األنممة احليوية ورفع مستوى حياهتا، خاصة ادلظممة 
ادلتضررة مظها أو ادلهددة بالفظاء والعمل على التخفيف من األضرار البيئية وتقدمي العظاية الالزمة لألقاليم وادلظاطق 

ة باحلياة الطبيعية وتصميم األنممة التكظولوجية اخلاصة بتظميف البيئة وإعادة التدوير ومعاجلة الظفايات البيئية الغظي
 .3مظها وإدارة ادلظاطق الطبيعية والضرفيهية والعظاية هبا والتخلص
جياد إو احملافمة على البيئة رامية اىل وضع األهداف الاالدارة اليت هتتم بفان االدارة البيئية هي  هكذاو 

 .واألجهزة ادلظاسبة لتظفيذ وظائفها ادلختلفة مكانياتاال
 سبتاز االدارة البيئية بعدة شليزات، فهي:

                                                           
            ، نفس التاريخااللكضروين  نفس ادلوقعنفس ادلرجع، . 1
 الثاين الدويل ادللتقى مداخالت ، رلمعالجزائر لحالة إشارة الخضراء مع والتنمية البيئية اإلدارةرمضاين،  اجمليد بوحظية وعبد قوي. 2

 البيئي، األداء وربديات ادلايل اءاألد ربقيق بٌن واالقتصاديات ادلؤسسات الثانية: منو واحلكومات، الطبعة للمظممات ادلتميز األداء حول
 143ص.، 2011نوفمرب  23 و 22 يومي ورقلة جبامعة ادلظعقد

، أطروحة واقع ومعوقات تطبيقها في المؤسسات االقتصادية في الجزائر ISO 14000 نظم اإلدارة البيئيةرشيد عالب، . 3
ًن، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، قسم علوم مقدمة لظيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيًن، تـخصص علوم التسي

 94ص.، 9032-9032التسيًن، جامعة زلمد بوضياف، ادلسيلة، السظة اجلامعية 
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إىل ازباذ  ببعض الدولدفع  وهو ما فض التكلفةوخادلظافسة ، زيادة الربحلصورة الصظاعة  امصدرا لتحسٌن بيئي عدت -
  .1مقاييس تشريعية وإنتاج مظتجات خضراء

عالقة وجود اإلدارة البيئية على مستوى ادلظممة واإلدارة البيئية على مستوى الدولة مع  مها مستويٌنتتشكل من  -
دبا ربدده اإلدارة البيئية على مستوى  االلتزاموى ادلظممة من مهام اإلدارة البيئية على مستنه أحيث تبادلية بيظهما، 

  .2الدولة
 :3ن العظاصر التاليةم كونتت -

 :صد به وضع سياسة بيئية ربدد أسلوب تظفيذ اإلسضراتيجية البيئية من قبل ادلظممات يق االلتزام السياسي
 واجلهات ادلختلفة ادلشاركة وادلسئولة عن نتائج هذه اإلسضراتيجية ربت مملة األوامر التشريعية ادللزمة.

 :حبماية البيئة  اإلدارية ادلختصة وهي أدوات تظميمية صادرة من السلطات وضع التشريعات البيئية الملزمة
 واإلعانات واالعتمادات. الرخص نمام البيئية، اجلباية يف اقتصادية تتمثل التصريح وأدوات ادلظع أو وادلتمثلة يف

 مثل ادلرصـد الـوطين للبيئـة والتظميـة لمراقبـة التـزام الهيئـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة إنشـاء جهـاز حكـومي :
  لضرقية الطاقات ادلتجددة يف اجلزائـر. ادلسـتدامة وادلرصد الوطين

 :يتحقق ذلك مع ربديد رلاالت التدريب للقوى العاملة يف ادلظممات. إعداد الكوادر البيئية 
 :ادلالئمة حملددات الدولة الطبيعية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية مثل نسبة  إعداد مؤشرات األداء البيئي

 ت احلفاظ على البيئة وتكظولوجيات الطاقة الظميفة.االستثمار يف إنتاج تكظولوجيا
 قيام مجيع اذليئات بعمل ادلراجعات البيئية والرصد البيئي للملوثات وتسجيل  مراجعات البيئية والرصد البيئي:ال

 .الظتائج وإعداد التقارير وربديد األولويات يف خطة اإلصالح البيئي ادلبظية على هذه الظتائج
 االدارة البيئية، فهي تتمثل يف: افألهد بالظسبةاما 

 ادلظممات من التعامل مع القضايا البيئية وعظاصرها ادلختلفة.سبكٌن  -
 مساعدة ادلظممات على وضع األهداف والسياسات اخلاصة باإلدارة البيئية. -
 ية.إرشاد ادلظممات بادلتطلبات وكذا القوانٌن والتشريعات ذات العالقة بأساليب وسالمة اإلدارة البيئ -
 .4على شهادة ادلطابقة من اجلهات ادلختصة بالسالمة البيئيةتشجيع ادلظممات يف احلصول  -

                                                           
 140، ص.ادلرجع السابقرمضاين،  اجمليد بوحظية وعبد قوي. 1
 92، ص.السابق ادلرجع ،رشيد عالب .2
 141-149ص.ص.جع السابق، رمضاين، ادلر  اجمليد بوحظية وعبد قوي. 3
 149ص.ادلرجع، نفس . 4
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 :1ادلستويٌن الكلي واجلزئي على الظحو اآليتلإلدارة البيئية أمهية بالغة تربز من خالل 
 :بـ:  اإلدارةتقوم هذه  على المستوى الكلي 
 وذلك بتبين التظمية ادلستدامة.التوفيق بٌن عمليات التظمية واالهتمامات البيئية  -
 .سن التشريعات والقوانٌن البيئية وفر  الضرائب البيئية وكلها تدابًن للحد من التلوث واحملافمة على البيئة -
 دلشاريع معيظة قبل إجرائها. إجراء دراسات األثر البيئي وهي دراسة ذبري لتحديد اآلثار البيئية احملتملة -
 تحقق من طبيعة تأثًنها ومدى التزامها بالتشريعات والقوانٌن البيئية. مراجعة نشاطات ادلظممات لل -
   نشر الوعي البيئي يف وسط أفراد اجملتمع. -
 احلد من استظزاف الثروات وادلوارد الطبيعية. -

  :تساعد هذه االدارة على: على مستوى الجزئي 
 التلوث.التزام ادلظممة بالتشريعات البيئية حفاظا على البيئة ومحايتها من  -
 احلصول على وضع تظافسي جيد مقارنة بادلظممات اليت ال تتبىن هذا التوجه. -
 ذبظب اخلسائر الظامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية. -
 .موجهة للتصدير زيادة القدرة التظافسية يف السوق العادلية للمؤسسات اليت ذلا مظتجات -

 تيبإدار وعالقتها  تحدياتها، ، عوامل نجاحهااهميتها، زاتهاتعريف اإلدارة الخضراء للموارد البشرية، ممي 0.0
 ةالموارد البشرية والبيئ

هي باللغة اإلصلليزية  "  Green human resource management"او  البشريةللموارد  اخلضراءدارة اإل
ي تعكس رلموعة إدارة خضراء تبحث عن معرفة دور السلوك البشري يف اإلدارة البيئية والتظمية ادلستدامة وه

السياسات وادلمارسات والظمم اليت تظتهجها ادلظممة اخلضراء حلث العاملٌن عليها يف العمل لصاحل الفرد واجملتمع 
 :2وادلظممة والبيئة الطبيعية. تعرف هذه اإلدارة اخلضراء وفقا لـ

رية خضراء مثل الوصف بأهنا جعل األبعاد الوظيفية إلدارة ادلوارد البش :(Jabbour et al.,2010) دراسة -
 والتحليل الوظيفي واالستقطاب واالختيار والتدريب وتقييم األداء وادلكافآت.

                                                           
 92-92ص.ص.رشيد عالب، ادلرجع السابق، . 1
دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تدعيم سلوكيات فتحي موسي إمساعيل وزلمد فوزي أمٌن الربدان،  عمار. 2

 4مديظة السادات، ص.، دراسة تطبيقية، كلية التجارة، جامعة المواطنة التنظيمية البيئية
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البيئية للمظممات يف وظائف إدارة ادلوارد  اإلدارةبأهنا عبارة عن دمج : (Renwick et al.,2008)دراسة  -
 البشرية.

شرية لتشجيع االستخدام ادلستدام للموارد بأهنا استخدام سياسات إدارة ادلوارد الب :(Mampra,2013)دراسة  -
 داخل ادلظممات التجارية وتعزيز القضايا البيئية اليت تعزز من معظويات العاملٌن وربقق رضاءهم.

 :1اإلدارة اخلضراء للموارد البشرية هي
رد ادلوا :على يد ويرماير يف كتابه "زبضًن األشخاص 6991سظة  مظذ ظهورهصاحب، خضر الذي االفهوم ادل -

مع بروز مفهوم ادلظممات اخلضراء بوظائف خضراء  ، االهتمام العادلي بالبيئة واالدارة البيئية"البشرية واالدارة البيظية
 .2مثل التسويق األخضر، ادلالية اخلضراء، االستثمار األخضر، التموين األخضر

 شلارسات ادلوارد البشرية صديقة للبيئة لىيظطوي عهو مفهوم يتضمن دمج ادارة ادلوارد البشرية مع االدارة البيئية و  -
 .3احلفاظ على رأس ادلال ادلعريفو 
لتعبًن عن معاين متعددة مثل صديق للبيئة، زلافظ على ل اسلوب اداري يقوم على استخدام ادلصطلح األخضر -

 البيئة وناشط بيئي.  
 بالضركيز على انشطتها التقليدية. االدارة اليت تقوم على استخدام االنشطة اخلضراء إلدارة ادلوارد البشرية -
االدارة اليت تبىن على اشراك األفراد يف جدول األعمال األخضر ومسامهتهم يف محاية البيئة أثظاء وجودهم يف العمل  -

 يف ادلظممة.
 استخدامها يتضمن مفهوم االستدامة البيئية يف ادلظممة. -

 :4ديكن لإلدارة اخلضراء للموارد البشرية

                                                           
، حبث ميداين يف االداء الريادي للمنظمة على وفق االدارة الخضراء للموارد البشريةعبد الزهرة علي،  واسرارفضيلة سلمان داود . 1

  392-392ص.  ، ص.9032، 91، اجمللد 300شركة احلفر العراقية، رللة العلوم االقتصادية واالدارية، العدد 
  392، ص.ادلرجعنفس . 2
، متغًن على استراتيجية التمايز إبداع الموارد البشرية الخضراءة يأثر ممارسات إدارة الموارد البشر . زلمد إحسان السكارنه، 3

معدل دراسة تطبيقية على شركات الطاقة ادلتجددة يف عمان، قدمت هذه الرسالة استكماال دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستًن يف 
 34، ص.9032سم إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، كانون ثاين،إدارة األعمال، ق

 بادلوقع االلكضروين: 9032يونيو  99، مقال مظشور يف HRM Way Blog، إدارة الموارد البشرية الخضراءسظاء عمر، . 4
 https://hrmway.com        consulté le [20/02/2020]  
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ات صديقة للبيئة من خالل سلسلة من األنشطة مظها الكتابة واحلفظ اإللكضروين شلا خيفف من القيام دببادر  -
استخدام الورق وبالتايل احلفاظ على األشجار يف الطبيعة وادلشاركة يف نقل موظفيها بشكل مجاعي بوسائل 

 لتلوث البيئي.مواصالت خاصة هبا شلا خيفف من استخدام ادلوظفٌن لسيارهتم ومن استخدام الطاقة وا
عقد االجتماعات وادلؤسبرات االلكضرونية وادلشاركة عرب اإلنضرنت وساعات العمل ادلرنة أو العمل من ادلظزل، كل  -

 .معدالت السفر واالزدحام والتلوث وما يصاحب ذلك من إهدار للموارد ذلك خيفف من 
مل الدولية لزيادة الفرص االنتقال العادل إىل اقتصاد تعزيز التوجهات العادلية لربامج األمم ادلتحدة للبيئة ومظممة الع -

 . أخضر وتوفًن وظائف خضراء
لعب دور حيوي يف ذبهيز وتدريب العاملٌن شلا يساعد على التوصل إىل قدر كبًن من الفائدة على مجيع  -

لهم عرب تظمية سلوك ادلستويات ادلوظفٌن وادلظممة والبيئة وتوفًن بيئة عمل خالية من التلوث أثظاء تأدية مهام عم
 .ادلواطظة البيئية لديهم

زبفيض األثر البيئي للمؤسسة شلا حيسن من صورهتا لدى اجلمهور وحيسن قدرهتا التظافسية وإنتاجيتها والعوائد  -
 ادلستدامة للمستثمرين.

 :1تتمثل أهم عوامل صلاح تطبيق اإلدارة اخلضراء للموارد البشرية يف مظممات االعمال فيما يلي
اليت تعد عامال حامسا يف غرس القيم اخلضراء بٌن العاملٌن وتوضح دور  عم ومشاركة القيادة واإلدارة العلياد  -

متخصصي ادلوارد البشرية يف تعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة يف ادلظممة وتضمٌن رؤية وقيم ادلظممة بيانا مؤيدا 
والكفاءات والسلوكيات ادلؤيدة  يجيتها البيئية وإدراج ادلهام للبيئة اخلضراء من أجل موائمة عمل العاملٌن مع اسضرات

 للبيئة لكل الوظائف داخل ادلظممة.
لتشجيع السلوكيات اخلضراء وإنشاء قوى   (ISO14000)بظاء ثقافة ادلظممة اخلضراء مدعومة بشهادة االيزو   -

موعة من القواعد واألحكام لضبط سلوك عاملة مسؤولة بيئيا وتظمية سلوك ادلواطظة البيئية لدى العاملٌن ووضع رل
 العامل حول محاية البيئة.

من أجل تطوير ادلظمور واحلس البيئي لديهم ورفع مستوى الوعي البيئي  التدريب والتعليم ادلستمران للعاملٌن  -
بادرات من اجل تغيًن سلوكهم حول ادل اإلدارة اخلضراء للموارد البشرية واالستدامة ونشر ادلعرفة حول شلارسات

 البيئية وتبين ثقافة االدارة اخلضراء.
                                                           

  09، 300معهد االدارة العامة، العدد  ، رللة التظمية االدارية،الممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشريةمالك خبيت عليان، . 1
 ، مقال مظشور بادلوقع االلكضروين:ه3449احلجة  ذو

 https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Pages/168-13.aspx    consulté le [20/02/2020]  
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ليشعروا بالفخر والتقدير من خالل مشاركتهم يف ادلبادرات البيئية  العاملٌن وربفيزهم احلوافز وادلكافآت لتشجيع -
 وزيادة التزامهم ذباه قضايا االستدامة شلا يؤدي اىل إنشاء قوة عاملة خضراء.

شلا يسهم يف التخلص من آثار التدهور البيئي والبحث عن الطاقة البديلة  ةالتحول الرقمي يف بيئة عمل ادلظمم  -
 .للتقليل من استخدام ادلوارد الطبيعية احملدودة

اخلضراء للموارد البشرية، ولعل  اإلدارة تواجه مظممات االعمال  ادلعاصرة  ربديات عديدة من أجل تطبيق
 : 1أبرز هذه التحدياتالظقاط ادلوالية تشكل 

 م وجود ثقافة االدارة اخلضراء.عد -
 قلة الوعي واحلس البيئي. -
 صعوبة تغيًن سلوك العاملٌن ضلو ادلبادرات البيئية الن ذلك يتطلب وقتا طويال وتكاليف عالية جداً. -

هي استخدام سياسات ادارة ادلوارد البشرية من اجل تعزيز االستخدام  البشريةان االدارة اخلضراء للموارد 
 :2دبعىن اهنا تقوم على موارد يف عمليات زبطيط األعمال،ادلستدام لل

دمج فلسفة ادلوارد البشرية اخلضراء يف رسالة مظممات االعمال جظبا اىل جظب مع انشطة ادلوارد البشرية ادلختلفة  -
اءة وتقلل وهو ما يؤدي إىل تعزيز نشاط العاملٌن وصحتهم وبالتايل زيادة يف اإلنتاج واإلنتاجية، اي اهنا تزيد الكف

 التكاليف وبالتايل تزيد التظافسية وتشجع اإلبداع يف ادارة ادلوارد البشرية.
دمج قضايا او سياسات البيئة اخلضراء يف عملية التوظيف اليت تظطوي على رصد متطلبات الكفاءة على ادلدى  -

 الطويل.
البيئية  اإلدارةل تشجيع ثقافة التعلم عن ن خالمتم تديكن ان اليت دمج ادلعايًن البيئية يف عملية تقييم اداء العاملٌن  -

 .البيئي األداء واستخدام معايًن
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 . واقع االنشطة الخضراء إلدارة الموارد البشرية دوليا 4
  لموارد البشريةا إلدارةنشطة الخضراء اال 8.4

يف  اتحديثبعض التمضاف اليها التقليدية  أنشطتهادلوارد البشرية مجيع إلدارة ااخلضراء  تشمل األنشطة
. تتمثل هذه االنشطة يف التوظيف االخضر، التدريب والتظمية اخلضراء، ادارة باإلدارة البيئيةاليت ذلا عالقة سياساهتا 

 وتقييم االداء االخضر، التعويضات وادلكافئات اخلضراء، االندماج االخضر وحفظ الطاقة كما يلي: 
ل التوجهات ادلعاصرة للمحافمة على البيئة، ازدادت امهية يف ظ: Green recrutementالتوظيف األخضر  -

إدراك طاليب العمل للسلوك البيئي للمظممات. فقد اشارت العديد من الدراسات اىل ان ادلظممات اليت تتبىن 
ة الظهج األخضر ترفع قابليتها على استقطاب ادلوارد البشرية مثل الواليات ادلتحدة اليت أصبحت تتميز بوجود الرغب
يف العمل يف ادلظممات اليت ربافظ على البيئة وتظمي مسار موظفيها وكذا ادلملكة ادلتحدة اليت حيكم االفراد فيها 

. ربتاج ادلظممات عموما إىل قوة عاملة 1على األداء البيئي للمظممة ومسعتها كمعيار لتقدمي طلب التوظيف فيها
بديالن، احدمها يتمثل يف الضركيز على االستقطاب األخضر موجهة ضلو البيئة ومن اجل ربقيق ذلك يكون لديها 

 واآلخر يتمثل يف توفًن التوعية الالزمة ادلتعلقة حبماية البيئة، التعليم، التدريب والتطوير للقوى العاملة احلالية. يعترب
االستقطاب  البديل األول أكثر فعالية من حيث التكلفة من البديل الثاين، حيث ان البحث عن أفضل شلارسات

األخضر هو أمر مهم بالظسبة للمظممات. ويف هذا السياق تقوم بعض ادلظممات بدمج سياسة االستقطاب 
 British Carbon Trustاخلاصة هبا مع السياسات واالسضراتيجيات البيئية، اذ يؤكد استطالع أجرته مؤسسة 

ستهم سياسة بيئية نشطة للحد من ( يدركون أمهية أن يكون لدى مؤس٪57أن معمم العاملٌن )أكثر من 
. وديكن تسهيل جذب ادلواهب ادلدركة بيئيا عن طريق العالمة التجارية (Clarke, 2006)انبعاثات الكربون 

من اجل تظفيذ مبادرات  (Renwick et al.,2008)للمؤسسات باعتبارها "أصحاب األعمال ادلسؤولٌن بيئياً" 
عظد إجراء ادلقابالت مع ادلرشحٌن، باختيار اولئك الذين لديهم اهتمام  إدارهتا البيئية. تقوم بعض ادلظممات،

 & Dilchert)بالبيئة بطرح أسئلة ذلا عالقة بالبيئة. تتكون عملية االستقطاب واالختيار األخضر من شقٌن مها
Ones,2011)

2: 
  مثل أدوات اإلنضرنت. للتوظيفاستخدام طرق صديقة للبيئة 

                                                           
  32زلمد إحسان السكارنه، ادلرجع السابق، ص. .1
 2-2ص.ص.سي إمساعيل وزلمد فوزي أمٌن الربدان، ادلرجع السابق، فتحي مو  عمار. 2



 اسنييمينة حواسني وصليحة حو 
 

 انةجامعة خميس ملي –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و  مخبر  01

 

  باألفراد الذين يقدرون ادلمارسات اخلضراء واتباع أنشطة  واالهتمامعظد االختيار  قياس االذباهات اخلضراء
 أساسية صديقة للبيئة مثل إعادة التدوير والطباعة األقل. 

يشكل التدريب والتظمية يف رلال : Green Training and Developmentالتدريب والتنمية الخضراء  -
اخلضراء للموارد البشرية يف ادلظممة الذي يساهم يف ربقيق أدائها البيئي البيئة احد اجملاالت الرئيسية لإلدارة 

ادلستهدف، حيث تقوم بعض ادلظممات بتحليل وربديد االحتياجات التدريبية البيئية للعاملٌن من أجل جعل قوة 
لتدريب العاملٌن هبا العمل أكثر اهتماما بالبيئة وتظفيذ مبادرات اإلدارة البيئية من خالل وضع برامج فعالة وجادة 

 Arulrajah et)ادلعارف وصقل مهاراهتم وتغيًن اذباهاهتم الالزمة ضلو اإلدارة البيئية اجليدة  كساهبمإل وتطويرهم 

al.,2016) ويف هذا السياق، مت اقضراح بعض ادلمارسات اخلضراء للتدريب مثل تدريب العاملٌن على إجراء .
التحليل األخضر دلكان العمل، توفًن التدريب عن جوانب اإلدارة البيئية للسالمة، إدارة الظفايات، إعادة التدوير، 

 دون وظائفهم يف الصظاعات ادللوثةتظمية ادلهارات الشخصية اخلضراء وإعادة تدريب العاملٌن الذين يفق
(Renwick et al.,2008;2013).   كما انه مت ايضا إعالم العاملٌن عن اإلجراءات والسياسات اخلضراء دبا يف

 ذلك رؤية ورسالة ادلظممة والفوائد ادلوجهة ضلو االستدامة مثل احلد من الغازات الدفيئة وخلق ادلظتجات اخلضراء
(Jain.,2016)

1. 
تعد إدارة األداء عملية مستمرة طوال : Green performance management  الداء االخضرادارة ا -

السظة لالتصال بٌن ادلسًنين والعاملٌن دعما لألهداف االسضراتيجية للمظممة. تشمل إدارة األداء األخضر ادلسائل 
ئية يف إدارة األداء إىل ربسٌن نوعية ادلتصلة بسياسات ادلظممة وادلسؤوليات البيئية، حيث يؤدي إدماج اإلدارة البي

إىل أن إدارة األداء هتدف إىل  ((Jabbour et al.,2008اليت اجراها كل من دراسة الوقيمة األداء البيئي. تشًن 
ربسٌن أداء العاملٌن بشكل عام، حيث تقارن ادلظممة نتائج العاملٌن مع األهداف اليت من خالذلا يتم ربقيق 

ية على ادلدى الطويل. بيظما تربز إدارة األداء األخضر أن ادلظممة تقوم بتقييم األداء البيئي األهداف االسضراتيج
للعاملٌن ومسامهتهم يف ربقيق الظتائج البيئية فيها. ربتاج هذه االدارة اخلضراء اىل مؤشرات خضراء تتطلب إنشاء 

تغطى عدة مواضيع مثل احلد من انبعاثات سلسلة من ادلعايًن اخلضراء جلميع األعضاء يف تقييم األداء واليت 
(Tang et al.,2017)الكربون وتقدمي االهتمامات والسياسات البيئية 

2 . 
اذا كان تقييم األداء هو عبارة عن فحص : Green performance appraisal تقييم االداء االخضر  -

رية وادلادية هبدف التحقق من كفاءة ربليلي انتقادي شامل خلطط وأهداف وطرق التشغيل واستخدام ادلوارد البش
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واقتصادية ادلوارد واستخدامها أفضل استخدام، حبيث يؤدي ذلك اىل ربقيق األهداف واخلطط ادلرسوم ذلا. فان 
تقييم االداء االخضر يتضمن عموما مواضيع احلوادث البيئية، استخدام ادلسؤوليات البيئية وتواصل السياسات 

رة األداء االخضر تشمل أهدافا "خضراء" يف رلاالت األداء الرئيسية واليت ديكن أن البيئية. لذا جيب وضع إدا
تضرجم اىل معايًن األداء اخلضراء ومؤشرات السلوك اخلضراء اليت يظبغي أن تكون ذلا مقاييس يف تقييم أداء العاملٌن 

بيئي واحلد من الظفايات اليت وضعت على مجيع ادلستويات مثل معايًن األداء اليت تغطي إدارة األداء والتدقيق ال
 .1لقياس معايًن األداء البيئي وتطوير نمم ادلعلومات اخلضراء والتدقيق

ان ادلكافئات : Green compensation and bonusesالخضراء   والمكافئاتالتعويضات  -
عاملٌن على أدائهم. تعترب هذه والتعويضات هي العملية الرئيسة إلدارة ادلوارد البشرية اليت من خالذلا تتم مكافأة ال

ادلمارسات للموارد البشرية الطريقة ادلثلى اليت تربط مصاحل األفراد دبصاحل ادلظممة من اجل دعم نمم اإلدارة البيئية 
وكذا ادلظتجات واالبتكارات اليت ذلا آثار بيئية أقل. ويف اإلدارة اخلضراء للموارد البشرية اخلضراء، تشكل ادلكافآت 

يضات أدوات زلتملة لدعم األنشطة البيئية يف ادلظممات. ووفقا ألسلوب اسضراتيجي للمكافأة واإلدارة، فإن والتعو 
 .2ادلظممات تقوم بتطوير أنممة ادلكافأة لتشجيع ادلبادرات الصديقة للبيئية اليت شرعت من قبل العاملٌن هبا

مشاركة العاملٌن يف العملية التشغيلية هو عبارة عن  االندماج :Green involvement  االندماج األخضر -
والتزامهم بتحقيق الظجاح دلظممتهم وربسٌن ادائها التظميمي. اما يف ظل التطبيقات البيئية وشلارسات إدارة ادلوارد 
البشرية اخلضراء، فهو عبارة عن فرص تتاح للعاملٌن من اجل ارتباطهم باإلدارة البيئية للمظممة اليت تشمل عدة 

 ;Tang et al.,2017) ها ادلشاركة، ثقافة الدعم وادلعرفة الضمظية وربفيزهم على االلتزام هبا يف ادلظممةأنواع مظ

Renwick et al.,2013) . 3تتمثل فيما يليعدة مقاييس لالندماج األخضر: 
 عاملٌن نمام القيم والرموز الذي حيدد الرؤية اخلضراء للمظممة ويدعم االدارة البيئية ويعمل على ترشيد ال

 للمشاركة يف القضايا البيئية. 
  مظاخ التعلم األخضر وقظوات االتصال الرمسية أو غًن الرمسية اللذان يوفران ادلعلومات الوافية عن القضايا البيئية

للعاملٌن يف أماكن العمل ويسهمان يف هتيئة مظاخ اإلشراف بٌن العاملٌن وتعزيز الوعي بادلسائل البيئية وهو ما 
  انتشار الثقافة اخلضراء وربسٌن الوعي بالسلوك األخضر.يؤدي إىل
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  تقدمي األنشطة اخلضراء للعاملٌن من خالل مشاركتهم يف اإلدارة البيئية بتوفًن فرص ادلشاركة وحل ادلشاكل
 .  (Tang et al.,2017) ادلتعلقة بتحسٌن القضايا البيئية للعمليات اإلنتاجية

حبفظ الطاقة يف ادلظممة حفظ الكمية ادلستهلكة من الطاقة يقصد  : protection Energyحفظ الطاقة  -
دبختلف أنواعها من اجل احلفاظ على البيئة وتوفًن تكاليف استهالك الوقود ورفع مسؤولية االفراد اذباه البيئة 
صون باستخدامهم الفعال للطاقة كإيقاف أجهزة التكييف وادلصابيح قبل مغادرهتم الماكن العمل. يشًن ادلخت

بادلوارد البشرية ان أفضل ادلمارسات لدى ادلظممات هي تشجيع العاملٌن يف مكان العمل على ان يكونوا أكثر 
حفاظا على البيئة من خالل تشجيعهم على القيام ببعض األنشطة كالقيام بتصوير األوراق على الوجهٌن والعمل 

دقائق من تركها واستخدام ادلصابيح ادلوفرة للطاقة  على بررلة أجهزة الكمبيوتر للدخول دبرحلة اخلمول بعد عدة
واستخدام ادلصابيح ادلكتبية وخفض وتظزيل الستائر على نوافذ ادلكاتب يف الصيف للحفاظ على الطاقة يف 
ادلكاتب الذي له تأثًن إجيايب كبًن على البيئة. ففي زلاولة لتوفًن أكثر كفاءة وأفضل خدمات صديقة للبيئة، قامت 

ب يف مجيع اضلاء العامل بتظفيذ عدة مبادرات للحد من األثر البيئي وبدأت إدارة ادلوارد البشرية يف شركة ادلكات
من الطاقة ادلتجددة حيث يُطلب من العاملٌن إيقاف %611سكاي الربيطانية مثال بالقيام حبملة الستخدام 

والبيئة  ةيسمح باحلفاظ على بيئة العمل خاصأجهزة الكمبيوتر واألضواء واالستفادة من اإلضاءة الشمسية وهو ما 
 .1وخفض التكاليف وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية وبتعزيز عملية االستقطاب لطاليب العمل ةالكلية عام

لموارد ل الخضراء لإلدارةالمبادرات الدولية و  في منظمات االعمالخطوات تطبيق االنشطة الخضراء  0.4
 البشرية

باتباع بعض عموما ، تقوم مظممات االعمال ادلوارد البشرية إلدارة اخلضراء قبل الشروع يف تطبيق االنشطة
 :2اخلطوات من بيظها

 توفًن الطاقة من خالل بدء العمل بادلكتب يف ساعات الصباح الباكر. -
 إجراء تدقيق داخلي للبيئة والطاقة. -
 إجراء استطالعات ميدانية خضراء داخلية. -
  استخدام التطبيقات والربرليات اإللكضرونية.احلد من استخدام الورق بالتوجه إىل -
 تدوير الظفايات. -

                                                           
 93-90. زلمد إحسان السكارنه، ادلرجع السابق، ص. ص. 1
، مدونة خاصة دبهارات اإلدارة والتخطيط ممارسات الموارد البشرية الخضراء تعزز التنافسيةسليمان بن محد البطحي، . 2
 بادلوقع االلكضروين:  9032يوليو  92سضراتيجي، مقال مظشور بتاريخ اال
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 احلد من السفر وادلشاركة يف ادلؤسبرات عن بعد. -
 ترشيد استهالك ادلياه. -
   .استكشاف الفرص ادلتاحة لتظفيذ مصادر الطاقة البديلة -

زت عدة دراسات علمية ابر على الصعيد الدويل،  ادلوارد البشرية إلدارة تطبيق االنشطة اخلضراءويف سياق 
اخلضراء للموارد البشرية يف  لإلدارةبعض ادلبادرات اليت قامت هبا رلموعة من مظممات االعمال الدولية يف شلارستها 

بفضل مواردها البشرية وبيئتها  ،رتباط الوثيق ادلوجود بٌن الظشاط االقتصادي الذي تقوم به هذه ادلظمماتظل اال
وادلبادرات  هذه الدراسات من بٌن واستظزاف موارد البيئة. مشاكل بيئية كالتلوث ياهتا منط يف وما ربمله ،اخلارجية

 :1الدولية ديكن ذكر اآليت
: ادارة الموارد البشرية الخضراء: التنفيذ والمعوقات أمام الشركات المتوسطة والصغيرة في الباكستان -

سطة والصغًنة دلمارسات ادارة ادلوارد البشرية اخلضراء اظهرت هذه الدراسة درجة تبين ادلظممات الباكستانية ادلتو 
فيها وأثرها على أداء العاملٌن، حيث من خالذلا مت التوصل اىل معرفة ان بقاء هذه ادلظممات هو أجراء شامل 
دة وهدف رئيسي لتقليل التكاليف واالستخدام اإلبداعي للطاقة وأقل سللفات للمواد احليوية أو ادلواد اليت ديكن إعا
تصظيعها على شكل مظتجات هنائية. كما مت التعرف ايضا على أن شلارسات ادلوارد البشرية اخلضراء تتأثر بالعمر 
 واخلربة واجلظس وان هذه العوامل تؤثر على أداء العاملٌن الباكستانيٌن يف ادلظممات الصغًنة وادلتوسطة واخلــضراء.

هذه مسحت : الضفة الغربية: دراسة استكشافية فيرية تقييم ممارسات اإلدارة الخضراء للموارد البش -
الدراسة بتقييم مدى تطبيق شلارسات اإلدارة اخلضراء للموارد البشرية يف ادلظممات الصظاعية الغذائية، الدوائية 
ال  والكيميائية الفلسطيظية وبالتحديد يف الضفة الغربية. فقد تبٌن بان شلارسات اإلدارة اخلضراء للموارد البشرية

تستخدم إىل حد كبًن لتشجيع العاملٌن على أن يصبحوا أكثر مظاصرة للبيئة، حيث اعتربت ادلكافأة اخلضراء 
 والتعويض أقل ادلمارسات ادلستخدمة فيها. 

 في المعلومات تكنولوجيا شركات قبل من المدرجة المستدامة الممارسات تحليل الخضراء: البشرية الموارد -

راسة بتشجيع ادلمارسات الصديقة للبيئة من خالل ادلوارد البشرية اخلضراء لشركات سبيزت هذه الد: الهند
 تكظولوجيا ادلعلومات اذلظدية اليت سامهت يف زيادة حصة األرباح للمظممة.
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 :خاتمة. 3
ضراء اليت تساهم تطبيقاهتا يف ربقيق االنشطة اخلاحد ادلواضيع احلديثة تشكل االدارة اخلضراء للموارد البشرية 

، شلا يساعد على زبفيض األثر البيئي للمظممة وحيسن من صورهتا لدى اجلمهور ويعزز قدرهتا للموارد البشرية
من االعمال  مظمماتع االستخدام ادلستدام للموارد داخل يتشجبإدارة ادلوارد البشرية اخلضراء  تقوم انشطة .التظافسية
 يف اجملاالتالتظميمية  وربقيق رضاهم وربسٌن الكفاءة عاملٌنت التعزيز البيئة يف هذه العملية ورفع معظويااجل 

  .التظافسية
يف سلتلف مظممات االعمال الدولية اليت تسهر يظتمر ان يكون إلدارة ادلوارد البشرية اخلضراء مستقبال واعدا 

يف  ادلستدديةالبشرية تظمية من أجل ربقيق متطلبات ال موارد البشرية بشكل أكثر فعاليةللاخلضراء  تطبيق االنشطةعلى 
 يف زلاربة االختالالت البيئية وضرورة تبين مبدأ التعاون الدويل حلماية البيئة.للجميع ادلسؤولية ادلشضركة ظل 

 التالية: االقضراحاتوعلى ضوء ذلك، ديكن وضع 
 .تظمية سلوك ادلواطظة البيئية لدى العاملٌن -
 ادلهام. توفًن بيئة عمل خالية من التلوث عظد اداء -
 ربسيس العاملٌن بقضايا البيئة ادلستدامة واحلرص على االلتزام هبا. -
 نشر ثقافة االدارة اخلضراء. -
 .توفًن وظائف خضراء بدمج اإلدارة البيئية مع انشطة إدارة ادلوارد البشرية -
 تعزيز التوجهات العادلية لربامج األمم ادلتحدة للبيئة ومظممة العمل الدولية. -
 .العادل إىل اقتصاد أخضر باالنتقالدرات اخلضراء تشجيع ادلبا -
 .لبحث عن الطاقة البديلةاو  لتخلص من آثار التدهور البيئيل اتالتحول الرقمي يف بيئة عمل ادلظمم -
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 : ملخص
هندؼ من خالؿ ىذه الورقة البحثية إذل تسليط الضوء على موضوع اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية ودورىا يف 

التنافسية ؼبنظمات األعماؿ، إذ يعد من  أحد أىم اؼبواضيع اليت طرحت على بساط البحث والنقاش ؼبا لو من  ربقيق اؼبيزة
 أمهية جد بالغة  يف عادل األعماؿ  خاصة أف منظمات األعماؿ أصبحت تواجو ربديات عدة يف بيئة أعماؿ متغَتة، ىذا 

 اؼبيزة التنافسية يف ؾباؿ عملها وربقيق التميز يف األداء.  و أصبحت اؼبنظمة تنتهج اسًتاتيجيات معينة ػبلق وتنمية
حيث جاءت الورقة البحثية يف ثالثة ؿباور: اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية، اؼبيزة التنافسية، وأخَتا دور اإلدارة 

بشري ىو أساس كل قباح وسبيز كما االسًتاتيجية يف ربقيق اؼبيزة التنافسية، وتوصلنا من خالؿ ىذه الورقة إذل أف العنصر ال
 أف لإلدارة االسًتاتيجية دورا بالغ األمهية يف ربقيق اؼبيزة التنافسية مواكبة االذباىات اغبديثة يف إدارة اؼبوارد البشرية.

 : موارد بشرية،  إدارة اسًتاتيجية،  ميزة تنافسية. الكلمات المفتاحية
Abstract:  
    We aim through this research paper to shed light on the subject of strategic 

management of human resources and its role in achieving the competitive advantage of 

business organizations, as it is one of the most important topics that have been presented 

in the research and discussion due to its extremely important importance in the business 

world, especially that business organizations are facing Several challenges in a changing 

business environment, and this has become the organization pursues specific strategies to 

create and develop a competitive advantage in its field of work and achieve excellence in 

performance. 

Where the research paper came in three axes: the strategic management of human 

resources, competitive advantage, and finally the role of strategic management in 

achieving the competitive advantage, and we reached through this paper that the human 

element is the basis of all success and distinction, and that strategic management has a 

crucial role in achieving the competitive advantage Keeping pace with modern trends in 

human resources management. 

Key words: human resources, strategic management, competitive advantage. 
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 . مقدمة:1
 ونتيجة لتسارع يشهد عادل األعماؿ اليـو عدة مستجدات نتيجة لتنامي ظاىرة العوؼبة دبختلف أبعادىا،  

وجيا اؼبعلومات واالتصاالت، وعليو أصبحت منظمات األعماؿ ربرير التجارة اػبارجية  والثورة اغباصلة يف تكنول 
 يف الوقت الراىن  تواجو ربديات عدة يف ظل  بيئة أعماؿ تتسم بالتعقيد والتغَت.  

ويف ظل كل ىذه اؼبستجدات، ولكي تتمكن منظمات األعماؿ  من مواجهة ـبتلف التحديات واحملافظة على   
ف توظف ـبتلف مواردىا وكفاءاهتا االسًتاتيجية يف عملية خلق وامتالؾ كياهنا و ضماف بقاءىا، وجب عليها أ

ميزة تنافسية واستدامتها، ولن يتسٌت ؽبا ذلك إال من خالؿ توظيف ـبتلف مواردىا خاصة اؼبوارد البشرية بالدرجة 
اؼبمارسات  األوذل، إذ يعد العنصر البشري ؿبور الفكر اإلداري اغبديث، إذ ال يكفي أف تعتمد اؼبنظمة على

اإلدارية التقليدية وإمنا عليها أف تواكب ـبتلف االذباىات اغبديثة إلدارة اؼبوارد البشرية من خالؿ انتهاج منوذج 
لإلدارة االسًتاتيجية يكوف كفيال بكشف الفرص والتهديدات  يف بيئة اؼبنظمة وتشخيص نقاط القوة لتعزيزىا 

 ميزة تنافسية مستدامة. ونقاط الضعف لتفاديها ومن مث اغبصوؿ على 
حيث يكتسي دور اإلدارة االسًتاتيجية يف خلق اؼبيزة التنافسية أمهية بالغة يف عادل متغَت ، وعليو  مت صياغة  

 االشكالية التالية:
كيف يمكن أن تساىم اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في خلق الميزة التنافسية لمنظمات 

 األعمال؟
بة على االشكالية اؼبطروحة ، ارتأينا أف تتضمن ىذه الورقة البحثية ؾبموعة من النقاط ذات الصلة لإلجا وؿباولة 

 باؼبوضوع ، حيث جاءت يف ثالثة ؿباور وذلك كما يلي:
 اإلطار اؼبفاىيمي لإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية .1
 ماىية اؼبيزة التنافسية ؼبنظمات األعماؿ .2
 ة يف ربقيق اؼبيزة التنافسية  دور اإلدارة االسًتاتيجي .3

 اإلطار المفاىيمي لإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية. 0
 : مفهوم  إدارة الموارد البشرية: 2.0

يقصد باؼبورد البشري: صبيع الناس الذين يعملوف يف اؼبنظمة رؤساء ومرؤوسُت، والذين جرى      
مظلة ىي: ثقافتها التنظيمية اليت تضبط وتوحد أمناطهم السلوكية توظيفهم فيها ألداء كافة وظائفها وأعماؽبا ربت 

  1ولقاء ذلك تتقاضى اؼبوارد البشرية من اؼبنظمة تعويضات متنوعة تتمثل يف رواتب ومزايا وظيفية.
 ىناؾ عدة تعاريف إلدارة اؼبوارد البشرية، نذكر منها:
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 اختيارىم وتعيينهم وتنمية قدراهتم وتطوير   يعرفها نيجرو على أهنا: "عبارة  عن فن اجتذاب العاملُت و 
مهاراهتم وهتيئة الظروؼ التنظيمية اؼبالئمة من حيث الكم والكيف الستخراج أفضل ما فيهم من 

  2طاقات وتشجيعهم على بذؿ أكرب قدر فبكن من اعبهد والعطاء.
تطوير، تنظيم، تقييم،  ويعرفها الدكتور يزف تيم على أهنا:"ىي اإلدارة اػباصة باستقطاب واختيار ،

مكافأة وإدارة أعضاء اؼبنظمة من األفراد أو جهات العمل، وذلك لتحقيق األىداؼ التنظيمية وأىداؼ األفراد من 
 خالؿ رضاىم عن العمل وربسُت جودتو وزيادة فاعلية وانتاجية العاملُت" .
ألهنا تضظلع بوظائف ومهاـ تعزز لذلك تعترب اؼبوارد البشرية دبثابة القلب النابض  لإلدارة اغبديثة 

مكانتها يف اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة وذبعلها وسيلة البقاء والدديومة يف النشاط والنجاح لذلك ال توجد مؤسسة 
 3ناجحة دوف إدارة موارد بشرية، حيث أف   كفاءة+ ربفيز=أداء.

نظمة بأهنا:" أحدث األ (Bernard Martory et Daniel Grazet)كما عرفها كل من
الفرعية لتسيَت  اؼبؤسسة فهي هتتم باؼبورد البشري، باعتباره أحد أىم أصوؿ اؼبؤسسة االسًتاتيجية، حبيث يؤدي 

 4ذلك التسيَت إذل استقطاب وتنمية وصيانة اؼبوارد البشرية، وبالتارل يوفر للمؤسسة العمالة اؼبستقرة واؼبنتجة."
  خلق القيمة اإلضافية.وديثل الشكل اؼبوارل دور اؼبوارد البشرية يف

 : دور الموارد البشرية في خلق القيمة اإلضافية22شكل رقم 
 
 
 

 
: حرز اهلل ؿبمد ػبضر، دور االسًتاتيجية اغبديثة إلدارة اؼبوارد البشرية يف مواجهة ربديات المصدر

ارة اؼبوارد البشرية، حالة مؤسسة صناعة دراسة رسالة ماجستَت يف العلـو السياسية زبصص إد–البيئة التنظيمية 
 2، ص2015-2014جامعة بسكرة،  ،ENICABالكوابل 

 5. أىمية إدارة الموارد البشرية:0.0
 ازداد يف اآلونة األخَتة االىتماـ باؼبوارد البشرية وذلك يعود لسببُت رئيسيُت مها:

اؼبنظمة من أجل ربقيق أىداؼ اؼبنظمة واستمرار  زيادة وعي اإلدارة العليا يف اؼبنظمة ألمهية العنصر البشري يف-
 النجاح.

 قيمة اضافية

الموارد البشرية   التمويل   التسويق   االنتاج    وظائف 
 أخرى 

 األفراد
اآلالت   

 اؼبوارد

اتاؼبخرج اؼبدخالت   

رضا 
 اؼبستهلك
 األرباح
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اىتماـ االدارة العليا بالتخطيط االسًتاتيجي فبا جيعلها تنظر إذل اؼبوارد البشرية باعتبارىا من أىم العوامل -
 االسًتاتيجية يف اؼبنظمة ألهنا تشكل مصدرا اسًتاتيجيا لتحقيق اؼبيزة التنافسية.

 وارد البشرية فيما يلي:وتكمن أمهية إدارة اؼب
 اؼبوارد البشرية ؿبور فاعلية كل نشاط.-
 تكلفة اؼبوارد البشرية أغلى عناصر التكلفة.-
 كفاءة اؼبوارد البشرية يعوض ندرة اؼبوارد.-
 هتتم باؼبوارد البشرية يف اؼبنظمة وىم األفراد.-
 تقـو بتطوير مهارات األفراد العاملُت باؼبؤسسة.-
 سبة للتدريب.تضع اػبطط اؼبنا-
 تقـو بدراسة مشاكل األفراد ومعاعبتها.-
 زبتار األفراد اؼبناسبُت لشغل الوظيفة-

 6:يف اآليتتتمثل وظائف إدارة اؼبوارد البشرية  وظائف إدارة الموارد البشرية:. 5.0
 Job Description and Analysis :تحليل وتوصيف الوظائف

للغاية؛ إذ هتدؼ إذل ربديد الواجبات، اؼبسئوليات،  امهم اتلعب عملية ربليل وتوصيف الوظائف دور 
إضافة إذل اؼبتطلبات من اؼبهارات والقدرات، ودعم اػبربات اؼبختلفة لكل وظيفة، وعالقتها بالوظائف األخرى، 

 .وربديد شروط االلتحاؽ بالوظيفة
   : Human Resource Planning تخطيط الموارد البشرية.

للنوعية  احتياجات من اؼبوارد البشرية، فًتة زمنية تتناسب مع العدد اؼبوجود، ووفقتأخذ عملية زبطيط اال
 .اؼبناسبة، ويف الوقت اؼبتاح ؽبا؛ وذلك يف أنواع اجملاالت اؼبختلفة باؼبؤسسة، سواء يف اغباضر واؼبستقبل

 Recruitment and Selection :االستقطاب واالختيار
الوظائف، عملية حساسة؛ حيث يتم اختبار أفضل اؼبرشحُت، تعد خطوة استقطاب اؼبرشحُت لشغل 

 .وذلك باستخداـ العديد من االختبارات، إذل جانب تعيينهم يف األماكن والوظائف اؼبناسبة لقدراهتم
 Training and Development تدريب وتنمية الموارد البشرية.

إذ تُعد من الوظائف اؼبهمة والضرورية  تنعكس أمهية تدريب وتنمية اؼبوارد البشرية على اؼبؤسسة ككل؛
 .بالنسبة للطاقم بأكملو، بداية من اؼبوظفُت اعبدد والقدامى على حد سواء
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 .أىداف إدارة الموارد البشرية:4.0
ىدؼ إدارة اؼبوارد البشرية إذل مساعدة اؼبنظمة يف ربقيق النجاح من خالؿ األفراد العاملُت هبا.أو دبعٌت آخر إذل 

 لية اؼبنظمة.زيادة فعا
 وديكن تقسيم أىداؼ إدارة اؼبوارد البشرية إذل جانبُت مها، اؼبنظمة واألفراد، واليت نلخصها يف اعبدوؿ اؼبوارل.

 : أىداف إدارة الموارد البشرية22جدول رقم
 أىداف المنظمة أىداف األفراد

 فرص عمل جديدة.-
 ظروف ومناخ عمل جيد.-
 العدالة في األجور والمعاملة.-
 فرص للتقدم الوظيفي.-
تقديم الخدمات والرعاية االجتماعية -

 والصحية وغيرىا.

 الكفاءة والفعالية.-
 التجانس.-
 االستقرار.-
 تطوير وتنمية المهارات.-
  تحقيق االنتماء والوالء.-

 7: من اعداد الباحثتاف باالعتماد على:المصدر
 8ؼ العاـ واألىداؼ الفرعية، فاؽبدؼ العاـ ىو:كما ديكن تقسيم ادارة اؼبوارد البشرية من خالؿ اؽبد

استمرارية األداء يف اؼبنظمة بكفاءة وفعالية بواسطة اؼبوارد البشرية، أما األىداؼ الفرعية اليت من خالؽبا ديكن 
 الوصوؿ للهدؼ العاـ فهي: 

 التوفيق بُت األفراد)اؼبوارد البشرية( والوظائف اؼبطلوبة.-
 اؼبناسبة)دافع/حافز(. دديومة ربقيق اإلشباعات-
 توفَت اؼبعارؼ وإكساب وتنمية اؼبهارات التأىيلية والتطويرية.-
 التقومي اؼبستمر ألداء اؼبوارد البشرية.-
 ربديد مسار اؼبستقبل الوظيفي للموارد البشرية.-

  9الرؤية الجديدة إلدارة الموارد البشرية:  . 3.0
نظمات يف ظل العوؼبة وربرير التجارة العاؼبية وتزايد اؼبنافسة لقد اقتضت الظروؼ اغبالية اليت تعيشها اؼب

 بينها، إذل ادخاؿ تغيَتات يف مهمة إدارة األفراد من أجل مواكبة التغيَتات االقتصادية واإلدارية اؼبعاصرة
 احمليطة دبنظمات األعماؿ يف شىت العادل. 
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اؼبضامُت اؼبفاىيمية واؼبمارسات العملية اؼبرتبطة إف ما طرأ  على إدارة اؼبوارد البشرية من ربوؿ على مستوى 
بالعنصر البشري  كاف نتاجا عبملة من االرىاصات اليت دفعت اؼبفكرين ومسؤورل اإلدارات العليا إذل ايالئها 

 اىتماما كبَتا وعناية خاصة، وتتجلى الفلسفة اغبديثة إلدارة اؼبوارد البشرية يف اعتبار:
 لفكر اإلداري الحديث""العنصر البشري ىو محور ا

وقد تبلور ىذا االقتناع الكامل بالدور الرئيسي للمورد البشري يف ؾبموعة من األسس التالية اليت يتضمنها ىيكل 
 الفكر اإلداري اغبديث وىي:

.إف اؼبورد البشري ىو بالدرجة األوذل طاقة ذىنية وقدرة فكرية ومصدر للمعلومات واالقًتاحات واالبتكارات 
 فاعل وقادر على اؼبشاركة االجيابية بالفكر والرأي.وعنصر 

. أف االنساف يف منظمة األعماؿ يرغب بطبيعتو يف اؼبشاركة وربمل اؼبسؤولية، وال يقتنع دبجرد األداء السليب 
 جملموعة من اؼبهاـ ربددىا لو اإلدارة، بل يريد اؼببادرة والسعي إذل التطوير واالقباز.

ختياره وإعداده وتدريبو وإسناد العمل اؼبتوافق مع مهاراتو ورغباتو، فإنو يكفي بعد ذلك .أف االنساف إذا أحسن ا
توجيهو عن بعد وبشكل غَت مباشر وال حيتاج إذل التدخل التفصيلي من اؼبشرؼ أو الرقابة اللصيقة لضماف أداء 

 عملو.
من الزمالء يشًتكوف صبيعا يف ربمل . أف االنساف يزيد عطاؤه وترتفع كفاءتو إذا عمل يف إطار ؾبموعة)فريق( 

 مسؤوليات العمل وربقيق نتائج ؿبددة.
وقد تكاملت لذلك مفاىيم حديثة يف إدارة اؼبوارد البشرية تتناوؿ قضايا استثمار اؼبوارد البشرية من منظور شامل 

 ومتكامل يعكس كل االسهامات واإلضافات االجيابية لتيارات فكرية متجددة مستمدة من: 
 ـو السلوكية، مداخل التطوير التنظيمي، نظرية النظم، مدخل إدارة اعبودة الشاملة.العل

ويتلخص اؼبنطق األساسي للفلسفة اعبديدة إلدارة اؼبوارد البشرية يف حقيقة باىرة ىي: احًتاـ االنساف واستثمار 
 10 طاقاتو باعتباره شريكا وليس ؾبرد أجَت.

 ة اؼبوارد البشرية التقليدية واؼبعاصرة.وديثل اعبدوؿ اؼبوارل الفرؽ بُت إدار 
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 : الفرق بين مفهومي إدارة الموارد البشرية التقليدية والمعاصرة20جدول رقم
 إدارة الموارد البشرية التقليدية  إدارة الموارد البشرية المعاصرة

تهتم بعقل االنسان وقدراتو الذىنية وإمكانياتو -2
ة في حل المشاكل وتحمل في التفكير واالبتكار والمشارك

 المسؤوليات.
تهتم بمحتوى العمل والبحث عما يشحن -0

القدرات الذىنية للفرد لذا فإنها تهتم بالحوافز المعنوية 
وتمكين االنسان ومنحو الصالحيات للمشاركة في تحمل 

 المسؤوليات.
التنمية البشرية أساسا ىي تنمية إبداعية -5

ر عند االنسان وتنمية وإطالق نطاقات التفكير واالبتكا
 العمل الجماعي وروح الفريق.

اىتمت بالبناء اؼبادي لالنساف وقواه العضلية -1
وقدراتو اعبسمانية ومن مث ركزت على األداء اآلرل للمهاـ اليت  
 كلفت هبا دوف أف يكوف لو دور يف التفكَت وازباذ القرارات.

ركزت على اعبوانب اؼبادية يف العمل واىتمت -2
 ا األجور واغبوافز اؼبادية وربسُت البيئة اؼبادية للعمل.بقضاي

ازبذت التنمية البشرية يف األساس شكل -3
التدريب اؼبهٍت الذي يركز على إكساب الفرد مهارات 

 ميكانيكية يستخدمها يف أداء العمل. 
 

السًتاتيجية، الطبعة األوذل، دار اليازوري : عبد الرضبن بن عنًت، إدارة اؼبوارد البشرية: اؼبفاىيم واألسس، األبعاد، االمصدر
 .21، ص2010العلمية للنشر والتوزيع، األردف، 

 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية:.2.0
إف مصطلح إدارة األفراد فسح اجملاؿ يف السنوات األخَتة إذل مصطلح إدارة اؼبوارد البشرية، ومصطلح 

 فما ىي إذا الفروقات اؼبوجودة بُت ىذه اؼبصطلحات؟ ،اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية
إذا كاف بعض الكتاب ينظروف إذل تغيَت اؼبصطلحات على أنو ؾبرد تغيَت أظباء فقط ليست ؽبا تأثَتات 

فعلية على دور وفبارسات وظيفة اؼبوارد البشرية، فإف اختالفات كبَتة ديكن أف توجد بُت إدارة األفراد وإدارة اؼبوارد 
 11 رية واإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية ديكن إبرازىا يف اآليت:البش

إذا كانت إدارة األفراد تركز على مراقبة اؼبرؤوسُت، فإف إدارة اؼبوارد د البشرية هتتم بإدارة فريق العمل -
 والتعاوف بُت أفراده.

ف إدارة اؼبوارد البشرية تقـو إذا كانت إدارة األفراد ال هتتم بكل جوانب التأطَت داخل التنظيم، فإ-
 بتنظيم وظيفة اؼبوارد البشرية وذبهل منها أولوية من أجل التنسيق بُت اؼبوارد اؼبتاحة.

إذا كانت إدارة األفراد هتتم باعبوانب التقنية، فإف إدارة اؼبوارد البشرية تعطي أمهية كبَتة لإلدارة -
 تماعية داخل اؼبنظمة.واعبوانب الثقافية)ثقافة اؼبؤسسة( ولألبعاد االج
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إذا كانت إدارة األفراد تنظر لألفراد على أهنم تكلفة، فإف إدارة اؼبوارد البشرية تنظر إليهم على أهنم -
 موردا كباقي موارد اؼبنظمة.

إذا كانت إدارة األفراد تعتمد على اعبانب االداري يف تسيَتىا لألفراد، فإف إدارة اؼبوارد البشرية تركز -
 االسًتاتيجي يف التسيَت. على البعد
 12مفهوم اإلدارة االستراتيجية:. 2.2.0

أو  اسًتاتيجيةسلسلة من القرارات واألفعاؿ اليت تقود إذل تطوير  على أهنا االسًتاتيجيةاإلدارة تعرؼ 
  .اسًتاتيجيات فعالة لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة

من العمليات اؼبتكاملة ذات العالقة بتحليل البيئة  سبثل منظومة االسًتاتيجيةويرى د. سعد غالب ياسُت أف اإلدارة 
وذلك  ،مناسبة وتطبيقها وتقييمها يف ضوء ربليل أثر اؼبتغَتات اؼبهمة عليها اسًتاتيجيةالداخلية واػبارجية وصياغة 

  .للمنظمة وتعظيم اقبازىا يف أنشطة األعماؿ اؼبختلفة اسًتاتيجيةدبا يتضمن ربقيق ميزة 
ىي  االسًتاتيجية، فاإلدارة  والتخطيط التشغيلي التخطيط االستراتيجيعن  االسًتاتيجيةدارة وزبتلف اإل      

شبرة لتطور مفهـو التخطيط االسًتاتيجي وتوسيع لنطاقو وإغناء ألبعاده ، فالتخطيط االسًتاتيجي ىو عنصر من 
تعٍت أيضا إدارة التغيَت  االسًتاتيجيةة بعينها الف اإلدار  االسًتاتيجيةوليس اإلدارة  االسًتاتيجيةعناصر اإلدارة 

هتتم باغباضر  االسًتاتيجيةالتنظيمي وإدارة الثقافة التنظيمية وإدارة اؼبوارد وإدارة البيئة يف نفس الوقت ، فاإلدارة 
واؼبستقبل يف آف معا ، يف حُت أف التخطيط االسًتاتيجي ىو عملية تنبؤ لفًتة طويلة األجل وتوقع ما سيحدث 

  .ص اؼبواردوزبصي
سعى إلى تىي عملية إبداعية عقالنية التحليل وىي عملية ديناميكية متواصلة  االستراتيجيةاإلدارة وعليو ف

تحقيق رسالة المنظمة من خالل إدارة وتوجيو الموارد المتاحة بطريقة كفؤة وفعالة والقدرة على مواجهة 
ة ومخاطر لتحقيق مستقبل أفضل انطالقا من تحديات بيئة األعمال المتغيرة من تهديدات وفرص ومنافس

  .نقطة ارتكاز أساسية في الحاضر
 13تتمثل عناصر اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية يف اآليت:

 دراسة العوامل البيئية العامة احمليطة باؼبنظمة وبنظاـ اؼبوارد البشرية.-
 يعمل على ربقيقها.وضع أىداؼ نظاـ اؼبوارد البشرية دبا يدعم األىداؼ العامة للمنظمة و -
 وضع االسًتاتيجية اػباصة باؼبوارد البشرية واليت تدعم تنفيذ االسًتاتيجية العامة للمنظمة.-
 وضع اػبطط الوظيفية والسياسات والربامج الزمنية اػباصة بنظاـ اؼبوارد البشرية.-
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دمة ورضا اؼبستفيدين تقييم اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية واػبطط والسياسات اػباصة هبا ودبستوى اػب-
 منها.

 كما يوضح اعبدوؿ اآليت الفرؽ بُت إدارة اؼبوارد البشرية واإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية.
 :الفرق بين إدارة الموارد البشرية واالدارة االستراتيجية للموارد البشرية:25جدول رقم 

 ادارة اؼبوارد البشرية رة االسًتاتيجية للموارد البشريةاإلدا
 االىتماـ بالبناء العقلي والفكري واؼبعريف للمورد البشري.-
 اؼبشاركة اإلجيابية يف ازباذ القرار وربمل اؼبسؤوليات - 
 االىتماـ دبحتوى العمل.-
 البحث عن آليات استثمار القدرات الفكرية - 
 نوية.االىتماـ باغبوافز اؼبع-
تركيػز التنميػة البشػرية علػى تنميػة االبػداع واالبتكػار -

 وتنميػة اؼبهػارات الفكرية واستثمارىا.
 تنمية العمل واألداء اعبماعي.-

 االىتماـ بالبناء اؼبادي للمورد البشري.-
 األداء اآلرل للمهاـ دوف تفكَت ومشاركة يف ازباذ القرار.-
يف العمل واالىتماـ بقضايا  الًتكيز على اعبوانب اؼبادية-

 األجور واغبوافز.
 ربسُت بيئة العمل اؼبادية.-
تركيز التنمية البشرية على التدريب اؼبهٍت واكتساب الفرد -

 مهارات يدوية.
 تنمية العمل واألداء الفردي - 

 .316: يوسف مسعداوي، مرجع سابق، صالمصدر
 أىمية اإلدارة اإلستراتيجية. 0.2.0

  14تتمثل يف: من خالؿ ربليل التحديات اليت تواجو اإلدارة، وىذه التحديات االسًتاتيجيةاإلدارة تتضح أمهية 
  :التغير الكمي والنوعي في بيئة األعمالتسارع  -
يظهر التغَت جبالء أكثر يف البنية السياسية واالجتماعية واالقتصادية للعادل ويف تطور التكنولوجيا والربؾبيات -

 ة ىذا التغَت. مواكب االسًتاتيجيةنيات اؼبتطورة ألجهزة االتصاؿ ، لذلك على صانع اؼبعقدة والتق
   :زيادة حدة المنافسة 

ربدي صياغة وتطوير خطط  االسًتاتيجيةحدة اؼبنافسة يف األسواؽ احمللية والعاؼبية فبا يفرض على صانعي  زيادة
األسواؽ ذات النمو البطيء واألسواؽ اليت ستكوف فيها كفؤة وبعيدة اؼبدى ؼبعاعبة وضع منظماهتم يف   اسًتاتيجية

  .حصة اؼبنظمة بوضع حرج
 :كونية األعمال  

لقد تالشت يف عادل األعماؿ حدود السيادة بُت الدوؿ واألقاليم وذلك مع زيادة االعتماد اؼبتبادؿ لالقتصاديات 
ية ، حرية التبادؿ التجاري ، كل ىذه اؼبعطيات ، ومنو اؼبنافسة األجنبية يف األسواؽ احمللية وندرة اؼبوارد الطبيع

https://speakol.com/
https://speakol.com/
https://speakol.com/
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  .وغَتىا جعلت من نشاط األعماؿ أكثر عاؼبية واقل ؿبلية من ذي قبل
 :التغير التكنولوجي

تعتمد معظم اؼبنظمات على التكنولوجيا لتحقيق ميزة تنافسية ضرورية للبقاء يف عادل األعماؿ ، وألف التكنولوجيا 
  .لصناعات ، فاف عدـ مواكبة ىذا التغَت يضع اؼبنظمة يف مواجهة هتديد حقيقي تتغَت بصورة سريعة يف كل ا

 :نقص الموارد 
اؼبوارد الطبيعية يف تناقص مستمر واليـو توجد صناعات معينة تواجو نقص خطَت يف اؼبواد األولية وعناصر  إف

اؼبواد األولية  ىلة للحصوؿ علوضع خطط طوي االسًتاتيجيةمدخالت النظاـ اإلنتاجي لذلك يتطلب يف اإلدارة 
 .بطريقة عقالنية واقتصادية ويف إطار اؼبسئولية االجتماعية

 التحول من المجتمعات الصناعية إلى مجتمعات المعرفة
يف ؾباؿ اإلدارة والتكنولوجيا ، فاؼبعرفة ىي أساس  اسًتاتيجيةف تشكل ميزة أوديكن  اسًتاتيجيةأصبحت اؼبعرفة قوة 

خلق اؼبنتجات اعبديدة أو تطوير اؼبنتجات اغبالية ، وىي أساس القدرة يف الوصوؿ إذل مستويات  القدرة يف عملية
عالية من النوعية واإلبداع التقٍت ، إف اؼبعرفة ضرورية لتنفيذ أنشطة اإلدارة من إنتاج وتسويق وإدارة موارد بشرية 

الكيفية اليت من خالؽبا  االسًتاتيجيةعلم صانعوا بطريقة تضمن ربقيق الكفاءة والفاعلية ، لذلك من اؼبفًتض أف يت
 فشلها.ديكن إدارة اؼبعرفة باعتبارىا عامل حيوي يرجح قباح اؼبنظمة أو 

 :عدم االستقرار في أوضاع السوق
يالحظ أف األسواؽ التجارية يف حالة تذبذب وعدـ استقرار مثل عدـ استقرار أسعار صرؼ العمالت وعدـ 

، تزايد عجز ميزاف اؼبدفوعات لدوؿ العادل الثالث ومديونيتة ، تزايد تأثَت اؼبتغَتات السياسية  استقرار أسعار الطاقة
يف أوضاع السوؽ ، كل ىذه اؼبظاىر وغَتىا تضع منظمات األعماؿ يف درجة عالية من اؼبخاطرة عند ازباذ 

 .بعيدة اؼبدى  اسًتاتيجيةقرارات باالستثمار أو عند ازباذ قرارات 
أو تعمل تعديالت مستمرة  االسًتاتيجيةيجة للتحديات اآلنفة الذكر ، ال بد أف تتغَت عمليات اإلدارة لذلك كنت

يف تنمية التفكَت االسًتاتيجي لدى اؼبدراء وربديد  االسًتاتيجيةكما تفيد اإلدارة اإلدارة،  على خطط وسياسات 
سبنح إمكانية امتالؾ اؼبيزة التنافسية وزبصيص اػبصائص اليت سبيز اؼبنظمة عن غَتىا من اؼبنظمات اؼبنافسة ، و 

  . اؼبوارد اؼبتاحة وزيادة الكفاءة الفاعلية
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 15نماذج اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية:. 5.2.0
 ىناؾ أربعة مناذج أساسية تشرح العالقة بُت اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية وبُت اسًتاتيجية تطوير اؼبنظمة:

للموارد البشرية ويركز على ربليل مسامهات إدارة اؼبوارد البشرية يف ربقيق  االستراتيجيالتخطيط منوذج -
 األىداؼ االسًتاتيجية للمنظمة.

 ويركز على تطوير العالقة بُت اسًتاتيجية اؼبوارد واسًتاتيجية اؼبنظمة. الموارد البشرية تنافسيةمنوذج -
ى اعتماد اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية كعامل يف صاحل تنافسية اؼبنظمة من اؼبوارد البشرية، ويركز عل الكفاءاتمنوذج -

" اؼبوارد".  من خالؿ مفهـو
 : ويدرس عملية اإلدماج االسًتاتيجي للموارد البشرية من خالؿ مفهـو القيمة.محاسبة الموارد البشريةمنوذج -
 االستراتيجية: المستويات والمكونات:اإلدارة . 4. 2.0 
 واليت تتجلى من خالؿ الشكل اآليت: من ثالثة مستويات االسًتاتيجيةة تكوف اإلدار ت

 : مستويات اإلدارة االستراتيجية20شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 16ر: من اعداد الباحثتُت باالعتماد على:المصد

 

 اإلدارة االستراتيجية للمنظمة
في ىذا المستوى تتولى اإلدارة االستراتيجية عملية تخطيط كل األنشطة المتصلة لصياغة رسالة المنظمة وتحديد األىداف 

 االستراتيجية وحشد الموارد الالزمة وصياغة الخطة االستراتيجية

 اإلدارة االستراتيجية في مستوى وحدات األعمال االستراتيجية
تتولى اإلدارة االستراتيجية في ىذا المستوى صياغة وتنفيذ الخطة االستراتيجية الخاصة بكل وحدات األعمال يعني تكون اإلدارة 

  االستراتيجية مسئولة عن تخطيط وتنظيم كل األنشطة الخاصة بالخطة االستراتيجية للوحدة واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذىا
 

 اإلدارة االستراتيجية في المستوى الوظيفي
يعني يوجد خطة استراتيجية للتسويق وخطة استراتيجية لألفراد وخطة لإلنتاج ... حيث تتولى كل خطة عملية تقييم السياسات 

 والبرامج واإلجراءات الخاصة بتنفيذ كل وظيفة من دون الدخول في تفاصيل اإلشراف المباشر على األنشطة اليومية لهذه الوظائف.
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ؼ كما تتكوف عملية اإلدارة االسًتاتيجية من عدة مكونات ىي: ربديد رسالة اؼبنظمة، ربديد األىدا
االسًتاتيجية، التحليل االسًتاتيجي للبيئة، االختيار االسًتاتيجي، التنفيذ االسًتاتيجي والرقابة االسًتاتيجية وىذا 

 ما سنوضحو يف اعبدوؿ اآليت.
 : مكونات عملية اإلدارة االستراتيجية24جدول رقم 

 المكونات البيان
مة سبيزىا عن غَتىا من ىي عبارة عن صبلة أو عدة صبل تتضمن بيانات خاصة باؼبنظ

اؼبنظمات، وزبتلف البيانات باختالؼ اؼبنظمات، لكن يتمحور معظمها حوؿ ثالثة عناصر رئيسية 
 ىي:

بياف الرؤيا االسًتاتيجية للمنظمة، بياف يشَت إذل القيم األساسية للمنظمة، بياف يشَت إذل  
 القوى الدافعة للمنظمة.

 

تحديد رسالة 
 المنظمة

من ربديد رسالة اؼبنظمة تأيت اػبطوة التالية وىي وضع األىداؼ الرئيسية بعد االنتهاء 
للمنظمة والغرض من وضعها ىو التحديد الدقيق ؼبا جيب عملو إذا ما رغبت اؼبنظمة يف ربقيق 

 رسالتها.

تحديد 
 األىداف االستراتيجية

ليت تواجو يقصد بو مراجعة كل من البيئة اػبارجية بغرض التعرؼ على أىم التحديات ا
اؼبنظمة، والبيئة الداخلية بغرض التعرؼ على أىم نقاط الضعف والقوة يف اؼبنظمة، وجيب أف تكوف 

 ىذه العملية مستمرة لكي زبدـ عملية تصميم االسًتاتيجية.

التحليل 
 االستراتيجي للبيئة

ليت إف ربقيق األىداؼ ىو السبيل لتحقيق اؼبؤسسة لرسالتها وعلى ضوء رسالة اؼبؤسسة ا
تتضمن اإلطار العاـ ألىداؼ اؼبؤسسة ككل وانطالقا من التحليل االسًتاتيجي للمؤسسة جيب أف 

تقـو اؼبؤسسة بتحديد أىدافها العامة والتفصيلية. ويتكوف اؽبدؼ االسًتاتيجي من ثالثة أبعاد: أىداؼ 
تقدمي اعبديد قصَتة اؼبدى، متوسطة وبعيدة اؼبدى، منها: الرحبية، وضعية اؼبنظمة يف السوؽ، 

 للمستهلكُت، االنتاجية...اخل

االختيار 
 االستراتيجي

ىو ؾبموعة األنشطة والفعاليات اليت سبارس لوضع االسًتاتيجيات موضع التطبيق من خالؿ 
 الربامج التنفيذية واؼبوازنات اؼبالية واإلجراءات.

التنفيذ 
 االستراتيجي

اؼبنظمة، يقـو هبا اؼبدراء االسًتاتيجيوف ىي عملية مستمرة تأخذ مكاهنا على كل مستويات 
يف اؼبنظمة، وىي تقومي ما مت زبطيطو ومنع وقوع اػبطأ قبل حدوثو وتقومي العملية التنفيذية)اعبارية 

 والالحقة( وذلك عبعل أداء اؼبنظمة يف أفضل اغباالت.

الرقابة 
 االستراتيجية

 17 : من اعداد الباحثتاف باالعتماد على:المصدر
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 ىية الميزة التنافسيةما .5
 تعريف الميزة التنافسية. 2.5

ذبمع الدراسات يف ىذا اؼبوضوع على أف مفهـو اؼبيزة التنافسية ليس سوى امتداد ؼبفهـو اؼبيزة النسبية      
 اؼبستعمل يف التجارة الدولية لصاحبها David Ricardoالذي طرح دبوجبو نظريتو اؼبشهورة حملاولة تفسَت 

التبادؿ الدورل، حيث أنو ال يوجد تعريف موحد ؼبفهـو اؼبيزة التنافسية الذي خيتلف  أسباب قياـ
 18مضمونو من اؼبنظور الكلي عنو من اؼبنظور القطاعي أو على مستوى اؼبؤسسة.

 التنافسية من منظور كلي:.
 لقد تعددت التعاريف اؼبقدمة على ىذا اؼبستوى، وديكن تقسيمها عموما إذل اذباىُت:

: وىو اذباه يعرؼ تنافسية الدولة باالستناد إذل متغَتات اقتصادية قصَتة األجل كربطها جاه الكلي الضيقاالت-
دبجرد إمكانية البيع يف األسواؽ اػبارجية أو ربقيق فائض يف اؼبيزاف التجاري، كما مت تعريف التنافسية باخنفاض 

ات سعر الصرؼ اغبقيقي إذ تعترب الدولة أقل تنافسية تكلفة وحدة العمل يف الدولة مقارنة دبنافسيها، أو باذباى
 عند ارتفاع قيمتو.

وقد حاوؿ أف يقدـ تعريفا للتنافسية أكثر اتساعا ومشوال باالرتكاز على اؼبتغَتات االتجاه الكلي الموسع: -
تطور التكنولوجي اؽبيكلية ذات األثر على االداء االقتصادي الكلي يف اؼبديُت اؼبتوسط والطويل، كأثر وانعكاس ال

على مستوى اؼبعيشة ومستويات االنتاجية يف األجل الطويل، مع األخذ يف االعتبار أف التنافسية ىي ذات طبيعة 
 ديناميكية متغَتة، ويف ىذا االذباه نذكر التعاريف التالية:

  على أهنا من أشهر التعاريف يف ىذا اجملاؿ، فهو يعرؼ التنافسيةLaura d’Andrea Tyson  تعريف يعد 
 القدرة على إنتاج السلع واػبدمات اليت تواجو اختبار اؼبنافسة الدولية بشكل يتمتع فيو مواطنو الدولة اؼبعنية 

 ستوى معيشة متواصل ومستداـ.ؼب
 (: ترى اؼبنظمة االقتصادية للتعاوف والتنمية أف التنافسية على مستوى االقتصادOCDE) تعريف منظمة-

مثل يف الدرجة اليت ديكن وفقها انتاج السلع واػبدمات اؼبوجهة لألسواؽ الدولية حبيث ربافظ القومي لدولة ما تت
دبوجبها الدولة على اؼبداخيل اغبقيقية ؼبواطنيها وتوسع فيها على اؼبدى الطويل، على أف يكوف ذلك يف سوؽ 

 ع كذلك االبداع.عادلة وحرة، واليت من شأهنا أف تعمل على إنعاش التشغيل واالنتاجية وأف تشج
األخَت من ادي العاؼبي للتنافسية يف النصف ربط  تعريف اؼبنتدى االقتص :تعريف المنتدى االقتصادي العالمي-

التسعينيات ربديدا بُت التنافسية والنمو االقتصادي مقاسا دبعدالت منو نصيب الفرد من الناتج احمللي، حيث 
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نتدى االقتصادي العاؼبي التنافسية على أهنا تعكس مدى مقدرة دولة عرؼ تقرير التنافسية العاؼبي الصادر عن اؼب
دبفهـو  2000ما على ربقيق معدؿ مرتفع لنمو حصة الفرد من الناتج احمللي، غَت أف ىذا اؼبنتدى أخذ منذ العاـ 

اعبزئي  آخر للتنافسية لينقل الًتكيز يف ربديدىا من خصائص االقتصاد الكلي فقط إذل إضافة جوانب االقتصاد
ودور اؼبؤسسات ، حيث أصبح ينظر إليها على أهنا" تعكس سيادة منط اؼبؤسسات والسياسات االقتصادية 

 اؼبدعمة دبعدالت منو اقتصادي مرتفع يف اؼبدى اؼبتوسط.
 التنافسية من منظور قطاعي: .2.2.5

ى الصناعة يرتكز على أف مفهـو التنافسية على مستو (Fertridge, 1995 ،,(Lall ,1999)يؤكد كل من
أف الصناعة  ، حيث ربقيق االنتاجية النسبية اؼبرتفعة بالنظر إذل الصناعات اؼبنافسة دولياعلى مدى مقدرهتا على 

تكوف تنافسية إذا كانت عناصر االنتاج فيها أكرب انتاجية منها يف الصناعات اؼبنافسة دوليا أو مساوية ؽبا على 
وكانت تكلفة الوحدة اؼبنتجة لديها أقل من تكلفتهم أو مساوية ؽبا على األكثر ضف إذل ذلك ارتفاع  األقل

 نصيب الصناعة من إصبارل صادرات الدولة ومن إصبارل الصادرات العاؼبية.
تفظ أف الصناعة التنافسية ىي اليت تستطيع إذل جانب ربقيقها االنتاجية النسبية اؼبرتفعة أف رب  Porter ويرى

تفوقها يف  بتفوقها يف السوؽ العاؼبي ليس فقط يف ؾباؿ التجارة، وإمنا أيضا يف ؾباؿ االستثمار، حيث يسند
 السوؽ العاؼبي على قدرة تفوقها يف السوؽ احمللي.

 التنافسية من منظور جزئي:.0.2.5
 Paul Krugman تتفق أغلب الدراسات على أف مستوى اؼبؤسسة )اؼبستوى اعبزئي( ىو كما يقوؿ 

األنسب لتطبيق فكرة التنافسية، ألف التنافس الفعلي يكوف ما بُت اؼبؤسسات وليس ما بُت  اؼبستوى
 الدوؿ أو الصناعات، حيث اختلفت التعاريف اؼبقدمة باختالؼ اؼبعايَت اؼبستند إليها يف كل تعريف.

من القيمة اليت باستطاعة مؤسسة ما  اؼبيزة التنافسية للمؤسسة على أهنا:" تنشأ أساسا مايكل بورترحيث يعرؼ 
أف زبلقها لزبائها، حبيث ديكن أف تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار اؼبنافسُت ذات اؼبنافع اؼبتكافئة، أو أف 

تأخذ شكل منافع منفردة يف اؼبنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية فيو"، كما يرى بأف اؼبيزة التنافسية سبثل 
 يات فهي اؼبتغَت التابع واألداء ىو اؼبتغَت اؼبستقل. ىدؼ االسًتاتيج

  أنواع الميزة التنافسية و محدداتها: .0.5
 19.أنوع الميزة التنافسية:2.0.5

 منيز بُت نوعُت من اؼبيزة التنافسية: ميزة التكلفة األقل وميزة التميز. 
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فة األقل إذا كانت تكاليفها اؼبًتاكمة نقوؿ على مؤسسة ما أهنا ربوز على ميزة التكلميزة التكلفة األقل: -
 باألنشطة اؼبنتجة للقيمة أقل من نظَتهتا لدى اؼبنافس.

للحيازة على ميزة التكلفة األقل يتم االستناد إذل مراقبة عوامل تطور التكاليف، حيث أف التحكم اعبيد يف ىذه  
 اؼبراقبة كما يلي: العوامل مقارنة باؼبنافس، يكسب اؼبؤسسة ميزة التكلفة األقل، وتكوف

 .  مراقبة اغبجم،      . مراقبة التعلم       . مراقبة الروابط         . مراقبة االغباؽ 
 . مراقبة الرزنامة     . مراقبة اإلجراءات       . مراقبة التموضع

 وبالنسبة لألخطاء التي يجب تفاديها نجد: 
 . إمهاؿ أنشطة التموين.   . الًتكيز على تكلفة األنشطة اؼبتعلقة بالتصنيع.

 . إمهاؿ األنشطة الصغَتة أو غَت اؼبباشرة.       . الفهم اػباطئ لعوامل تطور التكاليف.
 . النقص يف استغالؿ الروابط                     . زبفيضات متناقصة التكاليف.

 . التفكَت يف اؽبامش                             . هتديد التميز  
تتميز اؼبؤسسة عن منافسيها، عندما يكوف دبقدورىا اغبيازة على خصائص فريدة ذبعل الزبوف يتعلق التميز: ميزة -

 وىي:بعوامل التفرد هبا. وحىت يتم اغبيازة على ميزة التميز، يستند إذل عوامل تدعى 
 . اإلجراءات التقديرية       . الروابط      . الرزنامة    . التموضع     

 لم وآثار نشره      .  االغباؽ      . التكامل       . اغبجم. التع  
 وبالنسبة لالخطاء التي يجب تفاديها نجد:

 . سعر إضايف مرتفع جدا             .التميز اؼبفرط               
 .الًتكيز الشديد على اؼبنتج      .عدـ معرفة تكلفة التمييز      

  20 محددات الميزة التنافسية:.0.0.5
 تتحدد اؼبيزة التنافسية للمؤسسة من خالؿ متغَتين أو بعدين ىامُت ومها: حجم اؼبيزة التنافسية ونطاؽ التنافس.

: يتحقق للميزة التنافسية ظبة االستمرارية إذا أمكن للمؤسسة احملافظة على ميزة التكلفة حجم الميزة التنافسية-
افسة، وبشكل عاـ كلما كانت اؼبيزة أكرب كلما تطلب ذلك جهودا األقل أو سبيز اؼبنتج يف مواجهة اؼبؤسسات اؼبن

من اؼبؤسسات اؼبنافسة للتغلب عليها أو اغبد من أثرىا، ومثلما ىو اغباؿ لدورة حياة اؼبنتجات اعبديدة، فاؼبيزة 
اؼبؤسسات  التنافسية ؽبا دورة حياة تبدأ ىي األخرى دبرحلة التقدمي أو النمو السريع، مث مرحلة التبٍت من قبل

اؼبنافسة مث مرحلة الركود يف حالة قياـ اؼبؤسسات اؼبنافسة بتقليد وؿباكاة اؼبيزة التنافسية وؿباولة التفوؽ عليها. وهبذا 
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تظهر مرحلة الضرورة أو اغباجة إذل تقدـ تكنولوجي جديد لتخفيض التكلفة و/أو تدعيم ميزة سبيز اؼبنتج ومن ىنا 
وير وربسُت اؼبيزة اغبالية أو ابداع ميزة تنافسية جديدة ربقق قيمة أكرب للمستهلك أو تبدأ اؼبؤسسة يف ذبديد أو تط

 العميل.
: يعرب نطاؽ التنافس عن مدى اتساع أنشطة وعمليات اؼبؤسسة بغرض نطاق التنافس أو السوق المستهدف-

ة عن اؼبؤسسات اؼبنافسة ربقيق مزايا تنافسية، فنطاؽ النشاط على مدى واسع ديكن أف حيقق وفورات يف التكلف
)مثل االستفادة من تقدمي تسهيالت انتاج مشًتكة، خربة فنية واحدة، استخداـ نفس منافذ التوزيع ػبدمة 

قطاعات سوقية ـبتلفة أو يف مناطق ـبتلفة أو صناعات مًتابطة ويف مثل ىذه اغبالة تتحقق اقتصاديات اؼبدى 
بطة بُت القطاعات السوقية أو اؼبناطق أو الصناعات اليت تغطيها وخاصة يف حالة وجود عالقات متداخلة و مًتا

عمليات اؼبؤسسة، ومن جانب آخر ديكن للنطاؽ الضيق ربقيق اؼبيزة التنافسية من خالؿ الًتكيز على قطاع سوؽ 
ثَت على معُت وخدمتو بأقل تكلفة أو ابداع منتج فبيز لو، وىناؾ أربعة أبعاد ؿبددة لنطاؽ التنافس من شأهنا التأ

اؼبيزة التنافسية ىي: القطاع السوقي، القطاع الرأسي، النطاؽ اعبغرايف ونطاؽ الصناعة، كما يوضحو اعبدوؿ 
 : األبعاد المحددة لنطاق التنافس23جدول رقم                                     اؼبوارل:

 نطاق التنافس  التعريف والشرح
ا يتم االختيار ما بُت الًتكيز يعكس مدى تنوع ـبرجات اؼبؤسسة والعمالء الذين يتم خدمتهم، وىن

 على قطاع معُت من السوؽ أو خدمة كل السوؽ.
نطاق القطاع 

 السوقي
يعرب عن مدى أداء اؼبؤسسة ألنشطتها داخليا)قرار التصنيع( أو خارجيا باالعتماد على مصادر التوريد 

حيقق مزايا التكلفة األقل أو  اؼبختلفة)قرار الشراء(، فالتكامل الرأسي اؼبرتفع باؼبقارنة مع اؼبنافسُت قد
التميز، ومن جانب آخر يتيح التكامل درجة أقل من اؼبرونة للمؤسسة يف تغيَت مصادر التوريد)أو  

 منافذ التوزيع يف حالة التكامل الرأسي األمامي(.

 النطاق الرأسي

غرايف للمؤسسة يعكس عدد اؼبناطق اعبغرافية أو الدوؿ اليت تنافس فيها اؼبؤسسة، ويسمح النطاؽ اعب
ربقيق مزايا تنافسية من خالؿ اؼبشاركة يف تقدمي نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عرب عدة مناطق 
جغرافية ـبتلفة)أثر مشاركة اؼبوارد(، وتربز مدى أمهية ىذه اؼبيزة بالنسبة للمؤسسة اليت تعمل حاليا يف 

 نطاؽ عاؼبي .

 النطاق الجغرافي

ُت الصناعات اليت تعمل يف ظلها اؼبؤسسة، فوجود روابط بُت األنشطة اؼبختلفة يعرب عن مدى الًتابط ب
عرب عدة صناعات من شأنو خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية عديدة، فقد ديكن استخداـ نفس 

 التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد أو اػبربات عرب الصناعات اؼبختلفة اليت تنتمي اليها اؼبؤسسة.

 اعةنطاق الصن

 .87: نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، صالمصدر
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 : الميزة التنافسية: أىدافها ومداخل تحقيقها 5.5
يقـو ربقيق اؼبيزة التنافسية على ؾبموعة من اؼبداخل ، كما تسعى اؼبؤسسة من خالؿ اؼبيزة التنافسية إذل ربقيق 

 صبلة من األىداؼ ، وىذا ما سنورده يف اعبدوؿ اآليت.
 

 مداخل تحقيق الميزة التنافسية يزة التنافسيةأىداف الم
 . خلق فرص تسويقية جديدة: كما ىو اغباؿ بالنسبة لشركة 

  Motorola اليت تعد أوؿ من قاـ بابتكار اؽباتف احملموؿ
 Apple اليت كانت أوؿ من ابتكر اغباسب اآلرل وشركة 

. دخوؿ ؾباؿ تنافسي جديد كدخوؿ سوؽ جديدة أو التعامل مع 
 ية جديدة من العمالء، أو نوعية جديدة من السلع واػبدمات.نوع

.تكوين رؤية مستقبلية جديدة لألىداؼ اليت تريد اؼبؤسسة بلوغها 
 وللفرص الكبَتة اليت ترغب يف اقتناصها.

. خلق ظبعة وصورة للمؤسسة يف أذىاف العمالء فبا ينتج عنو البقاء 
التنافسية على القيمة  واالستمرار يف السوؽ، حيث يركز جوىر اؼبيزة

اليت ديكن للمؤسسة أف زبلقها لعمالئها مثال أسعار منخفضة باؼبقارنة 
مع اؼبنافسُت بالرغم من تقدديها لنفس اؼبنتج، تقدمي مبلغ وخدمات 

 فريدة تربر األسعار اؼبرتفعة اليت تباع هبا وىذا لضماف والئهم .

الكبَت : أي االعتماد على االنتاج مدخل الكم االنتاجي.
لالستفادة من الوفرات اؼبرتبطة بتوزيع التكلفة الثابتة على 
أكرب عدد فبكن من اؼبنتجات، حىت يكاد نصيب الوحدة 
الواحدة منها يصل إذل الصفر ما يتناسب مع ربقيق ميزة 

 تنافسية يف أسعار البيع.
: أي اختزاؿ وقت انتاج وتقدمي اؼبنتوج مدخل السرعة.

 األجاؿ اؼبتفق عليها . إذل السوؽ وتسليمو يف
: أي تقدمي سلع وخدمات تتوافق مع مدخل التنوع

رغبات وأذواؽ اؼبستهلكُت من حيث اغبجم، الشكل، 
 اللوف، ...اخل.

: أي ادخاؿ عنصر جديد لتأدية االبتكار والتجديد.
وظيفة جديدة هبدؼ اغبصوؿ على نتائج أفضل سواء 

 ط االستهالؾ.تعلق األمر دبجاؿ االنتاج أو التسويق أو من
 21: من اعداد الباحثتاف باالعتماد على:المصدر

 22نذكر أمهها فيما يلي: مصادر الميزة التنافسية للمؤسسةويف ىذا الصدد نشَت إذل أف 
: تتجسد الكفاءة يف االستغالؿ األمثل للموارد اؼبتاحة وتقاس بكمية اؼبدخالت اؼبستخدمة النتاج .الكفاءة

رتفع معدؿ كفاءة اؼبؤسسة كلما قلت اؼبدخالت اؼبطلوبة النتاج ـبرجات معينة، ـبرجات ؿبددة، فكلما ا
فاؼبؤسسة تتميز بتكاليفها باالخنفاض إذا كانت تستحوذ على كفاءة انتاجية عالية مقارنة دبنافسيها فبا يسمح ببناء 

 مزايا تنافسية.
ـ اؼبؤسسات بتلبية رغبات اؼبستهلكُت واغبرص : نتيجة للتغَتات السريعة والتطورات اؼبتعاقبة، زاد اىتما.الجودة

 على رضاىم، وإذا رغبت اؼبؤسسات البقاء يف اؼبنافسة جيب عليها تصنيع منتجات ذات جودة عالية.
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تعد األصوؿ الفكرية ركيزة أساسية الستمرار نشاط اؼبؤسسة يف البيئة التنافسية اؼبرتكزة على اؼبعلومات  .المعرفة:
ىتماـ تلك اؼبؤسسات اؼبعتمدة على األصوؿ الفكرية القابلة للقياس كاؼبعرفة، باعتبارىا شرطا واؼبعرفة، حيث زاد ا

أساسيا ضمن سياستها االستثمارية، كما أصبح قياس القيمة اغبقيقية أمرا ضروريا للمؤسسات ذات اؼبعامالت 
ىي اليت تستثمر يف ما تعرفو، حبيث اػباصة، وبراءات االخًتاع، والعالمات التجارية اؼبميزة، فاؼبؤسسات الناجحة 

تنقل تلك اؼبعرفة عرب القنوات التنظيمية لالستفادة منها يف عمليات انتاج السلع واػبدمات أو يف تطوير اؽبياكل 
 والوظائف والعمليات. 

 دور االدارة االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية.4
اتيجية دورا بالغ األمهية يف خلق وتنمية اؼبيزة والتنافسية وفقا للفكر اإلداري اغبديث تؤدي اإلدارة االسًت 

 والتفوؽ التنافسي، وىذا ما سنوضحو فيما يلي:
 23 أىمية الموارد البشرية في تنمية القدرات التنافسية: .2.4

" الفعاؿ، لقد تبُت لإلدارة اؼبعاصرة أف اؼبصدر اغبقيقي لتكوين القدرات التنافسية واستمرارىا ىو "اؼبورد البشري 
وأف ما يتاح لديها من موارد مادية ومالية وتقنية ومعلوماتية، وما قد تتميز بو تلك اؼبوارد من خصائص وإف كانت 
شرطا ضروريا إلمكاف الوصوؿ إذل تلك القدرة التنافسية، إال أهنا ليست شرطا كافيا لتكوين تلك القدرة لذلك ال 

يات التصميم واالبداع الفكري، التخطيط والربؾبة، التنسيق والتنظيم، بد من توفر العمل البشري اؼبتمثل يف عمل
االعداد والتهيئة، التطوير والتحديث، التنفيذ واالقباز وغَتىا من العمليات اليت ىي من انتاج العمل االنساين، 

عنصر البشري وبدوهنا ال يتحقق أي قباح مهما كانت اؼبوارد اؼبتاحة للمنظمة. كما ديكن القوؿ أف تواجد ال
فحسب ليس كافيا لضماف ربقيق األىداؼ اؼبسطرة من قبل اؼبنظمة واؼبتمثلة غالبا يف القدرة على ربقيق اؼبيزة 
التنافسية، بل جيب تنمية قدراتو الفكرية وإطالؽ الفرصة أمامو لإلبداع والتطوير وسبكينو من مباشرة مسؤولياتو 

االبتكار والتطوير، إذا ما تتمتع بو تلك اؼبوارد البشرية من فبيزات  حىت تثَته التحديات واؼبشكالت وتدفعو إذل
 وقدرات ىي اليت تصنع النجاح اؼبستمر، ووضع تلك اؼببتكرات واالخًتاعات حيز التنفيذ. 

 24. أسس تنمية القدرات التنافسية للموارد البشرية:0.4
باقي اؼبوارد اؼبادية والتقنية األخرى يف اؼبنظمة، فإف باعتبار أف اؼبورد البشري ىو الذي يعمل على تفعيل واستثمار  

قباح اؼبنظمة يعتمد بالدرجة األوذل على نوعية ىذه اؼبوارد البشرية، لذا وجب على ـبتلف اؼبنظمات اليت تسعى 
لبلوغ أىدافها أف توحو جهودىا يف سبيل تطوير وتنمية ىذه اؼبوارد من أجل الوصوؿ إذل حد االمتياز، وذلك من 

 خالؿ توفَت الصفات التالية:
 أف تكوف نادرة أي غَت متاحة للمنافسُت، دبعٌت أف يتوفر للمؤسسة موارد بشرية نادرة اؼبهارات والقدرات وال-
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 ديكن للمنافسُت اغبصوؿ على مثلها، كأف تتوفر لدى ىذه اؼبوارد البشرية القدرة على االبتكار واالبداع وقبوؿ 
 والقدرة على التعامل مع تقنيات ـبتلفة. التحديات واؼبهاـ الصعبة 
ومن  واػبربات من خالؿ تنظيم غَت مسبوؽ وتكامل اؼبهارات أف تكوف اؼبوارد البشرية قادرة على انتاج القيم-

 خالؿ القدرات العالية على العمل يف فريق.
رد البشرية اليابانية ىو نوع أف يصعب على اؼبنافسُت تقليدىا، سواء بالتدريب والتأىيل، ولعل ما يذكر عن اؼبوا-

من اؼبوارد اليت يصعب تقليدىا إذ تعرؼ على أهنا مرتبطة باؼبؤسسات اليت تعمل هبا ارتباطا وثيقا يعرب عنو بفكرة 
 التوظف الدائم، فتعترب ىذه اغبالة فريدة من نوعها، ال تكرر بسهولة يف غَت اؼبؤسسات اليابانية.

البشرية اؼبتميزة جيب أف توفر ؾبموعة من اؼبتطلبات واألسس اليت ديكن حصرىا ولكي سبتلك اؼبؤسسة ىذه اؼبوارد 
 يف النقاط التالية:

*التدقيق يف اختيار العناصر اؼبرشحة لشغل وظائف تسهم يف قضية بناء وتنمية القدرات التنافسية بوضع االسس 
وخصائص األفراد اؼبطلوبُت بعناية. إذل  السليمة لتقدير احتياجات اؼبنظمة من اؼبوارد البشرية وربديد مواصفات

جانب التأكد من التوافق الفكري والنفسي واالجتماعي واؼبعريف لألشخاص اؼبرشحُت مع مطالب ىذه الوظائف 
وسبتعهم بالسمات واػبصائص اليت بيناىا مسبقا. حيث يكوف عملية استقطاب اؼبؤسسة للموارد البشرية إما ذاتيا 

 البحث واالستقطاب ومراكز التقييم اؼبتخصصة.أو اسنادىا إذل مكاتب 
*االىتماـ بتدريب اؼبوارد البشرية دبعٌت أمشل وأعمق فبا كانت تتعامل بو إدارة اؼبوارد البشرية التقليدية، حيث جيب 

تفعيل أف يشمل ذلك صبيع أفراد اؼبنظمة ال على التعيُت، وقد تبُت أف منهجية إدارة اؼبوارد البشرية االسًتاتيجية أف 
التدريب وجرعات تنمية اؼبوارد البشرية ال تتحقق دبجرد توجيهها وتركيزىا على األفراد القائمُت بالعمل، وإمنا ال بد 

حىت هتيئ الفرص للعاملُت فيها منظمة تتعلم أف تتناوؿ جهود التنمية اؼبنظمة ذاهتا وذلك من خالؿ ربويلها إذل 
ء، ولضماف ذلك جيب أف تكوف اؼبؤسسة يف اتصاؿ مستمر مع اعبامعات بالتعلم وتتميز معارفهم يف تطوير األدا

 ومراكز البحث وحىت اؼبؤسسات الرائدة لكي يتسٌت ؽبا اغبصوؿ على معارؼ جديدة.
 *ترسيخ روح التعلم لدى األفراد وإتاحتهم الفرص للمشاركة يف اؼبؤسبرات والندوات العلمية واؼبهنية اؼبختلفة.

 اعبماعي وتكريس روح الفريق للموارد البشرية يف اؼبؤسسة . *تنمية أساليب العمل
*تنمية واستثمار الطاقات الفكرية والقدرات اإلبداعية لألفراد وتوفَت الفرص للممتازين منهم لتجريب أفكارىم 

 ومشروعاهتم اػبالقة، والعمل دببدأ االبتكار أو الفناء.
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المتقدم تحاول أن تجعل من كل فرد رجل أعمال في ونذكر ىنا أن المؤسسات األكثر نجاحا في العالم 
ذاتو وليس مجرد موظف يؤدي أعماال روتينية بل ىو يفكر ويبتكر ويشارك في المسؤولية وتحمل 

 المخاطر.
*فتح قنوات االتصاؿ وتسيَت تدفقات اؼبعلومات واؼبعرفة بُت قطاعات وصباعات العمل اؼبختلفة لتحقيق الفائدة 

 ىذا النمو اؼبتصاعد للمعرفة نتيجة التداوؿ والتعامل فيها. األعلى الناشئة من
*تطبيق نظاـ إدارة األداء ومن مث االىتماـ جبميع عناصره البشرية واؼبادية والتقنية والتصميمية يف إطار متناسق 

ىذه الفروؽ ومتكامل ومراعاة األبعاد الثقافية واالجتماعية للموارد البشرية واختالؼ مستوياهتم الفكرية، وأخذ 
 بعُت االعتبار عند تصميم األعماؿ واعداد خطط األداء وربديد معايَت التقييم.

، الذي خيتص يف فبارسة وظائف القائد اإلداري* جيب الًتكيز على عنصر مهم يف عناصر اؼبوارد البشرية أال وىو 
لرائد يف هتيئة الدخوؿ إذل عصر التوجيو، اؼبساندة والتنسيق والتقييم وغَتىا من الوظائف والذي يلعب دور ا

اؼبتغَتات واستكماؿ مقومات التميز، فالقائد اإلداري ىو الذي ينمي ويطور قدرات اؼبوارد البشرية، إذا ىو مدير 
 أعماؿ بذاتو، يسَت األفكار والقيم.

 25.استراتيجية التنافس والميزة التنافسية المستدامة:5.4
باؼبقارنة دبنافسيها وتواجو التحديات اؼبختلفة لقوى اؼبنافسة، فهذا يعٍت  ولكي تظل اؼبؤسسة يف مركز تنافسي جيد

أهنا ستظل على اؼبدى الطويل ربقق نتائج أعلى من متوسط النتائج احملققة يف الصناعة ، وذلك لن يتحقق 
  .للميزة التنافسية المستدامة بتحقيقها

تمد يف مواجهة اؼبنافسة تكوف ؿبققة للقيمة، ويشًتط اعتمادىا على اسًتاتيجية معينة للتنافس تع ال من خالؿإ
فيها أال تكوف متبعة من قبل اؼبنافسُت اغباليُت أو احملتملُت، إف ىذه االسًتاتيجية تتحدد من خالؿ اؼبكونات 

 الثالثة التالية:
ت السوقية : وضمن ىذا البعد يتم ربديد فئات الزبائن اؼبستهدفة أي األسواؽ والقطاعامجال التنافس.2.5.4

اؼبستهدفة وحىت اؼبنافسُت يف حد ذاهتم وإعداد اػبطط اؼبناسبة لذلك وىو ما يعٍت اعتماد اسًتاتيجية ذبزئة سوقية 
 دقيقة خدمة لألىداؼ اؼبسطرة.

: ونعٍت بو الطريقة اؼبالئمة لتحقيق ىذه األىداؼ اؼبشار إليها سابقا كاعتماد أسلوب التنافس.0.5.4
توزيع معينة تقـو على أساس تدنية التكاليف أو سبيز اؼبنتج أو الًتكيز على أسواؽ معينة، وويف  اسًتاتيجية انتاج أو

 اإلطار حدد Porterىذا   ثالثة أساليب للتنافس تأخذ شكل االسًتاتيجيات التالية:
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 *اسًتاتيجية اؽبيمنة الشاملة بالتكاليف.
 *اسًتاتيجية التميز.
 *اسًتاتيجية الًتكيز.

: ويتعلق باألصوؿ واؼبهارات اليت سبتلكها اؼبؤسسة خاصة منها تلك اؼبوارد االسًتاتيجية التنافس أساس 3.3.4
احملققة للقيمة واليت ال تشكل يف حد ذاهتا خطرا على اسًتاتيجيات اؼبنافسُت إال دبقدار تشاهبها أو تأسيسها على 

 نفس أصوؿ اؼبيزة التنافسية.
ة على مستوى اؼبنظمة مدخل اسًتاتيجي  إلدارة أىم أصوؿ اؼبنظمة وىم العاملوف ىذا و تعترب إدارة اؼبوارد البشري

هبا والذين يسهموف بشكل فردي أو صباعي يف ربقيق أىدافها، وىو ما حيقق ميزة تنافسية للمنظمة. وىذا ما 
لية اعبودة بأقل تكلفة، جعل اؼبنظمات اغبديثة هتتم باؼبوارد البشرية اىتماما كبَتا دبا ديكنها من انتاج منتجات عا

ومن أمثلة ىذه اؼبنظمات قبد شركة تويوتا وما ربققو من ميزة تنافسية يف التكلفة ؼبا تنتجو من سيارات بفضل 
 وجود قوة عمل أكثر التزاما وأكثر قدرة على اؼبنافسة.

تها إمنا حيقق عائدا كبَتا ومن ىنا فإف خلق ميزة تنافسية من خالؿ اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية وفبارس 
 للمنظمة يستمر لفًتة غَت قصَتة إذل أف يتمكن اؼبنافسوف من التغلب على ذلك خبلق ميزة تنافسية ؽبم.
 ومن أىم اؼبزايا اليت ربققها اؼبنظمة من خالؿ االعتماد على اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية ما يلي:

ودليل للمنظمة لتحديد التغَتات اؽبامة والتكيف معها بفاعلية وخلق استخداـ اػبطط االسًتاتيجية كمرشد -
 منظمة قادرة على التعلم والتكيف مع اؼبتطلبات اغبالية واؼبستقبلية.

زيادة قدرة اؼبنظمة على التنبؤ باحتياجاهتا من اؼبوارد البشرية كما وكيفا، وتنميتها بصورة تتفق مع ربقيق أىدافها -
 نا زيادة االتساؽ والتوافق بُت خطط اؼبوارد البشرية والعمليات التنفيذية باؼبنظمة.االسًتاتيجية ومن ى

وربطها  -دبا فيو سياسة التدريب وتنمية األفراد-اجياد وسيلة للربط بُت سياسات وأنظمة اؼبوارد البشرية-
 باسًتاتيجية العمل ككل.

 ومن مث ربسُت الفعالية التنظيمية واألداء الكليزيادة فعالية استخداـ اؼبوارد البشرية وربسُت انتاجيتها -
 26للمنظمة .

 : توصلنا من خالؿ ىذه الورقة البحثية إذل النتائج التالية:خاتمة. 3
. إف ما طرأ  على إدارة اؼبوارد البشرية من ربوؿ على مستوى اؼبضامُت اؼبفاىيمية واؼبمارسات العملية اؼبرتبطة 

لة من اؼبتغَتات اليت دفعت اؼبفكرين ومسؤورل اإلدارات العليا إذل ايالئها اىتماما  بالعنصر البشري  كاف نتاجا عبم
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كبَتا وعناية خاصة،  ىذا ويعترب العنصر البشري ؿبور الفكر اإلداري اغبديث باعتباره ؿبور فاعلية كل نشاط 
 ق الريادة والتميز.وأىم اؼبوارد  على اإلطالؽ يف منظمات األعماؿ ألنو مصدر االبداع واالبتكار وربقي

سبثل منظومة من العمليات اؼبتكاملة ذات العالقة بتحليل البيئة الداخلية واػبارجية وصياغة  االسًتاتيجيةاإلدارة  .
وذلك دبا يتضمن ربقيق ميزة  ،مناسبة وتطبيقها وتقييمها يف ضوء ربليل أثر اؼبتغَتات اؼبهمة عليها اسًتاتيجية
  .اقبازىا يف أنشطة األعماؿ اؼبختلفة للمنظمة وتعظيم اسًتاتيجية

. يعترب مدخل اإلدارة االسًتاتيجية من أىم اؼبداخل اغبديثة اليت تسعى ـبتلف منظمات األعماؿ تنفيذه كونو 
 يهتم باؼبوارد البشرية بشكل خاص وبكل ما من شانو ربسُت األداء وربقيق اؼبيزة التنافسية.

   إليها ديكن تقدمي التوصيات التالية: بناء على النتائج اؼبتوصلالتوصيات: 
*  ينبغى على اؼبنظمة زيادة االىتماـ بالعنصر البشري  خاصة من خالؿ التدريب والتمكُت وتنمية اؼبهارات  

للوصوؿ إذل ربقيق التميز منظمة قادرة على التعلم والتكيف مع اؼبتطلبات اغبالية واؼبستقبلية والكفاءات  وخلق 
 يف األداء.

رورة انتهاج منوذجا لإلدارة االسًتاتيجية يكوف قادرا على  ربقيق اؼبيزة التنافسية من خالؿ ربليل نقاط *  ض
الضعف ونقاط القوة والفرص والتهديدات، لتتمكن اؼبنظمة من البقاء يف بيئة أقل ما يقاؿ عنها أهنا متغَتة 

 ومعقدة.
 افسي جيد باؼبقارنة مع اؼبنافسُت وتواجو ـبتلف*ولكي ربقق اؼبنظمة اؼبيزة التنافسية وتظل يف مركز تن

 التحديات يف بيئة األعماؿ، وبالتارل ربقيق ميزة تنافسية مستدامة، وجب عليها أف تعتمد على اسًتاتيجية معينة 
للتنافس تكوف ؿبققة للقيمة، وأف ال تكوف متبعة من طرؼ اؼبنافسُت، سواء من خالؿ ربديد ؾباؿ التنافس)  

وإعداد اػبطط اؼبناسبة لذلك وىو ما يعٍت اعتماد اسًتاتيجية ذبزئة  ستهدفُت، السوؽ، الصناعة...(،الزبائن اؼب
كاعتماد اسًتاتيجية انتاج أو توزيع معينة تقـو على ربديد أسلوب التنافس   سوقية دقيقة خدمة لألىداؼ اؼبسطرة،

 ة.أساس تدنية التكاليف أو سبيز اؼبنتج أو الًتكيز على أسواؽ معين
*كما ينبغي على منظمات األعماؿ السعي دائما  لالبتكار واالبداع الستدامة بقائها" االبتكار أو اؼبوت" 

 لتحقيق سبيز األداء وجودة منتجاهتا إلرضاء زبائنها وضماف والئهم. 
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 : ملخص
البشرية مبختلف  ادلوارد وادلتمثل يف زلاسبة ،هتدف ىذه ادلداخلة إىل تسليط الضوء على موضوع يتسم باحلداثة

العناصر ادلكونة ذلا وفق وجهات نظر ادلختصُت واخلرباء والتطرق إىل التأصيل النظري والعلمي دلوضوع زلاسبة ادلوارد 
ادليزانية وبالتايل اجياد صيغة  أصولصل من أن بُت مؤيد لالعًتاف بو كيو اجلدال إىل حد األالبشرية، الذي مل حيسم ف

لتسجيلو زلاسبيا شلا يؤدي إىل االفصاح بو يف القوائم ادلالية وفق طرق وضوابط معينة، وبُت معارض للفكرة باعتباره صعب 
 سسة.خرى للمؤ القياس وخيتلف عن خصاص األصول ادلادية وادلعنوية األ

طريقة علمية بعرض سلتلف النظريات والنماذج احلديثة اليت يتم من خالذلا تقييم ادلوارد البشرية أن  ومت التوصل إىل
حيث تدعم القوائم ادلالية للمؤسسة مبزيد من الثقة  ،لتسجيلو زلاسبيا حظيت بقبول كبَت رغم وجود بعض النقائص

شلا يساعدىم على اختاذ  ،فافية وادلصداقية عن ادلركز احلقيقي للمؤسسةوالشمولية شلا يقدم للجهات ذات ادلصلحة الش
 سلتلف القرارات يف ظل التأكد من ادلعلومة الصحيحة ادلنشورة واليت مت االفصاح عنها وفق معايَت احملاسبة الدولية.

 .قياس الموارد البشريةمحاسبة الموارد البشرية، االفصاح المحاسبي،  كلمات مفتاحية:
Abstract:  

Cette communication vise à aborder du sujet de la comptabilité des ressources 

humaines, dans lequel la controverse n'a pas encore été résolue entre un partisan de la 

reconnaissance en tant qu'actif du bilan, et donc trouver une formule d'enregistrement 

comptable, qui conduit à une divulgation dans les états financiers, et entre les opposants à 

l'idée car elle est difficile à mesurer des caractéristiques des autres actifs. 

Il a été conclu que la présentation des diverses modèles modernes à travers lesquels 

les ressources humaines sont évaluées en méthode scientifique d'enregistrement 

comptable, a reçu une grande acceptation malgré la présence de certaines lacunes, car elle 

soutient les états financiers de l'entreprise par plus de confiance et d'exhaustivité, ce qui 

donne aux parties prenantes la transparence situation financière, aide prendre diverses 

décisions en vue de s'assurer de la bonne information publiée qui a été divulguée 

conformément aux normes comptables internationales. 
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Keywords: Comptabilité RH, divulgation comptable, mesure de RH. 

 مقدمة: . 1
صيغ مقبولة زلاولة لوضع  يف نظرياتالبحوث والسلتلف  بظهور خَتة يف رلال احملاسبةدتيزت اآلونة األ
ادلورد البشري يف وكان ذلك نتيجة طبيعية لالعًتاف بالدور الكبَت واذلام الذى يلعبو حملاسبة ادلوارد البشرية 

تكوين وتطوير ادلبادئ العلمية والنظم احملاسبية  إىلهتدف  اليتالدراسات  تطورت توونتيجة لتزايد أمهي ؤسسة،ادل
 عصر العودلة والرقمنة، خاصة يف خرىمهية عن األصول األأال تقل  باعتبارىم أصوالوارد البشرية للمحاسبة عن ادل

لضمان ادلنافسة  زليطها يف ادلتسارعة ادلتغَتات ةأجل مواكب من ادلؤسسة على جديدة حتديات من يفرضو وما
 على والقدرة وادلهارات ادلعارف المتالكها البشرية مواردىا طريق إال عن ذلك وال يتحقق السوق، يف والبقاء

 ضمن القوائم ادلالية للمؤسسة. اشلا يستدعي االفصاح عنه ،االبداع واالبتكار
ي مبحاسبة ادلوارد البشرية اليت يرى أنصارىا اعتبار ادلوارد ظهرت مؤخرا ما يسموبفضل جهود الباحثُت 

البشرية كأصل من أصول ادلؤسسة وبالتايل ضرورة تسجيلو زلاسبيا كبقية العناصر األخرى، إال أن ىناك من مل 
جيل يتقبل الفكرة وعارض التسجيل احملاسيب للموارد البشرية بسبب صعوبة قياسو وغياب معايَت معينة لكيفية التس

 فضال عن غياب النصوص القانونية احملددة حملاسبة ادلوارد البشرية.
 وشلا سبق ديكن طرح اإلشكالية التالية: :إشكالية الدراسة

 .؟ عن محاسبة الموارد البشرية التقييم واالفصاحاالتجاهات الحديثة في الطرق و  يما ه    
 :ات التاليةلإلجابة على االشكالية مت وضع الفرضي: الدراسة فرضيات
 جزء ال يتجزأ من النظام احملاسيب ادلايل.  زلاسبة ادلوارد البشرية 
  مبادئها من معايَت احملاسبة الدولية وبالتايل جيب االعًتاف هبا. زلاسبة ادلوارد البشريةتستمد 
  مهيتها يف ادلؤسسة.أدليل على  زلاسبة ادلوارد البشريةظهور اجتاىات حديثة يف 
  إىل القوائم ادلالية يزيد من جودهتا ويضفي عليها طابع ادلوثوقية. وارد البشريةزلاسبة ادلإضافة 

 :يلي مهية الدراسة يف ماأتكمن  :الدراسة أهمية
 .تسليط الضوء على موضوع يتسم باحلداثة يف رلال احملاسبة 
 ذلا.سلتلف طرق التسجيل احملاسيب و  البشرية ادلوارد فرضيات زلاسبة معرفة 
 ادلؤسسات العادلية الرائدة اليت اعتمدت نظام زلاسيب عن ادلوارد البشرية برزأ على التعرف. 
 :للدراسة ما يلي ساسيةاأل ىدافاأل بُت من :الدراسة أهداف
  البشرية ادلوارد زلاسبة طرق االفصاح عنو التعريف مبختلف النظريات والنماذج.  
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  البشرية واردادل زلاسبةإبراز العالقة بُت معايَت احملاسبة الدولية و. 
  البشرية ادلوارد زلاسبةعرض سلتلف الصعوبات والتحديات اليت تواجهها. 

 مال البشري كمدخل لمحاسبة الموارد البشرية رأس .2
والذي يعترب   ،بشري وخصائصو ومكوناتورأس ادلال السنحاول يف ىذا احملور التمهيدي توضيح مفهوم 

 بشرية.ساسية دلوضوع زلاسبة ادلوارد الأكدعامة 
 :بشريرأس المال ال تعريف 1.2

 جامعة من اقتصادي خبَت وىو Gary Becker استخدمو مصطلح ىو البشري ادلال رأس
 اجملسدة اإلبداع، ذلك يف مبا والشخصية االجتماعية والسمات والعادات ادلعرفة سلزون إىل يشَت الذيو  شيكاغو،

 الوارد النحو على البشرية ادلوارد إدارة بدراسة وثيقا ارتباطا عادلوضو  ىذا ويرتبط إلنتاجوا العمل أداء على القدرة يف
  .الكلي واالقتصاد األعمال إدارة شلارسة يف

 ادللكية ادلعلومات، الفكرية، ةيادلعرف ادلادة" بأنو البشري ادلال رأس T.Stewart ستيوارت يعرف توماسو 
                                                   (290، صفحة 2007)صلم،  ."وةالثر  لتنشئ االستخدام يف وضعها ديكن اليت الفكرية واخلربة

العامل البشري يف ادلؤسسة ويتضمن" الذكاء وادلهارات واخلربات   Bontisالرأمسال البشري عند كما ديثل
صر القادرة على التعلم، ادلشًتكة اليت تعطي ادلنظمة طابعها ادلميز، إن العناصر البشرية يف ادلؤسسة ىي تلك العنا

يضمن للمؤسسة البقاء دلدة أن والتغيَت واالبتكار وتوفَت التوجو اإلبداعي الذي إذا مت حتفيزه بشكل صحيح ديكن 
 (2017) دىان و بوشريبة،  طويلة."

 خصائص رأس مال البشري  2.2
 (2017و بوشريبة، ) دىان  :ما يلييتميز رأس ادلال البشري جبملة من اخلصائص ديكن تلخيصها يف 

 وجزء مكتسب فطري، زءج: يتكون الرأس ادلال البشري من جزأين. 
 .ادلعارف والكفاءات تعد ادلركبات األكثر أمهية يف الرأس ادلال البشري  
  التكوين والتعليمأو عن طريق باالستعمال واخلربة يف رلال العمل، رأس ادلال البشري يتطور.  
   وحيتاج للتجديد لتقادملالرأس ادلال البشري يتعرض. 
 يعترب الرأس ادلال البشري مصدرا أساسيا من مصادر الدخل. 

  (281، صفحة 2008)عواد و الزيادات،  :كما يلي بشريال مال رأسمن يصنف خصائص ىناك و 

 رأس مال غَت ملموس. 
 من الصعوبة قياسو بدقة. 
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 سريع الزوال والفقدان. 
 و يف مراحل وعمليات سلتلفة يف نفس الوقتديكن االستفادة من ،يتزايد باالستعمال. 
  لو تأثَت كبَت على ادلؤسسةو يتجسد يف أشخاص. 
 بشري مكونات رأس المال ال 3.2

 تصنيفيعترب و  ،بشري على عدة مكونات، وال يكون فعال إال إذا تكاملت يف ما بينهارأس ادلال الحيتوي 
 Thomas stewart(2017)شرقي و سعدي ،  :يليما على  ويشمل  شيوعا األكثر التصنيف 

 االخًتاع،  براءات األنظمة، ويشمل للشركات الصرحية ادلعرفة ديثل والذي :الهيكلي رأس المال
 .األفراد العمل ترك لو حىت يف الشركة تبقى اليت القيم كل ديثل بأنو وديتاز ،وغَتىا التنظيمية الثقافة

 باإلضافة واخلربات، كادلهارات العاملون وخيلقها هاديتلك اليت ادلعرفة يف ويتمثل :البشري رأس المال 
 ديتلكها اليت القدرات من البشري رأس ادلال أمهية وتنبثق ،والتطوير التحسُت االبتكارات، عمليات إىل

 .اخلدمات أو ادلنتجات من كل يف االبتكار واالبداع يف العاملُت
 خالل من قيمتو تظهر والذي ،الوالء ذوي نالزبائ من ادلشتقة القيمة يف يتمثل :الزبوني رأس المال 

 .الطرفُت بُت ادلتبادلة وادلسامهة ادلعرفة على وتعتمد والزبائن، بُت الشركة العالقة استمرار
وىناك تسميات عديدة لرأس ادلال البشري كرأس ادلال الفكري ورأس ادلال الالملموس...اخل، وكل ىذه 

 دي، وديكننا التفريق بينهما من خالل اجلدول التايل. التسميات يقابلها مفهوم رأس ادلال ادلا
 المقارنة بين رأس المال المادي ورأس المال البشري :1الجدول 

 رأس المال البشري رأس المال المادي معيار المقارنة
 غَت ملموس -غَت مادي  مادي ملموس الوصف

 يف عقول العمال  داخل ورشات وإدارات ادلؤسسة موقع التواجد
 واخلربات  ادلهارات ،كفاءاتاألفراد ذوي ال ، ادلباين اتاآللة، ادلعد لتمثيل النموذجيا

 باإلبداع واالبتكارمتزايدة  متناقصة باالستعمال القيمة 
 بالعمل واالبتكار ادلادي باالستخدام تحقيق الربح

 فكريالعمل ادلعريف وال العمل ميكانيكي و فزيائي نوع العمل
 يستمر عند حدوث ادلشاكل قف عند حدوث ادلشاكليتو  وقوع مشكل

 (ال يهتلك باالستخدامليس لو عمر ) لو عمر إنتاجي )مدة اإلىتالك( الزمن 
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 من إعداد الباحثان وباالعتماد على عدة مراجعادلصدر:                                    
 
 طار النظري لمحاسبة الموارد البشريةاإل .3

مهية كبَتة واليت من خالذلا تسعى إىل حتقيق أد البشرية جذور تارخيية شلا جعلها تكتسب حملاسبة ادلوار 
 ىداف عديدة كما سنوضحها يف العناصر ادلوالية.أ

 :اسبة الموارد البشريةمح تعريف 1.3
 اذل يوفر أن ديكن الذي الوحيد العامل" أن نافسةادل زلافظة على تبقى أن تريد اليت ادلؤسسات أدركت لقد

 يف تساىم ال جديدة فكرية أساليب تطور البشرية ادلوارد فإن مث ومن ،أفرادىا ىو ادلتواصلة التنافسية ادليزة
   (Vallement, 1999, p. 25) ادلستعملة." األساليب يف أيضا ولكن وحسب النهائية ادلخرجات

التغَتات  دلعرفةومعرفة كيفية معاجلتها،  بأهنا "عملية حتديد قيمة ادلوارد البشرية زلاسبة ادلوارد البشرية وتعرف
)احليايل،  اليت تطرأ عليها إلظهار القيمة احلقيقة لألصول اإلنسانية وإمداد األطراف ادلعينة هبذه ادلعلومات."

 " البشرية على أهنا ادلوارد فقد عرفت زلاسبة AAA األمريكية احملاسبُت مجعية ماأ ،(290، صفحة 2002
 ."ادلعنية األطراف إىل ادلعلومات ىذه وتوصيل البشرية بادلوارد ادلتعلقة سلتلف البيانات وقياس حتديد عملية

(Porwal, 1993, p. 342) 
 :محاسبة الموارد البشريةأهداف  2.3

 (293-292، الصفحات 2002)احليايل، تسعى زلاسبة ادلوارد البشرية إىل حتقيق األىداف التالية: 
 يف معرفة تكلفة ادلوارد البشرية. إجياد طرق قياس يعتمد عليها 
 .وضع التقارير ادلالية الصحيحة على نشاط ادلؤسسة 
 .تقييم اإلدارة بطريقة سليمة وأكثر كفاءة وإصدار القرارات ادلالية السليمة عن ادلؤسسة 
 .توفَت معلومات عن كفاءة ادلديرين عن استخدام أصول ادلؤسسة البشرية 
 لرقابة على استخدام ادلوارد البشرية بصورة أكثر فاعلية.  مساعدة اإلدارة يف التخطيط وا 

تدعيم سلتلف القرارات زلاسبة ادلوارد البشرية على ادلؤسسة من خالل  ىدافأوشلا سبق ديكن إبراز 
 الشكل ادلوايل.وحتسُت جودة النتائج النهائية، كما يوضحو 
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 ئج النهائية لنشاط المؤسسة.هداف محاسبة الموارد البشرية على النتاأيوضح  :1الشكل 
 
 
 
 
 
 

 
 (21، صفحة 2015)ماصة،  :ادلصدر

 :شروط تحديد أصل غير ملموس 3.3
مت  حيث ،38لقد مت االشارة إىل شروط حتديد أصل غَت ملموس حسب ادلعيار احملاسيب الدويل رقم 

وحسب ادلعيار احملاسيب  ،1998 جويليةولية يف دال ةاحملاسبيجلنة ادلعايَت  إدارةاد ىذا ادلعيار من قبل رللس عتما
ادلتعلق بادلوجودات غَت ادللموسة جيب توفر ثالث خصائص وتؤدي إىل حتقيق ادلنافع االقتصادية  38الدويل رقم 

 (Bruno & Michel , 2009, pp. 105-106) :ادلستقبلية وىي
 .ديكن للشركة بيعو أو تأجَته أو تبادلو 
  ادلنافع االقتصادية ادلستقبلية ادلرتبطة هبذا األصل. شلا يعٍت حصول الشركة عليالتحكم يف األصل 
  يولد األصل منافع اقتصادية على شكل منتجات أو وفورات يف التكاليف اليت جيب أن تكون قابلة للقياس

 الكمي، ويف هناية ادلطاف تؤدي ىذه اخلصائص إىل االعًتاف باألصول غَت ادللموسة.
 (Kaplan & Norton, 1998, p. 15 ) ل غَت ادللموسة بتحقيق ما يلي:وتسمح األصو 

 تنمية عالقات دائمة مع زبائن ادلؤسسة. 
  .خدمة األسواق اجلديدة بشكل فعال 
  .تقدًن منتجات وخدمات مبتكرة تستجيب دلتطلبات القطاعات السوقية 
 .عرض سريع وبأسعار معقولة دلنتجات وخدمات مبستوى جودة عايل 
 التحسُت ادلستمرتساىم يف عملية كفاءات  تعترب. 

 وطرق االفصاح نماذج التسجيل المحاسبي للموارد البشرية .4

 توفر ادلعلومات الالزمة إلعداد نظام احلوافز 
 ةأوغَتىا من السياسات يف ادلنش

 مكونات األصول البشرية ادلادية والنفسية

 عوامل بيئية زليطة

محاسبة 
 األصول

اتخاذ 
 القرارات

النتائج النهائية 
)ربح الكفاية 
 االنتاجية...الخ(
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ىل إعرفت زلاسبة ادلوارد البشرية العديد من النماذج ادلتعلقة بالتسجيل احملاسيب على شكل قيود، باإلضافة 
 تبٍت عدة طرق لإلفصاح عنها سنوضحها يف ما يلي:

 :لموارد البشريةقياس انماذج  1.4
  ادلوارد البشرية زلاسبيا وىي: قياسل مناذج والباحثُت عدة دلختصُتلقد طرح العديد من او 
  هنا تضحيات اليت بذلتها ادلؤسسة يف سبيل احلصول أتعرف التكلفة التارخيية على  :التاريخيةنموذج القيمة

)جاسم،  :ارد البشرية يف ما يليلقياس ادلو  نموذجىذا ال صل يف زمن معُت، وتتلخص خطواتعلى األ
  (406، صفحة 2015
 .تسجيل ادلوارد البشرية ضمن استثمارات ادلؤسسة 
 .)تسجيل التناقص الذي حيصل يف الفًتات )قسط االىتالك 
 .تسجيل اخلسائر النامجة عن تقادم االستثمارات يف مهارات معينة 
  د البشرية يف ادلؤسسةتوصيل ىذه ادلعلومات إىل اجلهات ادلهتمة حول وضع ادلوار. 

  النموذج من قبل"ىذا  اقًتح :كلفة محاسبة الموارد البشريةتنموذجMalhotra   حيسب و  2003سنة
لتكاليف ادلرتبطة بادلوارد البشرية، من خالل حساب مسامهات ادلوجودات البشرية لىذا ادلقياس األثر اخلفي 

 (2017)شرقي و سعدي ،  "يف ادلؤسسة مقسوما على نفقات الرواتب ادلنتفع هبا.

 (51، صفحة 1984)علي زلمد و سعيد ،  :وتشمل تكلفة ادلوارد البشرية العناصر التالية
 .تكاليف التعيُت و التأىيل 
 .تكاليف احلصول على اخلربات والتطوير 
 تكاليف البعثات. 
  التدريبتكاليف. 
 .تكاليف التقاعد 

 مفهوم أو مبدأ تكلفة الفرصة البديلة أي التكلفة "لى يقوم ىذا ادلدخل ع :تكلفة الفرصة البديلة نموذج
حيث يعمد  ،اليت ستتحملها ادلنظمة نظَت تغيَتىا لالستخدام احلايل للمورد البشري إىل استخدام آخر بديل

حىت  مدراء األقسام إىل إجراء مزايدة على خدمات األفراد الذين يعملون معهم من ذوي الكفاءات العالية
رة وبالتايل ديكنهم العمل يف كل قسم من ىذه األقسام بغية حتديد قيمة كل فرد عند كل يكونوا موضع ند

استخدام أي قيمتو يف العمل البديل والذي يأخذ كأساس حلساب قيمة ىذا الفرد كأصل من أصول 
لذي ادلنظمة، حيث يعتمد أعلى سعر حققو وادلقابل ألفضل استخدام يف ادلزايدة للتعبَت عن قيمة الفرد وا
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إذ تضاف ىذه األخَتة جملموع االستثمارات  ،يوجو للعمل بالقسم الذي حقق فيو ىذه القيمة أعلى سعر
إن ىذا ادلدخل يتيح حتقيق أكثر مثالية للطاقة البشرية،  ،ادلخصصة ذلذا القسم للتعبَت عن إمجايل أصولو

مد الستغالل ما أتيح لو من  فاألكيد أن كل مدير حصل على مورد بشَتي ذو كفاءة عالية ومتميزة سيع
)  "وىو ما يتطلب منو احلفاظ على قيمة ىذا ادلورد والعمل على تنميتو. استغاللكفاءة وقدرات أحسن 

 (2017دىان و بوشريبة، 
 :تقوًن أداء منظمات األعمال  ״يعتمد ىذا النموذج بصفة أساسية على  نموذج مقياس األداء المتوازن

س ادلالية ورلموعة من ادلقاييس غَت ادلالية حتقق فيما بينها رلموعة من مقاييس من خالل رلموعة من ادلقايي
األداء ادلركبة أو ادلتوازنة   Kaplan and Nortenوأطلق عليها كل من ،األداء ادلركبة أو ادلتوازنة

Balanced Score Cased (BSC)  وجتدر اإلشارة ىنا إىل أن ىذا ادلقياس ظهر نتيجة حلاجة
كما أن ىذا ادلدخل يوضح بصفة أساسية   ،لتنظيم استثمار أصوذلا ادلعنوية وادلعرفية واحملافظة عليهاادلنشآت 

عالقات السبب واألثر بُت مقاييس األداء ومسببات األداء حيث دتكن ىذه ادلقاييس من حتقيق توازن بُت 
العمالء إليها ومؤشر لذي يهتم بنظرة ادلنظور ادلايل الذي يهتم بنظرة ادلسامهُت إىل ادلنشآت ومنظور العمالء ا

أسعار منتجاهتا مع أسعار ادلنافسُت، ومنظور العمليات الداخلية الذي يهتم باجملاالت اليت جيب أن تتميز 
وعن طريق التفاعل بُت وجهات النظر  ،هبا ادلنشأة مثل دورة اإلنتاج وتكلفة الوحدة، ومنظور التعليم والنمو

) متويل و  ״العالقات الداخلية األمر الذي يًتتب عليها تطور عملية اختاذ القرارىذه تستطيع اإلدارة فهم 
 (2010صالح ، 

 :كمدخل لقياس القيمة على ادلختلفة  جور واألعلى ادلرتبات ىذا النموذج ويعتمد  نموذج هرمن سون
نو يعدل النتيجة مبعامل  أويعتمد على القيمة احلالية للمرتبات إال  ،العاملُت يف ادلؤسسة فراداألساس رلموع أ

ن االختالفات يف الرحبية بُت رلموع مؤسسات أحيث تستند إىل  ،كفاءة لقياس الفاعلية لألجور ادلستقبلية
)سعدي و  :التالية الرياضية داء األصول البشرية وفق الصيغةأبصورة رئيسية عن االختالف يف  أالقطاع تنش

   (192، صفحة 2019صحراوي ، 

 
 :نأحيث 

RF (0).معدل الدخل احملاسيب على األصول ادلملوكة للمؤسسة للسنة احلالية = 
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RE (0).معدل الدخل احملاسيب على األصول ادلملوكة بالنسبة لكل الشركات يف االقتصاد للسنة احلالية = 
RF (4).معدل الدخل احملاسيب على األصول ادلملوكة للمؤسسة للسنة اخلامسة = 
RE (4)اسيب على األصول ادلملوكة بالنسبة لكل الشركات يف االقتصاد للسنة اخلامسة.= معدل الدخل احمل 

 :المعالجة المحاسبية للموارد البشرية 2.4
عملية حتديد، قياس، تسجيل ونشر ادلعلومات ادلالية ادلالئمة "تعرب ادلعاجلة احملاسبية للموارد البشرية عن 

تتم ادلعاجلة احملاسبية اليت تتعلق و  ،دارة وسلتلف األطراف ذات ادلصلحة يف ادلؤسسةحول ىذه ادلوارد لفائدة اإل
 مجيع حسابات بعد رمسلة ادلصاريف الالزمة للحصول على ادلورد البشري، من خالل ترحيل بادلورد البشري

 ادلوارد على احملافظة وتكاليف التدريب، وتكاليف التعيُت كتكاليف البشرية، بادلوارد اخلاصة ادلختلفة للتكاليف
 (2017) مزياين و خلشُت،  "البشرية. ادلوارد يف االستثمار البشرية إىل حساب

 IASخالل معيار احملاسبة الدويل״ولقد تناولت ادلعايَت احملاسبية الدولية موضوع زلاسبة ادلوارد البشرية من 
حيث حدد  ،منافع ادلوظفُت  IAS 19الدويل احملاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد ومعيار احملاسبة  26

ا منافع ذوك ،ثناء خدمة ادلوظفُتأصحاب العمل أمتطلبات االعًتاف والقياس احملاسيب دلنافع ادلوظفُت من قبل 
، 2019)طويرات، . ״العاملُت بعد التقاعد باإلضافة إىل متطلبات االفصاح الواجب عرضها يف القوائم ادلالية

 :كما يلي للمورد البشريادلعاجلة احملاسبية ادلتعلقة وتكون ، (317صفحة 
 :يتكلفة الحصول على المورد البشر التسجيل المحاسبي ل -أ

صل البشري ىي كافة ادلصاريف الضرورية والالزمة للحصول على يرى الدكتور وليد احليايل أن تكلفة األ
بُت البشري يتمثل يف مدة العقد ادلربم  صللألوأن العمر االنتاجي  لإلنتاج،العنصر البشري حىت يصبح جاىزا 

 :ادلورد البشري وادلؤسسة، ويكون التسجيل احملاسيب كما يلي
 رقم الحساب

 ............تاريخ العملية:............
 المبالغ

 دائن مدين دائن دينم
....2  

53/512 
                   ادلوارد البشرية  من ح/

 إىل ح/ البنك أو الصندوق                        
 البشري المورد على الحصول تكلفة قيد

........  
........ 

  يوفاة المورد البشر التسجيل المحاسبي ل -ب
 :فتكون ادلعاجلة احملاسبية على النحو التايل للمورد البشري، يتم حتديد قيمة خسائر الوفاة
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 رقم الحساب
 ............تاريخ العملية:............

 المبالغ
 دائن مدين دائن دينم

....6  
2…… 

                   ادلوارد البشرية  خسائر من ح/
 إىل ح/ ادلوارد البشرية                        

 للمورد البشري خسائر الوفاة قيد

........  
....... 

 : حتسب كما يلي البشريرد و ادلخسائر ولإلشارة فإن 
 
 

  ياالستغناء عن المورد البشر  قيدي لالتسجيل المحاسب -ج
 االنتقال، مثل: ي قبل هناية العمر االنتاجي )مدة العقد( ألسباب سلتلفةاالستغناء عن ادلورد البشر قد يتم 

 ، الفصل...اخل، وقد ينتج عنو ربح أو خسارة وحيسب كما يلي:البيع
 
 
رلموع  –احلصول على العنصر البشري  لألصل البشري = تكلفةالصافية علم أن القيمة احملاسبية ال مع

 :تكون ادلعاجلة احملاسبية على النحو التايلو السنوية،  أقساط اإلىتالك
 :ويكون التسجيل احملاسيب كما يلي حالة الربح: 

 رقم الحساب
 ............تاريخ العملية:............

 المبالغ
 دائن مدين دائن دينم

512/53  
2…… 
7…… 

 

 و الصندوقالبنك أ من ح/
 إىل ح/ ادلوارد البشرية          

 عن ادلوارد البشرية االستغناءح/ مكاسب 
 يعن المورد البشر  االستغناء قيد

........  
....... 

 :ويكون التسجيل احملاسيب كما يلي حالة الخسارة: 
 رقم الحساب

 ............تاريخ العملية:............
 المبالغ

 دائن مدين دائن دينم

 له الصافية القيمة المحاسبية -الفصل  أو = مبلغ االنتقال أو البيعي عن المورد البشر  االستغناء
 
 

 اإلهتالكات مجموع – البشري العنصر على الحصول تكلفة=  البشري ردالمو  خسائر
 المتراكمة
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512/53 
6…… 

 
 
2…… 

 

 البنك أو الصندوق من ح/
 ح/ خسائر االستغناء عن ادلوارد البشرية

 إىل ح/ ادلوارد البشرية          
 يعن المورد البشر  االستغناء قيد

........ 

........ 
 
 

....... 

 تسجيل أقساط اإلهتالك السنوي -د
ديثلها  واليت ،ادلرتبطة بادلدة االنتاجية للعنصر البشرىادلورد البشرى دتثل كافة ادلصاريف سالفة الذكر  تكلفة

 :قسط اإلىتالك السنوي حيسب كما يلي نإف وبالتايلة، أالعقد ادلربم للعنصر البشرى مع ادلنش
 

 
 :تكون ادلعاجلة احملاسبية على النحو التايلو 

 رقم الحساب
 /ن31/12 تاريخ العملية:

 المبالغ
 دائن مدين دائن دينم

68..…  
29…… 

 

 سلصصات اإلىتالكات من ح/
 ادلورد البشرياىتالك إىل ح/           

 يلمورد البشر قسط اإلهتالك السنوي ل قيد

........  
....... 

 كأصل المورد البشري   ترصيد -ه
 تكونبعد هناية العمر االنتاجي ادلتمثل يف العقد ادلربم بُت ادلورد البشري وادلؤسسة يتم ترصيده زلاسبيا و 

 :ادلعاجلة احملاسبية على النحو التايل
 رقم الحساب

 .…………تاريخ العملية: 
 المبالغ

 دائن مدين دائن دينم
29..…  

2…… 
 )رلموع االىتالك ادلًتاكم( ادلورد البشرياىتالك  ح/

 ادلورد البشريإىل ح/           
 ترصيد المورد البشري قيد

........  
....... 

 اإلنتاجيالعمر  ي/صل البشر تكلفة األ  =  يلمورد البشر لقسط اإلهتالك السنوي 
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 :مقترح لمحاسبة الموارد البشرية خطوات تصميم نظام 3.4
 من أجل تطبيق وتصميم أي نظام زلاسبة ادلوارد البشرية ىناك عدة خطوات ينبغي إتباعها وىي:

   (2014) الدويك و النبتييت، 
 اخلطوة األوىل حتديد اذلدف األساسي. 
 اخلطوة الثانية حتديد نظام القياس ادلستخدم. 
 ومات النظام ادلطلوب )مدخالت النظام (اخلطوة الثالثة توفَت بيانات ومعل. 
 اخلطوة الرابعة إختيار نظام القياس. 
 يف وضع النظام موضوع التنفيذ، وذلك عن طريق وضع تصميمات  تنفيذ النظام: تتمثل اخلطوة اخلامسة

ادلستندات الالزمة لتوفَت البيانات وادلعلومات ادلطلوبة عن موارد ادلنشأة البشرية وكذلك إصدار 
عليمات الالزمة اخلاصة بدورة استيفاء ىذه ادلستندات، وذلك لضمان احلصول عليها وىي مستوفاة  الت

 كاملة للبيانات ادلفًتض أن حتويها.
 :اإلفصاح عن محاسبة الموارد البشرية 4.4

مهية كبَتة، حيث تظفي عليها طابع أتكتسي عملية االفصاح عن ادلوارد البشرية ضمن القوائم ادلالية 
 داقية والشمولية.ادلص

 اإلفصاحمفهوم  -أ
"عملية إظهار ادلعلومات ادلالية سواء كانت كمية أو وصفية يف القوائم ادلالية أو يف  يعرف اإلفصاح بأنو 

 جيعل القوائم ادلالية غَت مضللة ومالئمة دلستخدمي القوائم ادلالية اذلوامش واجلداول ادلكملة يف الوقت ادلناسب، شلا
   (2017)موسى و بابكر، . على السجالت احملاسبية االطالعخلارجية واليت ليس سلطة ا طرافاأل من
 أنواع اإلفصاح المحاسبي -ب

                                         (2017)موسى و بابكر، يلي:  ديكن تقسيم اإلفصاح احملاسيب إىل عدة أنواع منها ما
 ى مشولية التقارير ادلالية وأمهية تغطيتها ألي معلومات ذات أثر اإلفصاح الكامل أو الشامل: يشَت إىل مد

 .القارئزلسوس على 
 :مجيع األطراف ادلالية إذ يتوجب األمر إخراج  الحتياجاتيهدف إىل الرعاية ادلتوازنة  اإلفصاح العادل

 فئات األخرى.القوائم ادلالية والتقارير بالشكل الذي ال يقدم أو يفضل مصلحة فئة معينة على مصلحة ال
 :يشَت إىل احلد األدىن الواجب إشهاره من ادلعلومات. اإلفصاح الكايف 
 :ىو اإلفصاح ادلالئم حلاجة مستخدمي البيانات وظروف ادلنشأة وطبيعة ادلنشأة. اإلفصاح ادلالئم 
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 :والتعدد يف باجتاه متزايد ضلو التوسع يف اإلفصاح  ايتسم ىذا اإلفصاح عموم اإلفصاح التثقيفي أو اإلعالمي
 .معلومات غَت مالية ارلاالتو ليس فقط بالًتكيز على ادلعلومات احملاسبية وإمنا يشمل أيض

 إلفصاح الوقائي أو التقليدي: ىو عرض ادلعلومات الكافية جلعل القوائم ادلالية مفيدة وغَت مضللة ا
 ىذه ادلعلومات. استخدام للمستفيدين من ىذه ادلعلومات وباألخص ادلستثمر العادي احملدود القدرة يف

 :البشري المورد  قياس صعوبات 5.4
 تواجو اليت الصعوبات من العديد ىناك أن إال البشري ادلورد لقايس الذكر سابقة األمهية من بالرغم

 (2017)شبَتة و دريس ،  :يلي ما وأمهها البشري ماذلا رأسوقياس   تقييم يف ادلؤسسات
 وليس فكري موجود ىي اليت بادلعرفة أساسي بشكل تتمثل ملموسة غَت اتمبوجود يرتبط البشري ادلال رأس 

 .قياسو يصعب لذا مادي،
 ذات  أخرى دلؤسسة بالنسبة كذلك يكون ال قد ما، دلؤسسة قيمة ذا يعترب الذي البشري ادلال رأس إن 

 .سلتلفة قياس نظم تطوير إىل احلاجة إىل يؤدي شلا عنها سلتلفة طبيعة
 ادلركز وكذا وادلنافسة السوق، ىيكل: أمهها القياس عملية من حتد اليت القيود من رلموعة سةادلؤس تواجو قد 

 .والقانونية والسياسية التكنولوجية البيئة السوق، يف للمؤسسة النسيب
 االعتماد فيتم وموضوعية، بدقة البشري ادلال رأس لقياس استخدامها ديكن كمية مقاييس وجود إىل االفتقار 

 .الوراء إىل تنظر مؤشرات ىي التارخيية ادلالية وادلقاييس ادلالية، قاييسادل على
 من وادلتولدة الداخلة بالتدفقات ادلختلفة مبكوناتو البشري ادلال رأس على االستحواذ تكلفة ربط صعوبة 

 .ادلالية باألصول مقارنة ادلستقبلية اإليرادات
 على األمثلة وأبرز للقياس، مؤشرات وجود ظل يف حىت أساسا، قياسها يصعب ادللموس غَت األصول بعض 

 .اإلبداع ىو األصول من النوع ىذا
 خاتمة: .5

هناك من يقًتح ف ،موضوع زلاسبة ادلوارد البشرية على الضوء تسليط حاولنا اليت ادلداخلة ىذه خالل من
يل مقارنة بالتسجيل احملاسيب طريقة التسجيل احملاسيب للموارد البشرية على أهنا ال ختتلف من حيث طريقة التسج

ومؤخرا ظهرت االجتاىات احلديثة  يف زلاسبة ادلوارد البشرية  ،للتثبيتات العينية ماعدا بعض االختالفات البسيطة
متمثلة يف رلموعة من النماذج اليت ديكن من خالذلا التقييم التسجيل واالفصاح عنها شلا ينتج عنها بضرورة 

 ادلؤسسة يظهر يف قوائمها ادلالية. أصولالبشرية كأصل من  االعًتاف مبحاسبة ادلوارد
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كيفية حتديد   يى زلاسبة ادلوارد البشريةديكن أن تواجو  اليتادلشكلة األساسية وشلا سبق ديكن القول أن 
ن حيدد عمر أفرد  أيبعمر ادلورد البشرى حيث ال يستطيع  متعلقألن ذلك يكون  ي،السنو  ىتالكقسط اال

 يادلورد البشر ىتالك نظريا فقط بافًتاض بقاء قسط اإل حتديدبيد اهلل وحده، لذلك ديكن فقط  ارفاألعمنسان إ
 يف احملاسبون يواجهها اليت الصعوبات مدى الحظنكما  ،إىل غاية هناية عقد عملو يف ادلؤسسة على قيد احلياة 

إظهار قيمة خاصة عند  أمهيتو زيادة ظل يف أىم من واحد ادلوضوع من جعل الذي األمر البشري، ادلال رأس قياس
 :يلي ما يف والتوصيات النتائج أىم تلخيص ديكنوأخَتا  ،األصول البشرية ضمن القوائم ادلالية ادلنشورة

 :يلي ما نذكر النتائج أىم بُت ومن :النتائـج أوال
  وىذا ما يتناىف  ،احملاسيبغياب النصوص القانونية ادلتعلقة مبحاسبة ادلوارد البشرية اليت توضح كيفية التسجيل

 وىل.مع صحة الفرضية األ
  وجود فجوة بُت معايَت احملاسبة الدولية وزلاسبة ادلوارد البشرية بسبب غياب ما يسمى بالتوحيد احملاسيب

 وىذا ما يتناىف مع صحة الفرضية الثانية. ،ونطاق التطبيق...اخل
 وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة.  ،احها سلتلف مناذج ادلتعلقة بقياس ادلوارد البشرية اثبتت صل 
  كثر مشولية ومصداقيةأيساعد االفصاح عن ادلوارد البشرية ضمن القوائم ادلالية يزيد من جودهتا وجيعلها، 

 وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة.
 شلا يفتح اجملال  ،خرىأل دولة من ختتلف واليت ادلالية القوائم يف االفصاح طريقة يف يكمن الكبَت االشكال إن

 .الشخصي واالبتعاد عن ادلوضوعية وادليول لالضلياز
 :وىي وضرورية مناسبة نراىا اليت التوصيات بعض إعطاء ديكن تقدم ما على بناءا :التوصيــات ثانيا
 سن القوانُت والنصوص التشريعية ادلتعلقة مبحاسبة ادلوارد البشرية وسد سلتلف الثغرات. 
  اذليئات احملاسبية الدولية وتبٍت معيار دويل خاص مبحاسبة ادلوارد البشريةتوسيع صالحيات. 
 .ضرورة إعادة النظر يف النماذج ادلقًتحة وتنقيحها وتكييفها مع القوائم ادلالية 
 ا اجملال.ذالتكوين ادلستمر للموظفُت وتنمية معارفهم خاصة يف ى 
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(. اإلفصاح احملاسيب عن رأس ادلال الفكري، ادللتقى الدويل الثالث حول 2017. )مفيدةسعدي ، و مجعة شرقي
 .، اجلزائرأم البواقيجامعة العريب بن مهيدي  ،اىات احلديثة يف احملاسبة مقاربات علمية وعمليةاالجت

(. مدى توفر مقومات زلاسبة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات احلكومية العاملة يف 2015ددية رفيق زلمد ماصة. )
 .فلسطُت ،زةكلية التجارة جامعة غقطاع غزة، رسالة ماجستَت يف احملاسبة والتمويل،  

االقتصادية،  (. دور زلاسبة ادلوارد البشرية يف مواجهة التحديات التنافسية للمؤسسات 2019. )رابح طويرات
 .317، ص ، اجلزائر01، العدد 12رللة العلوم االقتصادية والتسيَت والعلوم التجارية ادلسيلة، اجمللد 

اجمللة العلمية  ،شرية يف ختفيض التكاليف وحتقيق التنمية(. دور احملاسبة عن ادلوارد الب2015رغد ىاشم جاسم. )
 .406، ص ، العراقللدراسات التجارية والبحوث البيئية اجمللد السادس ملحق العدد األول

 ،(. منوذج مقًتح حملاسبة ادلوارد البشرية وفق النظام احملاسيب ادلايل2019فارس . )عبد احلق ، وصحراوي سعدي 
 .192، ص ، اجلزائر، جامعة الشهيد محة خلضر الوادي01، العدد 02ادي، اجمللد رللة ادلنهل االقتص

دار (. زلاسبة ادلوارد البشرية )عرض وحتليل مع مدخل بديل(. 1984عامر سعيد . )، و عبد الوىابعلي زلمد 
 .الرياض ،ادلريخ للنشر

س احملاسيب لرأس ادلال الفكري (. مفهوم ومناذج القيا2010علي أمحد صالح . )، و عصام الدين زلمد متويل
 ،إدارة ادلعرفة : االسًتاتيجيات والتحديات، ادلؤدتر السنوي الدويل اخلامس والعشرون، كلية التجارة جامعة ادلنصورة

 .مصر
(. أثر اإلفصاح عن رأس ادلال الفكري على جودة ادلعلومات احملاسبية 2017زلمد. )بابكر عيسى موسى، و 

شآت الصناعات الغذائية يف السودان، ادللتقى الدويل الثالث حول االجتاىات احلديثة يف دراسة ميدانية على من
 .، اجلزائرجامعة العريب بن مهيدي أم البواقي ،احملاسبة مقاربات علمية وعملية
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 (. إشكالية تقييم الرأمسال البشري يف ادلؤسسة، ادللتقى الدويل الثالث حول2017زلمد. )، وبوشريبة زلمددىان 
 .، اجلزائرالعريب بن مهيدي أم البواقيجامعة احملاسبة مقاربات علمية وعملية،  االجتاىات احلديثة يف

دار الصفاء للنشر ، (. إجتاىات معاصرة يف إدارة ادلعرفة، الطبعة األوىل2008أمحد. )زلمد، والزيادات  عواد
 .األردن عمان ،والتوزيع

اسبة رأس ادلال الفكري، ادللتقى الدويل الثالث حول االجتاىات (. زل2017. )شبَتة زلي الدين، ودريس مٌت
 .، اجلزائرجامعة العريب بن مهيدي أم البواقي احلديثة يف احملاسبة مقاربات علمية وعملية،

(. أثر القياس احملاسيب للموارد البشرية على مستوى 2014عمر زلمد النبتييت. )، و مصعب زلمد زىَت الدويك
 وائم ادلالية للشركات الصناعية ادلدرجة يف سوق عمان ادلايل. عمان األردن.اإلفصاح يف الق

عمان  الوراق للنشر والتوزيع. ،(. إدارة ادلعرفة: ادلفاىيم واالسًتاتيجيات والعمليات2007صلم عبود صلم. )
 .األردن
لتقى الدويل الثالث حول (. إجتاىات حديثة أخرى يف علم احملاسبة، ادل2017عبَت. )خلشُت ، و نورالدينمزياين 

 .، اجلزائرجامعة العريب بن مهيدي أم البواقي ،اإلجتاىات احلديثة يف احملاسبة مقاربات علمية وعملية
 .عمان األردن (. دراسات يف ادلشاكل احملاسبية ادلعاصرة. دار احلامد للنشر والتوزيع.2002وليد ناجي. )احليايل 
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 :مقدمة .2
تعيش اؼبنظمة اليوم يف بيئة غَت مستقرة و شديدة التغَت و تتسم باؼبنافسة القوية و العوؼبة و إذا أرادت         

عتمد النمو و االستقرار يف ىذه البيئة فالبد ؽبا أن سبتلك ناصية االبتكار و اإلبداع و ذلك يف ظل اقتصاد ي
بشكل غَت مسبوق على اؼبوجودات غَت اؼبلموسة و رأس اؼبال البشري و اليت أصبحت تشكل الدعامة األساسية 
و اؼبورد اإلسًتاتيجي لثروة اؼبنظمة و ازدىارىا حيث أصبح قباح اؼبنظمات مرىونا بقيمة ىذه اؼبوجودات و 

أو األصول رأس اؼبال الفكري، و يعترب مصطلح  إسًتاتيجية إدارهتا، و لقد أطلق الباحثون على ىذه اؼبوجودات
رأس اؼبال الفكري حديثا يف علم اإلدارة و ىو مفهوم متعدد األبعاد، حيث أصبح ؿبل اىتمام الباحثُت منذ 
تسعينات القرن اؼباضي خصوصا بعد ظهور منظمات أثبتت قباحها على اؼبستوى احمللي و الدورل بالرغم من عدم 

ية ضخمة، و تؤدي إدارة رأس اؼبال الفكري دورا ىاما يف جعل األصول غَت اؼبادية و بصورة امتالكها ألصول ماد
 خاصة رأس اؼبال البشري أساس قباح و تطور اؼبنظمات.

 :لخصم
تتزايد أمهية رأس اؼبال الفكري يف االقتصاد يوما بعد يوم وعلى اؼبنظمات مواكبة ىذه التطورات حىت تضمن بقاءىا يف 

بشكل متزايد على األصول غَت اؼبادية، نبُت من خالل ىذه الدراسة مفهوم رأس اؼبال الفكري و بيئة متغَتة تعتمد 
، و يعد رأس اؼبال البشري اؼبكون األول و األساسي لرأس اؼبال الفكري باإلضافة لرأس اؼبعاصرة أمهية إدارتو يف اؼبنظمة

توضيح دور و أمهية رأس اؼبال البشري يف اؼبنظمة و اؼبال اؽبيكلي و العالقايت، و عليو نركز يف ىذه الدراسة على 
مكانتو يف إدارة رأس اؼبال الفكري يف ظل حتمية التنافس اؼببٍت على أساس اإلبداع و االبتكار الذي يعترب رأس اؼبال 

 البشري اؼبصدر أساسي لو باعتباره اؼبورد الوحيد القادر على خلق األفكار.
 ري، رأس اؼبال البشري، اإلبداعرأس اؼبال الفككلمات مفتاحية: 

mailto:a.aguenini@univ-dbkm.dz
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ماهو مفهوم رأس المال الفكري فبا سبق ديكن طرح اإلشكالية اليت مت بناء ىذه لدراسة على أساسها كما يلي: 
 بشري ضمن إدارة رأس المال الفكري.و ماهي مكانة رأس المال ال

 و لإلجابة على ىذه اإلشكالية مت تقسيم الدراسة للمحاور التارل:
 ماىية رأس اؼبال الفكري 
 مكونات رأس اؼبال الفكري 
 خصائص و أمهية رأس اؼبال الفكري 
 إدارة رأس اؼبال الفكري 
 مكانة رأس اؼبال البشري ضمن إدارة رأس اؼبال الفكري 
 ر رأس اؼبال الفكري باالعتماد على رأس اؼبال البشريبناء و تطوي 

 ماهية رأس المال الفكري .0
يعد مفهوم رأس اؼبال الفكري حديث النشأة لذا ال يزال ىذا اؼبفهوم غَت مضبوط بشكل دقيق من الناحية         

 بة.النظرية و العملية خاصة أنو يتميز بأنو أثَتي و غَت ملموس ما جيعل األمر أكثر صعو 
 تعريف رأس المال الفكري 2.0 

ال يوجد تعريف واحد متفق عليو لتحديد مفهوم رأس اؼبال الفكري، لكن توجد العديد من التعاريف اليت         
تتفق يف أمور كثَتة و زبتلف يف بعضها، قدم العديد من العلماء و اؼبؤلفُت تعاريف لرأس اؼبال الفكري من وجهة 

 نظرىم منها:
  ( Stewart ( : بأنو يعرفو ستيوارت                

 .اؼبعرفة اليت ربول اؼبواد اػبام و ذبعلها أكثر قيمة 
  يشمل رأس اؼبال الفكري موىبة اؼبوظفُت و قيمة )ملكية( اؼبعرفة و العمليات و قيمة العالقات مع

 العمالء و اؼبوردين.
  تعترب ىذه األصول رأظبال جيب أن تكون قادرة ىو األصول الرأظبالية اؼبكونة من اؼبواد الفكرية و لكي

على خلق الثروة، و ىكذا يشمل رأس اؼبال الفكري اؼبواىب و اؼبهارات لألفراد و اعبماعات، 
الشبكات التكنولوجية و االجتماعية و الربؾبيات، و الثقافة اليت تربطهم، و اؼبلكية الفكرية مثل براءات 

اإلجراءات و احملفوظات، و يستثٌت من ذلك اؼبعارف و اؼبعلومات االخًتاع، وحقوق النشر و الطرق و 
 اليت ال تشارك يف اإلنتاج أو خلق القيمة.
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( أن: رأس اؼبال الفكري يتمثل يف مهارات العاملُت و معارفهم إذا كانت ىذه اؼبهارات و تلك Drukerيرى )
 ،(2011بيٍت اؽبالرل،)الشر اؼبعارف متميزة و ال يوجد من ديتلكها يف اؼبؤسسات األخرى.

             (235 234، ص ص 2014)البشتاوي و بٍت طو،  (: اؼبعرفة اليت ديكن ربويلها إذل أرباحSullivanعرفو )
( فعرفاه بأنو: اؼبوىبة و اؼبهارات و اؼبعرفة التقنية و العالقات و كذلك اآلليات اليت Heeneو Hamelأما )

(: ؾبموع كل ما يعرفو كل األفراد يف اؼبنظمة و (Boutis، كما عرفو لثروةذبسدىا و اؼبمكن استخدامها ػبلق ا
  (041،ص4102،)عبد اغبميد حيقق ميزة تنافسية يف السوق

عرفو )العنزي(: ؾبموعة من العاملُت ديتلكون قدرات عقلية عناصرىا)معرفة، مهارة، خربة، قيم( ديكن توظيفها و 
ة لتحسُت أداء عمليات اؼبنظمة و تطوير مساحة إبداعاهتا بشكل حيقق ؽبا استثمارىا يف زيادة اؼبسامهات الفكري

)العنزي و عالقات فاعلة مع صبيع األطراف اؼبتعاملة معها و جيعل فرق قيمتها السوقية عن قيمتها الدفًتية كبَتا.
 (171، ص2009صاحل، 

Mention)2012 فة واسعة ذبعلها قادرة على جعل (: ؾبموعة اؼبهارات اؼبتوفرة يف اؼبنظمة اليت تتمتع دبعر
 (129)عبد اغبميد، ص اؼبنظمة عاؼبية من خالل االستجابة ؼبتطلبات العمالء و الفرص اليت تتيحها التكنولوجيا.

: القيمة االقتصادية لفئتُت من األصول غَت اؼبلموسة ىي رأس اؼبال التنظيمي (OECD)تعرفو منظمة 
  (59، ص2014يعاوي و عباس، )الرب)اؽبيكلي( و رأس اؼبال البشري.

وعليو ديكن تعريف رأس اؼبال الفكري بأنو ؾبموع األصول غَت اؼبادية اليت تساىم يف خلق القيمة للمنظمة         
و اؼبتمثلة أساسا يف اؼبهارات و اػبربات اؼبًتاكمة لدى األفراد و أيضا كل اؼبعلومات و اؼبعرفة اؼبوثقة و اليت سبلكها 

قى بداخلها كاؼبلكية الفكرية و ـبتلف النظم و إجراءات العمل باإلضافة لعالقات اؼبنظمة مع ـبتلف اؼبنظمة و تب
 اؼبتعاملُت من زبائن و موردين و ؾبتمع مدين    

 نشأة و تطور رأس المال الفكري 0.0 
شركة ( مدير Ralph Stayerيشَت البعض إذل أن أول من أطلق مفهوم رأس اؼبال الفكري ىو )        

(Johnson Ville و ذلك يف عام )حُت قال "يف السابق كانت اؼبصادر الطبيعية أىم مكونات الثروة  1990
، بعدىا أصبح رأس اؼبال فبثال بالنقد و اؼبوجودات الثابتة ىو أىم مكونات الشركات و اجملتمع و ؾبوداهتما، أما 

أىم مكونات الثروة القومية و أغلى موجودات اآلن فقد حل ؿبل ىذه صبيعها رأس اؼبال الفكري الذي يعد 
الشركات"، و ديكن ربديد ثالث مراحل مهدت لظهور رأس اؼبال الفكري و سامهت يف تطويره و بناء 

  (244، ص2013:)اؽبمشري، استخداماتو و ىي
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  قد  ، و20إذل سبعينيات القرن الـ  17توجو االىتمام باؼبوارد البشرية: سبتد ىذه اؼبرحلة من القرن
أكدت على أمهية اؼبوارد البشرية بوصفها عامال مكمال لرأس اؼبال اؼبادي، كان رواد ىذه اؼبرحلة من 

و الذي أكد على فكرة اختالف العمالة و طرح  17( يف بداية القرنWilliam Pettyأمثال )
، أيضا موضوع قيمة العاملُت يف حساب الثروة إذ شكلت آراؤه ما عرف الحقا برأس اؼبال البشري

(Adam Smith عام )يف كتابو "ثروة األمم" الذي أكد فيو على تأثَت مهارات العاملُت  1776
يف العملية اإلنتاجية و طالب بتحديد مستوى األجور وفقا ؼبهاراهتم و ؼبا يبذلو العامل من وقت وجهد 

ألنو أشبن ( على أمهية االستثمار يف البشر Alfred Marshalأكد ) 1890، و بعد ذلك و يف 
اليت كانت أساسا لظهور نظرية رأس  1906( يف عام Irving Fisherضروب رأس اؼبال، و آراء )

( هبذه النظرية و Shultz&Mincerاؼبال البشري اؼبعاصرة، و يف هناية اػبمسينات توسع كل من )
لة الستينات اعتربا أن رأس اؼبال البشري ىو رأس مال مستقل عن رأس اؼبال التقليدي، و شهدت مرح

إذل هناية السبعينات تطورات مهمة أدت إذل زيادة فهم السلوك اإلنساين على اؼبستويُت الفردي و 
 اعبماعي.

  والدة مفهوم رأس اؼبال الفكري: سبتد ىذه اؼبرحة من بداية الثمانينيات حىت بداية التسعينيات من القرن
اؼبوجودات غَت اؼبلموسة و دورىا يف بقاء وسبيزت دبجموعة من األفكار اليت ركزت على أمهية  20

 1980اؼبنظمات و قباحها، فبا ساىم يف والدة مفهوم جديد ىو رأس اؼبال الفكري ، ففي عام 
( أن السبب الرئيسي يف تباين أداء اؼبنظمات و عوائدىا ىو تباين Itami) Hireyukiاستنتج 

( على أن رأس اؼبال Ralph Stayerد )نسبة اؼبوجودات غَت اؼبلموسة اليت سبلكها، بعد ذلك أك
الفكري يعد أىم مكونات الثروة القومية و أغلى موجودات اؼبنظمة بعد أن حل ؿبل اؼبصادر الطبيعية و 
النقد و اؼبوجودات الثابتة، و شهدت منتصف الثمانينات حركة نشر واسعة حول ىذا اؼبفهوم أشهرىا  

اؼبعرفةـ كيف" و ركز فيو على أمهية اؼبوجودات غَت  ( اؼبعنون بـ"شركة(Karl-Eric Seveibyكتاب 
اؼبلموسة و كيفية إدارهتا، و شهدت السنوات األوذل من التسعينيات أربعة تطورات رئيسية ، أوؽبا يف 

( ألول مرة مصطلح "رأس اؼبال الفكري" ، و ثانيها عندما Ralph Stayerعندما أطلق ) 1990
كتاهبما"اؼبنظمة اؼبولدة للمعرفة_ كيف تولد   1990( يف Nanoka&Takeuchiنشر كل من )

اؼبنظمات اليابانية ديناميكيات االبتكار" و اللذان قدما منوذجا واضحا إلدارة اؼبعرفة، و ثالثهما عندما 
 1991مقالة بعنوان "القوة الذىنية"، و رابعها يف  1991( يف عام Thomas Stewartنشر )
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السويدية ػبدمات التأمُت و اؼبالية بتعيُت أول مدير يف العادل  (Skandiaأيضا عندما قامت شركة )
 لرأس اؼبال الفكري . 

 :يف منتصف التسعينيات و ما بعدىا تكثفت البحوث و الدراسات و  والدة نظرية رأس اؼبال الفكري
، عقدت العديد من الندوات و اؼبؤسبرات يف ؿباولة إلجياد فهم مشًتك حول موضوع رأس اؼبال الفكري

و اليت ركزت على  1991و من أمهها، الندوة الدولية لرأس اؼبال الفكري اليت عقدت يف أمسًتدام عام 
دراسة أىدافو، اذباىاتو، طرائق قياسو، مستوياتو، و أبعاده، و أيضا اؼبؤسبر الدورل الرابع إلدارة رأس اؼبال 

، و عليو  2003و  2000عامُت، و عقد مؤسبران يف نيويورك ما بُت ال2001الفكري يف كندا عام 
 ظهر يف ىذه الفًتة مصطلح نظرية رأس اؼبال الفكري و اعتمده الكثَت من الكتاب  و الباحثُت.

 تقسيمات رأس المال الفكري .3
 يقسم رأس اؼبال الفكري إذل أقسام ـبتلفة تعترب مكونات لو

 أصناف رأس المال الفكري 2.3
، 2014)السامرائي،التقسيمات ؼبكونات رأس اؼبال الفكري، نذكر منها: قدمت الكثَت من التصنيفات و        

 (473 47ص 
 يتكون رأس اؼبال الفكري من عنصرين أساسيُت مها:  Edvinson : وفق(Edvinsonتصنيف)

 _ رأس اؼبال البشري: أو الناس
ة اليت يًتكها العاملون _ رأس اؼبال اؽبيكلي: و ىو ما حييط بالعاملُت يف اؼبنظمة، أي كل األصول اؼبعنوي

و راءىم عند مغادرهتم للمنظمة، و تشمل العمليات و البٌت الداخلية، و قواعد البيانات، و العالقات 
 مع الزبائن، و غَتىا.

 : و ىو نفس التصنيف السابق تقريبا:(Komenتصنيف)
اءة و اعبدارة، _ رأس اؼبال البشري: و يتم التعرف عليو من خالل ثالثة عناصر أساسية ىي: الكف

 العالقات و القيم
 _ رأس اؼبال اؽبيكلي: و ينقسم إذل قسمُت:

 _ رأس اؼبال التنظيمي: و يتضمن:القيادة، الثقافة، العمليات، و اإلبداع
 _ رأظبال العمالء: و يتضمن: العالقات، قواعد البيانات، و العمالء احملتملُت يف اؼبستقبل

 ؼبال الفكري وفقو من::  يتكون رأس ا(Bomemannتصنيف)
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_ رأس اؼبال البشري: ويتضمن كل ما يتعلق بالعاملُت يف اؼبنظمة و ما ديلكونو من معرفة و مهارات و 
 خربات و دافعية للعمل، باإلضافة إذل طبيعة العالقات بُت ىؤالء العمال

مثل:  _ عالقات أصحاب اؼبصاحل: و تضم صبيع العالقات بُت اؼبنظمة و األطراف ذات الصلة
 العمالء، اؼبوردون، اؼبوزعون و األجهزة اغبكومية

_ رأس اؼبال اؽبيكلي: و يشَت إذل صبيع العوامل و العناصر اليت ربتفظ هبا اؼبنظمة بعد انصراف العاملُت 
 مثل: اؽبياكل التنظيمية، قواعد البيانات، نظم و إجراءات العمل

 : قسم رأس اؼبال الفكري إذل:(Ericksonتصنيف)
 رأس اؼبال البشري: و يتعلق باؼبعرفة اؼبتعلقة بالعمل._ 

 _ رأس اؼبال اؽبيكلي: و يتعلق باؼبنظمة و نظمها، أي كيفية إدارة موارد اؼبنظمة بأفضل طريقة.
_ رأس اؼبال من العالقات: و يتعلق بعالقات اؼبنظمة مع غَتىا من األطراف يف البيئة احمليطة هبا، وىذه 

 الء اؼبنظمة أو اؼبوردين.األطراف قد تكون عم
_ رأس اؼبال التنافسي: و ىو ليس جزءا من اإلطار التقليدي لرأس اؼبال الفكري، و يتعلق بنوع إضايف 

 من اؼبعرفة اؼبتعلقة بكيفية عمل اؼبنافسُت،و ىو ما يعرف بالذكاء التنافسي.
 مكونات رأس المال الفكري 0.3
رأس اؼبال الفكري السالفة الذكر إال أهنا صبيعا تتفق على عنصر نالحظ بعض االختالف يف تصنيفات         

أساسي فيو و يعترب أول مكون و ىو رأس اؼبال البشري، أما التقسيم األكثر تداوال فيصنف رأس اؼبال الفكري إذل 
 رأس اؼبال اؽبيكلي و رأس اؼبال العالقايت.  ،ثالث مكونات رئيسية ىي: رأس اؼبال البشري

( Becker-1964يشَت مصطلح رأس اؼبال البشري يف أدب علم االقتصاد و حسب ) ال البشري:أ_ رأس اؼب
"إذل القدرات اؼبنتجة لألفراد" و من ذلك اؼبهارات و اػبربات و اؼبعرفة اليت ؽبا قيمة اقتصادية بالنسبة للمنظمات 

اد يشكلون رأس اؼبال البشري باعتبار أهنا ذبعلها أكثر إنتاجية و قدرة على التكيف، و من مث فان األفر 
للمنظمات، و لذا فان صبيع التكاليف اؼبتعلقة حبفز السلوكيات اؼبنتجة لدى األفراد و منها تلك اؼبتعلقة بالتحفيز 
و االستبقاء سبثل يف واقع األمر استثمارا من أجل ربقيق عوائد مستقبلية متوقعة، فرأس اؼبال البشري إذن عبارة عن 

لألفراد و اؼبتمثلة يف ؾبمل اػبربات و اؼبعارف اليت ؽبا قيمة اقتصادية بالنسبة للمنظمات و اليت  القدرات اؼبنتجة
 (98 97، ص ص 2012)أبو اعبدائل، ذبعلها أكثر إنتاجية و قدرة على التكيف.

عملو، و ىو يقصد برأس اؼبال اؽبيكلي البٌت التحتية الداعمة لرأس اؼبال البشري يف أداء  ب_ رأس اؼبال اؽبيكلي:
ىو و  ،( 261، ص2013)اؽبمشري، رأس اؼبال الذي سبتلكو اؼبنظمة و يبقى فيها حىت بعد أن يًتكها أعضاؤىا
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الذي يصنع قيمة اؼبنظمة السوقية و يصنع مكانتها و ظبعتها و معرفتها الصرحية و اؼبرمزة اليت توجد عادة يف 
اليت تتداوؽبا داخليا، أي كل القيم اليت تبقى يف اؼبنظمة  ىياكل و أنظمة و إجراءات اؼبنظمة فهو ديثل كل قيمها

عندما تنطفئ األضواء فيها يف آخر يوم العمل، و ىو عبارة عن ما ينضج من معارف و خربات األفراد ليتحول 
 155، ص ص 2014)الربيعاوي و عباس،  إذل قواعد بيانات، إجراءات، أدلة عمل، و برامج تظل يف اؼبنظمة.

158) 
و يعرف بأنو صبيع اؼبوارد اؼبتعلقة بالعالقات اػبارجية للمنشأة مثل العالقة مع العمالء و  رأس اؼبال العالقايت:جـ_ 

اؼبوردين و الشركاء يف البحوث و التطوير و عالقة اؼبنشأة مع بعض األطراف اؼبستفيدة )اؼبسامهُت و 
وات التوزيع، التعاون، البحوث اؼبشًتكة، العقود اؼبالية، الدائنُت...اخل( مثل اؼباركات، العمالء، إشباع العمالء، قن

االتفاقيات و الًتاخيص، قوة والء العمالء، تكرار األعمال، حساسية األسعار و اليت تستخدم كمؤشر لرأس مال 
 (   401، ص 2014) مهنا،العمالء.

 خصائص و أهمية رأس المال الفكري. 4
 ت ما يكسبو أمهية بالغة.   يتسم رأس اؼبال الفكري خبصائص و فبيزا

 خصائص رأس المال الفكري  2.4 
  (281،ص 2008) الزيادات، من أبرز خصائص رأس اؼبال الفكري :

 أنو رأس مال غَت ملموس فبا جيعل من الصعوبة دبا كان قياسو بدقة. -
 أنو يتزايد باالستعمال و ديكن االستفادة منو يف مراحل و عمليات ـبتلفة يف نفس الوقت. -
 أنو سريع الزوال و الفقدان. -

 (176)العنزي و صاحل، ص و يتسم أيضا :
أنو مورد شبُت ألنو حيمل معرفة متفردة سامهت يف اكتشاف تطبيقات و أساليب جديدة يف اإلنتاج من  -

 أبرزىا تقليل معدالت استعمال اؼبواد اػبام.
عة سبكنو من زيادة االبتكارات و أنو مورد يتسم بالندرة ألنو حيمل خربات و مهارات متعددة و متنو  -

اإلبداعات اؼبتسارعة و يف وقت قياسي، و ىذا ما أكدتو اإلحصاءات العاؼبية من أن ىناك اخًتاعا 
 جديدا كل دقيقتُت.

أنو مورد ال ديكن تقليده بسهولة، ألن اؼبعرفة يف أي منظمة تكون خاصة هبا و ؽبا بصماهتا اؼبميزة و اليت  -
 مدة زمنية و بإنفاق كلف عالية. استطاعت بناءىا خالل



 

 خليدةمحمد بلكبير    ،عقيلة   أقنيني 
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  82  
 

انو مورد ال ديكن إحالل بديل عنو، مرتبط بالقدرة اؼبميزة للمجاميع و التعاون بُت العاملُت و الذي ال  -
 ديكن نسخو و إحاللو مكان اؼبعرفة السابقة.

 أهمية رأس المال الفكري 0.4
 (64 63، ص ص )الربيعاوي و عباس ديكن استعراض ىذه األمهية على النحو التارل:

  إن رأس اؼبال الفكري يعد من أىم اؼبيزات التنافسية للمنظمات اؼبعاصرة، إذ أن إسًتاتيجية التميز ال
ديكن ربقيقها إال من خالل اؼبنتجات الفكرية و اؼبتمثلة يف اإلبداع و تقدمي منتجات جديدة و ما 

 يتعلق بالبحث و التطوير.
 ري قد تكون احملدد النهائي  لألداء اؼبنظمي، إذ أن اؼبنظمات اليت إن اإلدارة الفاعلة لرأس اؼبال الفك

ترغب بالنجاح يف بيئة أعمال اليوم ينبغي ؽبا أن تقوم باستثمارات مناسبة للموجودات الفكرية، لكي 
سبتلك أفرادا يتمتعون بقدرات و مهارات تفوق منافسيها، لذا فان األفراد العاملُت يف منظمات اليوم 

 نتقال من العمل التقليدي إذل العمل اؼبعريف و اليت تكون فيو مسؤولياهتم أوسع و أعمق.عليهم اال
 (يعد رأس اؼبال الفكري مصدرا لتوليد الثروة يف اؼبنظمة و لألفراد إذ يشَتQuinn من مدرسة )TIC 

ضبلة  لألعمال أن ثالثة أرباع القيمة اؼبضافة تشتق من اؼبعرفة، و يضاف إذل ذلك أن األفراد من
 عن أقراهنم الذين دل يكملوا دراساهتم العليا. ℅130الشهادات العليا ؽبم دخل يزيد بنسبة 

  ،تعد اؼبنظمات اؼبعاصرة رأس اؼبال الفكري أقوى سالح تنافسي و الذي يتمثل باؼبوجودات األكثر أمهية
الفرد العامل اؼبثقف،  إذل زيادة إنتاجية العمل اؼبعريف و 21إذ تسعى إدارة ىذه اؼبنظمات يف القرن 

 حيث أن أكثر اؼبوجودات قيمة ىي اؼبوجودات الفكرية.
  إن أمهية رأس اؼبال الفكري تأيت من كونو ديثل أىم مصادر الثروة و دعائم القوة ألي منظمة، و إن

 االىتمام بو يعد قضية تفرضها طبيعة التحدي العلمي و التقٍت اؼبعاصر، فالقدرات الفكرية العالية تعد
 أىم األسلحة اليت تعتمدىا األمم و الشعوب يف الصراع العاؼبي الراىن.   

بصورة عامة تنبع أمهية رأس اؼبال الفكري من كونو أكثر األصول قيمة يف القرن اغبارل ويف ظل اقتصاد         
ساسية على ابرز مفاتيح اؼبعرفة إذ أنو ديثل القوى الفكرية العلمية القادرة على إجراء التعديالت و التكييفات األ

التطور و التقدم يف أعمال اؼبنظمات، و أن الكثَت من الشركات ال سيما االستشارية و اؼبهنية اؼبتخصصة و 
الشركات الرقمية ليس ؽبا رأس مال مادي كبَت و إمنا رأس ماؽبا اغبقيقي يتمثل يف أصوؽبا الفكرية اؼبعرفية بشكل 

ليد القيمة و الثروة انتقل من عمل األشياء إذل العمل اؼبعريف و من اؼبوارد أساسي، كما أن مركز الثقل يف تو 
 (156،ص 2012) اعبنايب، الطبيعية إذل استغالل األصول الفكرية.
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 ماهية إدارة رأس المال الفكري .5
و من سبل إلدارتو و التحكم في إجياد البد من حىت و إن كان رأس اؼبال الفكري أثَتي و غَت ملموس        

   طرف اؼبنظمة و اليت زبتلف عن أساليب إدارة مواردىا اؼبادية األخرى.
 مفهوم إدارة رأس المال الفكري 2.5

تعرف إدارة رأس اؼبال الفكري بأهنا الوسيلة اليت من خالؽبا ديكن للمنظمة أن تبدأ يف تعلم الكثَت عن         
شاف الطاقات البشرية و تدعيمها على اؼبستوى اعبزئي من رأس ماؽبا الفكري، كما أهنا عملية متكاملة يف اكت

خالل تدخالت التنمية البشرية، و على اؼبستوى الكلي من خالل تدخالت األنظمة و السياسات إلجياد البيئة 
اليت تسهل لألفراد استغالل إمكانياهتم و طاقاهتم، و العمل على استغالل اإلمكانيات الفكرية من صبيع مصادرىا 

لبيئة الداخلية و البيئة اػبارجية، و ديكن النظر إذل إدارة رأس اؼبال الفكري على أهنا إسًتاتيجية النجاح يف يف ا
اؼبستقبل، فمديرو األلفية الثالثة مطالبون دبزيد من الفهم لرأس اؼبال الفكري و مكوناتو، و بتنمية فبارسات إدارية 

ديان مهمان مها: أوال تنمية السلوكيات اليت تقدر قيمة رأس اؼبال تدعم حصد اؼبعرفة، و يقابل ىؤالء اؼبديرين رب
الفكري مث تديره بعد ذلك على أنو أىم أصوؽبا يف الوقت اغباضر و اؼبستقبل، و ثانيا تنمية برامج إدارية تركز على 

  (269)اؽبمشري، صرأس اؼبال الفكري و تنميتو و استثماره و احملافظة عليو.
 طبس مبادئ أساسية لإلدارة الفاعلة لرأس اؼبال الفكري: (Stewart)و أوضح 
اإلفادة قدر اؼبستطاع من األفكار و األعمال لصاحل اؼبنظمة و إقامة عالقات ضبيمة مع موظفيها و  -

 زبائنها.
 توفَت اؼبوارد اليت حيتاجوهنا و تعزيزىا يف بناء شبكة داخلية متكاملة بينهم . -
 االبتكار و عدم اؼببالغة يف إدارة رأس اؼبال الفكري. إشاعة اؼبناخ اؼبناسب لإلبداع و -
 ىيكلة رأس اؼبال الفكري يف اذباه اؼبعلومات لزيادة كفاءهتا و فاعليتها. -

و استنادا ؼبا تقدم فاإلدارة الفاعلة و الكفوءة لرأس اؼبال الفكري ىي تلك اليت تستطيع توجيو موجوداهتا         
تكون لديها اؼبقدرة على استقطاب ذوي اؼبهارات و اؼبعارف و جذهبم للعمل  الفكرية و اإلبداع و التميز و

لديها، فاإلدارة الناجحة تدرك أن اؼبعرفة و اؼبهارة اليت تكتسب من خالل التجربة العملية ىي ارسخ و أكثر عمقا 
ة اؼبنظمة و اليت تسعى و استقرارا يف الذىن من التجارب النظرية لذا على اإلدارة أن ربفز األفراد كوهنا ىي قو 

   (137 436)جواد و اظباعيل، ص ص باستمرار إذل ربقيق التميز التنافسي.
 مبادرات إدارة رأس المال الفكري 0.5
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ديكن إلدارة رأس اؼبال الفكري أن تطور منوذجا يؤدي إذل التمّيز بالطاقات الفكرية و االرتقاء إذل         
 (66 56)الربيعاوي و عباس، ص ص  ادرات التالية:مستويات عالية من خالل تبٍت اؼبب

السعي إذل تعزيز عوائد االستثمارات يف اؼبوجودات الفكرية اليت تساعد يف توفَت اغبلول اؼبنطقية  -
 للمشاكل اليت تواجو اؼبنظمة من خالل ربول التنظيم كبو اؼبوجودات الفكرية.

ث قامت بعض اؼبنظمات الناجحة بذلك و أعادت التخلي عن اؽبياكل التنظيمية اؽبرمية التقليدية، حي -
تنظيم نفسها على وفق ىياكل تسمح بإدارة رأس ماؽبا الفكري دبرونة عالية ، و ىذا ما يسمى 
باؼبنظمات اؼبقلوبة و ىو ما يسمح حبرية تامة ألصحاب رأس اؼبال الفكري يف إصدار التعليمات و 

 م الرؤساء اغبقيقيُت للمنظمة.األوامر حىت أن اإلدارة العليا فيها ذبعل منه
يستخدم عدد من اؼبنظمات نوع من الشبكات اليت تنظم ذاتيا و اليت تسمى أنسجة العنكبوت، حيث  -

 تقوم جبمع األفراد معا غبل مشكلة معينة، مث حل اجملموعة حاؼبا يتم تنفيذ اؼبهمة.
بينهم سوف يكسب كال منهم  اؼبشاركة باؼبعلومات، إذ أن تبادل ؾبموعة من األفراد اؼبعرفة فيما -

 معلومات و حيقق منوا ملحوظا ؼبعرفتهم، و بالتارل ستزداد قيمة اؼبوجودات الفكرية عند االستخدام.
سكب اؼبعرفة يف النظم و برؾبيات اغباسوب و اليت ذبمع و ربلل البيانات ذات الصلة بالقرارات  -

 اإلسًتاتيجية ألجل تعزيز قدرات حل اؼبشاكل اؼبهنية.
  األبعاد اإلدارية لرأس المال الفكري 3.5

إن إدارة رأس اؼبال الفكري ديكن ربليلها اسًتاتيجيا من خالل الًتكيز على األبعاد اؼبختلفة لرأس اؼبال         
الفكري و تكاملها، إذ تعتمد ىذه اإلدارة على اؼبفهوم اؼبعاصر للمنظمة بوصفها منظمة معرفية، و منظمة ؾبتمعية 

 لرأس اؼبال الفكري، و انطالقا من ىذا اؼبفهوم للمنظمة اغبديثة فان أبعاد إدارة رأس اؼبال الفكري ىي:و حاضنة 
 (271 270)اؽبمشري، ص ص 

سياسات العمل: و تتضمن مفهوم التنافسية، و تعتمدىا كسياسة بناءة مع منح اؼبنظمة االستقاللية و  -
 اغبرية يف أداء األعمال و اغبوافز اؼبناسبة

الثقافة التنظيمية الداعمة: يتمحور ىذا البعد حول توفَت ثقافة تنظيمية إجيابية متماسكة تركز على  -
 مفاىيم التمّيز و اعبدارة و الشفافية.

البيئة التنظيمية اؼبناسبة: يتمحور ىذا البعد حول أمهية إجياد مناخ تنظيمي صحي و عالقات عمل  -
 فة بُت العاملُت بسهولة.اجيابية سبكن من انتقال اػبربة و اؼبعر 
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نظم فعالة لرفع كفايات اؼبوارد البشرية: يستند ىذا البعد على اؼبفاىيم اغبديثة إلدارة اؼبوارد البشرية و فق  -
مفهوم اإلمكانات و االستعدادات لدى العاملُت و تطوير نظام استقطاب و اختيار للمتميزين منهم و 

 جابة للتحوالت اؼبعرفية و التكنولوجية و االقتصادية.   اعتماد الربامج اغبديثة يف تدريبهم  است
 خطوات إدارة رأس المال الفكري 4.5

 (67 66)الربيعاوي و عباس، ص ص  ديكن ربديد ابرز خطوات عملية إدارة رأظبال الفكري باآليت:
و ذلك من : التعرف على الدور الذي تلعبو اؼبعرفة يف اؼبنظمة كمدخل و وسيلة إنتاج و ـبرج 1اػبطوة

 خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 إذل أي مدى تعتمد اؼبنظمة على اؼبعرفة بكثافة؟ -
 من يتقاضى أجرا موافقا لتلك اؼبعرفة؟ و من يدفع؟ و كم يدفع؟ -
 ىل من ديلك اؼبعرفة خيلق القيمة القصوى؟ -
 ابة عن األسئلة :: ربليل األصول الفكرية اؼبولدة لتلك اإليرادات، و ذلك من خالل اإلج2اػبطوة
ما ىي اػبربات و القدرات و العالمات التجارية و اؼبمتلكات الفكرية و العمليات و بقية عناصر  -

 رأس اؼبال الفكري اليت زبلق القيمة للمنظمة؟
 ما ىو مزيج أصول رأس اؼبال البشري و رأس اؼبال اؽبيكلي و رأس ما العالقايت؟ -
  األصول الفكرية و استغالؽبا و ذلك باإلجابة على :: وضع إسًتاتيجية لالستثمار يف3اػبطوة
 ما ىو عرض القيمة اػباص باؼبنظمة و مصدر ربكمها و سيطرهتا و منوذج رحبها؟ -
 ما ىي االسًتاتيجيات اليت تزيد الكثافة اؼبعرفية للمنظمة و أعماؽبا؟ -
تفعيل أصوؽبا  ما ىي الطرق و األساليب اليت ديكن للمنظمة من خالؽبا أن تزيد قدرهتا على -

 الفكرية؟
ىل ديكن للمنظمة أن ربسن النتائج عن طريق إعادة ىيكلة األصول الفكرية بتحويل رأس اؼبال  -

 البشري إذل رأس مال ىيكلي أو العكس؟
: ربسُت كفاءة العمل اؼبعريف و العاملُت اؼبعرفيُت و ذلك من خالل اإلجابة على السؤال: كيف 4اػبطوة

 من إنتاجية العاملُت اؼبعرفيُت؟  ديكن للمنظمة أن تزيد
 مكانة رأس المال البشري ضمن إدارة رأس المال الفكري .6
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لرأس اؼبال الفكري على اإلطالق و الذي يتفق عليو اعبميع بدون أي  يعد رأس اؼبال البشري أىم مكون        
 خالف حيث تبتدئ بو كل التصنيفات. 

 تعريف رأس المال البشري  2.6
 (93 85 84)الربيعاوي و عباس، ص ص  يف رأس اؼبال البشريو من تعار 
o  ىو اؼبصدر األساسي لتكوين و تشخيص األفراد الذين ديتلكون اؼبقدرة العقلية و اؼبهارات و اػبربات

 إلجياد اغبلول العملية اؼبناسبة ؼبتطلبات و رغبات الزبائن ألهنم مصدر االبتكار و التجديد.
o  للمنظمة وظيفتو وضع أفضل اغبلول للزبائن من خالل معرفة ديتلكها األفراد و وصف بأنو كفاءة صباعية

 العاملُت، و ىذا يعٍت بأنو يشمل صبيع األفراد الذين ينتمون إذل اؼبنظمة و يعملون فيها يوميا.
o  كما عرف بأنو: اؼبخزون اؼبعريف ألفراد اؼبنظمة كما ىو واضح على عامليها، و انو قيمة تراكمية ؼبعرفة

لعاملُت و نطاقو ؿبدد باؼبعرفة الفردية، و أن جوىر رأس اؼبال البشري عبارة عن أفكار تعمل على ا
 ربقيق النجاح و االزدىار يف اؼبنظمة.

o .و عرف بأنو القيمة االقتصادية للمعرفة و اػبربات و اؼبهارات و اإلمكانات اليت ديتلكها العاملون 
o اؼبعرفة، اؼبهارة،و اػبربة، و القدرة على االخًتاع و ديكن  يعرف رأس اؼبال البشري بأنو اؼبخزون من

اكتسابو يف صبيع مراحل اغبياة من الطفولة إذل الشيخوخة و زبتلف مقدرة اإلنسان على اكتساب 
 اؼبعرفة من مرحلة ألخرى من عمره و تتأثر بالوضع الصحي و النفسي و البيئة اليت يعيش فيها.

o ت و اؼبهارات و الكفاءات و اػبصائص األخرى اؼبتجسدة يف األفراد أو و ىو ؾبموع اؼبعرفة و القدرا
 فئات منهم سواء أكانت فطرية أم مكتسبة و اليت تسهم يف زيادة القيمة االقتصادية للمنشأة.

 مكونات رأس المال البشري 0.6
 (264 263) اؽبمشري، ص ص   يتكون رأس اؼبال البشري من اؼبكونات التارل:

 عرفة الضمنية: اؼبعرفة اؼبتوافرة يف عقول العاملُت و أذىاهنم و اليت ديكن ربويلها إذل قيم._ اؼب       
_ االبتكار: و يقصد بو اؼبقدرة على تقدمي حلول جديدة بدال من استخدام األساليب التقليدية بشكل 

الظروف  مستمر، و يعد أساسيا و ضروريا إلبداعات العاملُت و لقدرة اؼبنظمة على التكيف مع
 اؼبتغَتة و اؼبواقف اعبديدة.

_ اؼبقدرة اؼبهنية: وىي عبارة عن اؼبستوى التعليمي و اػبربة و اؼبهارة و اؼبعرفة اليت ديلكها العاملون و 
 يستخدموهنا ألداء األعمال بشكل فاعل.

 مل._ رأس اؼبال القيمي و األخالقي: القيم و األخالق اليت ديتلكها الفرد و ديارسها يف الع 
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_ اؼبقدرة االجتماعية: يطلق عليها أيضا رأس اؼبال االجتماعي، و تتمثل يف العالقة اإلجيابية بُت الفرد 
 و زمالئو و االرتباطات و الثقة و الفهم اؼبتبادل و التعاون فيما بينهم.

ىم عنو، و _ رأس اؼبال النفسي: و يشمل دوافع العاملُت و اذباىاهتم اإلجيابية كبو العمل، و درجة رضا
 التزامهم بو و والئهم لو، و درجة اندماجهم الوظيفي و ارتباطهم النفسي بو.

 ( 105 102) الربيعاوي و عباس، ص ص  و ديكن إضافة العناصر:
 _ التفكَت اؼبنظم: كالتفكَت االستقرائي و التفكَت االستدالرل و الطرق األخرى للتفكَت. 

دس منها أنو اإلطالع العقلي اؼبباشر على اغبقائق البديهية، و ىو اؼبعرفة _ اغبدس: ىناك عدة معاين للح        
 اغباصلة يف الذىن دفعة واحدة من غَت استدالل عقلي.

 _ الذكاء:وىو قابلية الفرد على التصرف اؽبادف و التفكَت اؼبنطقي و التعامل اجملدي مع البيئة.  
  (23البشتاوي و بٍت طو، ص ) يت:كاآلخصائص رأس المال البشري كرأس مال فكري: 3.6 

 :قبد أن رأس اؼبال البشري فيما خيص اؼبستوى االسًتاتيجي ينتشر يف اؼبستويات كلها و  التنظيمية
بنسب متفاوتة أما خبصوص اؽبيكل التنظيمي الذي يناسب رأس اؼبال الفكري فهو بالتأكيد اؽبيكل 

منخفض جدا، و دييل إذل الالمركزية يف اإلدارة  التنظيمي العضوي اؼبرن، أما الرظبية فتستخدم بشكل
 بشكل واضح.

 :ينصب على التعليم اؼبنظم و التدريب االثرائي و ليس بالضرورة الشهادة األكادديية و  االىتمام اؼبهنية
 ديتاز رأس اؼبال البشري باؼبهارة العالية و اؼبتنوعة و اػبربة العريقة.

 :البشري إذل اؼبخاطرة بدرجة كبَتة مع موضوعات تتسم بعدم  دييل رأس اؼبال السلوكية و الشخصية
التأكد، و رأس اؼبال الفكري ميال إذل اؼببادرة و تقدمي األفكار و اؼبقًتحات البناءة، و لديو قدرة على 

 حسم القرارات دون تردد و لديو مستويات ذكاء عالية و مثابرة حادة يف العمل و ثقة عالية بالنفس.
 لمؤثرة على رأس المال البشريالعوامل ا 4.6

 (95 94)الربيعاوي و عباس، ص ص  يتأثر رأس اؼبال البشري يف اؼبنظمة بالعوامل التالية:   
_ نظام التعويضات: و ىو أنواع األجور أو العوائد كافة اليت حيصل عليها اؼبوظف نظَت اشتغالو بوظيفة         

 جتماعي.معينة بشكل مباشر أو غَت مباشر كالضمان اال
 _ الرضا الوظيفي: يعد الرضا الوظيفي موقف شخصي يعرب عن حالة مستقرة نسبيا لبعض األشخاص         
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_ اغبالة االجتماعية: تتمثل باؼبوقف الذي حيتلو الفرد يف اجملموعة االجتماعية اليت ينتسب إليها و ما         
 ديكن أن يلعبو من دور يف التأثَت على اآلخرين.

_ اغبافز اؼبادي و اؼبعنوي: تعرف اغبوافز على أهنا ؾبموعة األدوات اليت توفرىا اإلدارة للعاملُت   هبدف         
 اؼبسامهة يف إشباع حاجاهتم و رغباهتم من ناحية و ربقيق أىداف اؼبنظمة من ناحية أخرى.

 رأس المال الفكري إدارة في البشري المال رأس دور 5.6
 البشري، العنصر على ؿبصور فالتفكَت التفكَت، بعملية يتعلق الذي احملور ذلك ىو البشري لاؼبا رأس إن        

 إنتاجية وأفضل وفاعلة كفأة بصورة العمل تؤدي و اؼبكائن تفكر، أن ديكن ال لكنها متعددة، أمورا ربقق فالنقود
 اإلبداع لعمليات األساسي صدراؼب فهو اإلنسان أما االخًتاعات، إذل تتوصل أن ديكن ال لكنها العاملُت من

األصول  إدارة عمليات كل ألن البشري بالعنصر كبَت اىتمام ىناك األخَتة السنوات يف أنو ويالحظ واالبتكار،
 .اؼبستويات كل وعلي اجملاالت كل يف يعملون أفراد تشملاؼبعرفية 

 البشرية اؼبوارد إدارة يف فاعليتها و رهتامقد مدى على اؼبنظمات رأس اؼبال الفكري يف إدارة قباح ويعتمد        
 لتحديد اإلدارة من إسًتاتيجية أو خطة وضع إذل حيتاج والذي خاصة، بصفة اؼبتميزة والعقول عامة لديها بصفة

 يف وتأثَته األصل ىذا ألمهية ومدركة واعية إدارة يتطلب ىذا كل وقبل اإلسًتاتيجي األصل ىذا استثمار كيفية
 الفكري، اؼبال رأس تنمية على تساعد ومالئمة مناسبة تنظيمية ثقافة وجود إذل حيتاج كما نظمة،اؼب وتقدم قباح

أجل  من البشرية اؼبوارد من اؼبستقاة اؼبعلومات وتصنيف وربليل صبع أجل من فعالة أنظمة وجود إذل حيتاج كذلك
 (30) زودة، ص اؼبنظمة أىداف ربقيق يف منها االستفادة

 رأس المال الفكري باالعتماد على رأس المال البشري  . بناء و تطوير7
حيتاج رأس اؼبال الفكري آلليات و أساليب ػبلقو أو بنائو يف اؼبنظمة و أيضا تطويره باستمرار ؼبواكبة         

 التغَتات اليت ربدث يف البيئة احمليطة، كما يتوجب على اؼبنظمة بذل ؾبهودات للمحافظة عليو. 
 رأس المال الفكري آليات بناء 2.7
ألجل بناء و تكوين رأس اؼبال الفكري ديكن للمنظمة أن تعتمد على آليتُت أساسيتُت و مها استقطاب          

 (272 266) العنزي و صاحل، ص ص رأس اؼبال الفكري من خارج اؼبنظمة أو صناعتو داخل اؼبنظمة:
 استقطاب رأس المال الفكري 2.2.7

ات السائدة يف منظمات اليوم مثل العاؼبية، التوجو كبو خدمة الزبون، التنافسية الشديدة، يف ظل االذباى        
أخذت معظم اؼبنظمات تورل اىتماما واسعا ؼبوضوع استقطاب اؼبوارد الكفوءة، ال سيما بعد إدراكهم حبقيقة تغَت 
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ب أن ربدد اؼبنظمة اسًتاتيجيات مهمة إدارة اؼبوارد البشرية من كوهنا عامل الكلفة إذل عامل النجاح، لذا جي
 الستقطاب القدرات العقلية واليت ديكن حصرىا يف:

 :إن األمر يتطلب من إدارة اؼبوارد البشرية أو من عبان متخصصة يف  شراء العقول من سوق العمل
ىذه اإلدارة متابعة العقول الرباقة و النادرة لغرض جذهبا و استقطاهبا كمهارات و خربات متقدمة 

تفيد منها اؼبنظمة بشكل كبَت يف زيادة رصيدىا اؼبعريف الذي ينعكس يف زيادة عمليات االبتكار و تس
 اإلبداع.

 :تعد شجرة الكفاءات أو الكفايات أحد تقنيات إدارة اؼبوارد البشرية اإللكًتونية و  شجرة الكفاءات
عن السَتة الذاتية للموارد من سبثل ـبطط يوضح اؼبهارات و اػبربات و اؼبعارف اؼبطلوبة للشركة فضال 

 أجل ربديد اؼبزيج الصحيح من األفراد اؼبطلوبُت.
  :ؤية ىذه اإلسًتاتيجية على أن اؼبنظمات التعليمية من تركز ر مراجعة منظمات المعرفة و التعلم

 مدارس و معاىد و جامعات تعد مصدر مهم الكتشاف اؼبواىب و استقطاهبم.
 صناعة رأس المال الفكري 0.2.7

سبثل مسألة صناعة رأس اؼبال الفكري أمرا يف غاية األمهية إذ تتطلب استخدام طرائق فاعلة للربط بُت         
أدوات العمل اعبديد و األنظمة اؼببتكرة و التصاميم التنظيمية اؼبالئمة، و يف أدناه بعض اإلسًتاتيجيات اػباصة 

 بصناعة رأس اؼبال الفكري:
 :طة اؼبعرفة بأهنا تقدمي عرض مرئي للمعرفة اغبيوية اؼبؤدية إذل ربقيق أىداف تعرف خري خريطة المعرفة

األعمال اإلسًتاتيجية و من مث تركز على نوع اؼبعرفة اليت تأمل دبشاركتها، و مع من؟ و أين ديكن أن 
د ذبدىا؟ و على ىذا األساس فان الشركة ترسم خريطة اؼبعرفة للتعرف على ؿبفظة اؼبعرفة فيها و ربدي

مركزىا التنافسي، و مستوى الفجوة بداخلها، و من ابرز فبارسات خريطة اؼبعرفة يف صناعة رأس اؼبال 
 الفكري قبد:

تعزيز قابليات األفراد يف ؾبال حل اؼبشكالت: و ذلك باإلفادة من اؼبعرفة اؼبدونة يف أنظمة  -
اكاهتا و رسم الربؾبيات عن طريق ذبميع البيانات و ربليلها و تقدديها للمتخصصُت حمل

 السيناريوىات اؼبالئمة فبا يساىم يف زيادة منحٌت اػبربة يف اؼبنظمة.
سبكُت األفراد من العمل مع ذوي الياقات الذىبية: ويقصد بذوي الياقات الذىبية األفراد الذين  -

جيمعون بُت قدرات علمية زبصصية متميزة و خربات و مهارات ضرورية وؽبم مسامهات واضحة 
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تصاد و يف شركاهتم، و لذلك فان قدرة ىؤالء على صناعة رأس اؼبال الفكري عالية من يف االق
خالل حشد األفراد معهم للتعلم منهم عن طريق التلمذة، ألن ىذا األسلوب يساىم يف نقل 

 اؼبعرفة الضمنية اؼبوجودة يف رأس اؼبال الفكري اؼبتمرس إذل األفراد .
  :جة الفكرية تشكيل فرق يشبو أنسجة العنكبوت يشارك فيها ؾبموعة سبثل األنسبناء األنسجة الفكرية

ابتكارية تتفاعل و تتعلم من بعض مث ربل عند انتهاء اؼبشروع احملدد ليشكل مشروع آخر دبجموعة 
ابتكارية جديدة و نسخة أخرى و تعلم جديد آخر، إن توفَت االستقاللية و اؼبرونة و التفاعالت 

ـبتلف اؼبهنيُت و االبتكاريُت تؤدي إذل التعلم السريع و زيادة الرافعة اؼبعرفية و  الكثيفة و اؼبتنوعة بُت
 ربقيق الوثوب السريع من الفكرة إذل اؼبنتج.

  :يتطلب صنع اؼبعرفة و التعامل مع الناس األذكياء إذل قيادة ذكية، ألن اؼبدير الذكي يركز القيادة الذكية
مساعد للتعلم أكثر منو مشرفا أو معطيا لألوامر كما أنو جييد اىتمامو على التعلم اؼبنظمي و يكون 

 أسس التقدير الفعال ؼبوظفيو.
 عوامل بناء و تطوير رأس المال الفكري 0.7

الكتاب و الباحثُت على ؾبموعة رئيسة من العوامل تسهم يف تشجيع و ربفيز رأس اؼبال  لقد ركز اغلب        
 ( 71 70)الربيعاوي و عباس، ص ص  العوامل ىي: الفكري و خلق مناخ مالئم لو وىذه

  :االبتكار ىو القدرة على توليد أفكار جديدة و خلق و تطوير اؼبنتجات تشجيع اإلبداع و االبتكار
لتلبية احتياجات الزبائن، و توجد أربع اسًتاتيجيات ديكن للمنظمة انتهاجها لتزيد من إنتاجها اإلبداعي 

 التدريب، اختيار و تقييم اؼبوظفُت، تغيَت اػبصائص. الذىٍت، عصف األفكار أو العصف وىي:
  :ضرورة األخذ بنظر االعتبار اؼبوازنة بُت فاعلية العاملُت يف اؼبنظمة و قيمتهم إذ أن المكافئات المادية

أغلب اؼبنظمات تفكر باؼبكافئات االقتصادية لرفع رأس ماؽبا الفكري و تشمل ىذه اؼبكافئات كل من 
 الفوائد و غَتىا. األجور و

  :إن ما يعزز العالقة فيما بُت اؼبنظمة و العاملُت ىو مشاركتهم يف كل حرية المشاركة و طرح اآلراء
 أعمال اؼبنظمة و ىذا يساعد الفرد على اكتساب اؼبهارات و على اغبصول على شخصية أفضل.

  :شاركة يف األفكار و األقوال، و فالتكامل يعٍت التوحيد و التنسيق و اؼبممارسة التكامل في العالقات
ىذه العالقات تعد ضرورية جدا ػبلق أفضل و أسرع للمعرفة و اإلبداع و والء الزبون و االستجابة و 

 ازباذ القرار.
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 فمهمة التدريب ىي تكملة التطبيقات الوظيفية لضمان ربسُت وضع برامج التدريب و التعلم :
نظمة ؼبغادرة العاملُت، أما التعلم و اػبربة فهي اليت ديكن اؼبهارات و نقلها خصوصا يف حال تعرض اؼب

اغبصول من خالؽبا على القابليات العقلية و البحثية و ربويلها إذل معرفة جديدة يستخدمها اآلخرون 
 لتكوين قيمة إضافية و الرفع من رأس اؼبال الفكري. 

  :َت عارية من الصحة، إذ أنو من اؼبمكن فالفكرة القائلة أن الذكاء الشخصي ثابت ال يتغتوسيع الذكاء
استخدام ما جيعلنا أكثر ذكاء بالقابلية على التعلم و التفكَت و خلق و نقل اؼبعرفة اعبديدة و التبادل و 

 اؼبشاركة فيما نعرفو، و مسؤولية ذلك تقع على عاتق اؼبنظمة يف بناء ىذه العالقات. 
 متطلبات بناء رأس المال الفكري  3.7

 (285 284: )الزيادات، ص ص رأس مال فكري يتطلب إن بناء
خلق أقطاب صناعية من خالل عمليات دمج ودية يف بعض منظمات األعمال، و بالتارل يصبح ؽبذه  -

 األقطاب القدرة اؼبادية و البشرية يف تكوين و االستفادة من اؼبعرفة اؼبتاحة.
على الصعيد اػباص يف تكنولوجيا اؼبعلومات خلق ؿبيط و إطار معريف من خالل هتيئة األرضية اؼبناسبة  -

و إعادة النظر يف اإلجراءات و القوانُت السائدة لكي تأخذ باالعتبار متطلبات تكوين اؼبعرفة و 
 االستفادة منها.

ضرورة أن تؤمن اإلدارة العليا للمنظمات بأن العصر اغبارل ىو عصر معريف و ليس بيئة تنافسية قائمة  -
 جات و ربقيق أرباح يف سوق ؿبلية فقط.على أساس تقدمي منت

الًتكيز على العناصر اعبوىرية اؼبمثلة لرأس اؼبال الفكري للمنظمة فكل منشأة تكون ؽبا مكونات معرفية  -
و أصول فكرية زبتلف عن اؼبنظمات األخرى و ىذا األمر ضروري لكي ال تتشتت اعبهود و تتبعثر 

 اؼبوارد.
لفكري اؼبوجود أصال قبل تشتيت اعبهود يف اقتناء أصول فكرية إضافية الًتكيز على حسن إدارة اؼبورد ا -

 جديدة قد ال تستطيع اؼبنظمة استيعاهبا و االستفادة منها.
تنمية قدرة تشخيص ىوية األصول الفكرية اغبقيقية، حيث أن ىناك إشكالية تتجسد يف اعتبار اإلدارة  -

نها موردا فكريا وحيدا يف اؼبنظمة، األمر الذي يولد العليا نفسها أو بعض اغبلقات اإلدارية القريبة م
 اإلحباط عند األصول الفكرية األخرى.



 

 خليدةمحمد بلكبير    ،عقيلة   أقنيني 
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بذل جهود كبَتة ػبلق اؼبعرفة الذاتية، أو تكوين رأس اؼبال الفكري اػباص باؼبنظمة، حيث أن التجارب  -
ا يتبقى منها متجسدا أثبتت أن اؼبعرفة اؼبستوردة من اػبارج غالبا ما تكون استهالكية تزول بسرعة إال م

 يف بعض األصول اؼبعرفية و مسامها يف بناء رأس اؼبال الفكري للمنظمة.

 . خاتمة8
يطلق مصطلح رأس اؼبال الفكري على اؼبوجودات غَت اؼبلموسة اليت سبكن اؼبنظمة من أداء أعماؽبا من         

صار اؼبعرفة اليت ديكن أن ربول إذل فائدة مهارات و قدرات و إبداع و ذبديد و معلومات و عالقات، أو ىو باخت
 أو منفعة دبا من شأنو أن يساعد يف توليد الثروة و القيمة و زيادة األرباح و القدرات التنافسية للمنظمة.

يتكون رأس اؼبال الفكري من ثالث مكونات رئيسية و ىي: رأس اؼبال البشري و الذي ديثل القدرات         
لدى اؼبوارد البشرية اؼبتاحة، و كذا رأس اؼبال اؽبيكلي و ىي األصول اؼبرتبطة باؽبياكل التنظيمية  اؼبتميزة اليت تتواجد

و اإلجراءات و العمليات اليت تتم داخلها، باإلضافة إذل عالقة اؼبنظمة مع عمالئها من زبائن و موردين و شركاء 
 و باقي اجملتمع و ىو ما يعرف برأس اؼبال العالقايت

عد رأس اؼبال البشري أىم مكون على اإلطالق لرأس اؼبال الفكري ألنو عكس كل اؼبوارد األخرى ىو ي        
العنصر الوحيد القادر على التفكَت و مصدر اإلبداع و االبتكار، و يعرف بأنو اؼبخزون من اؼبعرفة، اؼبهارة، و 

اد أو فئات منهم سواء أكانت فطرية أم اػبربة، و القدرة على االخًتاع و اػبصائص األخرى اؼبتجسدة يف األفر 
 مكتسبة و اليت تسهم يف زيادة القيمة االقتصادية للمنظمة. 

 البشرية اؼبوارد إدارة يف فاعليتها و مقدرهتا مدى على اؼبنظمات رأس اؼبال الفكري يف إدارة قباح يعتمد        
 لتحديد اإلدارة من إسًتاتيجية أو خطة وضع إذل حيتاج والذي خاصة، بصفة اؼبتميزة والعقول عامة لديها بصفة

 يف وتأثَته األصل ىذا ألمهية ومدركة واعية إدارة يتطلب ىذا كل وقبل اإلسًتاتيجي األصل ىذا استثمار كيفية
  اؼبنظمة وتقدم قباح
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 : ملخص
 البشرية ادلوارد بُت تربط البشرية ادلوارد إلدارة مقاربة حديثة تبٍت على ادلنظمات حث إُف هتدؼ ىذه الدراسة

وتركز على تشكيل إطار مفاىيمي لتسويق ادلوارد البشرية، من خالؿ التطرؽ  ،البشرية ادلوارد تسويق يف متمثلة والتسويق
ادلوارد البشرية وكيف لإلطار النظري لتسويق ادلوارد البشرية أمهيتو، أىدافو، عناصره، عملياتو، وتوضيح دور التسويق يف إدارة 

 التفاعل يكوف ، حيثأفضل أعضاء الفريق ادلناسبُتجلذب سويقية االستفادة من التقنيات الت البشرية ادلوارد إلدارةtديكن 
 .ادلنظمة مستوى على البشرية اإلدارة وموارد التسويق بُت للتفاعالت انطالؽ نقطة مبثابة

  .البشرية ادلوارد تسويق، البشرية ادلوارد إدارة، التسويق كلمات مفتاحية:
Abstract:  

This study aims to urge organizations to adopt a modern human resource 

management approach that links human resources and marketing, such as marketing 

human resources, And focuses on the formation of a conceptual framework for the 

marketing of human resources, by addressing the conceptual framework for the marketing 

of human resources, its importance, goals, elements, operations, To clarify the role of 

marketing in human resources and how human resource management can use marketing 

techniques to attract the best team members, where interaction is a starting point for 

interactions between marketing and human resources at the organization level. 

Keywords: Marketing, Human Resource Management, Human Resources Marketing.   
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  : مقدمة. 1
 البشرية والتقنيات احلديثة وظهورتعد التغَتات االقتصادية السريعة ونقص ادلهارات وتغيَت توقعات ادلوارد 

حتليالت أفضل للناس عوامل رئيسية تؤثر على كيفية توظيف ادلنظمات للكفاءات وادلواىب يف اجملتمع ادلعوَف 
، يف ظل ادلنافسة اليت يعرفها السوؽ العادلُت حتتاج منظمات اليـو لتحقيق التقدـ والبقاء  تبٍت طرؽ  واالستمراراليـو

وفقا  ادلنظمات ختتار اليت ىي البشرية ادلوارد أصبحت حيث الء والكفاءات ادلناسبة،جديدة جلذب العم
 ادلهرةيف وضع ادلسوقُت للعثور على األشخاص  أصبحت ادلنظمات أماللتصورات الشخصية أو التحليل العقالين، 

دى الطويل ، وديثل أمهية للنجاح على ادل لو، واحلصوؿ على أفضل الكفاءات للمنظمة ادلناسبُت الكفاءة ذوي
، حيث يتم تقييد ادلنظمات على تركيز إدارة ادلوارد البشرية  ادلهرة البشرية ادلواردالعجز يف  والكفؤة مشكلة اليـو

 .  هبمجلذب ادلوظفُت وحتفيزىم وإرضائهم واالحتفاظ 
 يف فنجد، بعضهما عن منفصالف ليس جنب،التسويق وادلوارد البشرية أف يسَتا جنًبا إُف  جيب على

 معظم ادلنظمات التسويق وادلوارد البشرية ىي إدارات منفصلة، ولديها مدراء سلتلفوف ونادراً ما توجد فرؽ سلتلطة.
ولعل مدخل تسويق ادلوارد البشرية يعد من أىم ادلداخل اليت وفرت دلديري ادلوارد البشرية ادلسار الذي ديكنها من 

دوات والتقنيات اليت يوفرىا التسويق سواء على أليع ادلقاربات، اخاللو حتقيق أىدافهم وذلك من خالؿ تطو 
، يف ىذا اإلطار نسعى من خالؿ ىذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية اآلتية: االسًتاتيجيادلستوى العملي أو 

 من التسويق من خالل مقاربة تسويق الموارد البشرية؟ االستفادةكيف يمكن إلدارة الموارد البشرية 
أمهية البحث يف العالقة بُت إدارة ادلوارد البشرية والتسويق، وضرورة تبٍت ادلنظمات لتسويق ادلوارد  تكمن

البشرية كمقاربة حديثة إلدارة ادلوارد البشرية الذي يساعد إدارهتا على توفَت برامج وخطط وسياسات موجهة 
 للمنظمة، وحتقيق أىدافها.

 ة من األىداؼ تتمثل يف:نسعى من خالؿ ىذا البحث إُف حتقيق مجل
 التعرؼ على اإلطار النظري لإلدارة ادلوارد البشرية والتسويق؛ 
 إبراز العالقة بُت التسويق وإدارة ادلوارد البشرية؛ 
 .التعرؼ على ماىية تسويق ادلوارد البشرية 
 ولإلجابة على إشكالية الدراسة قسمنا حبثنا إُف زلورين: 
 .أساسيات حوؿ إدارة ادلوارد البشرية والتسويق 
 .حتمية التحوؿ إُف تسويق ادلوارد البشرية 
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  أساسيات حول إدارة الموارد البشرية والتسويق.0
 :إدارة الموارد البشرية 2.0

 ادلتنافسوف يستطيع ال اليت الوحيدة ادلوارد مواردىا البشرية، ىي ىو منظمة أي لدى قيمة األكثر ادلورد
تعد من أىم اإلدارات الوظيفية يف ادلنظمة وأكثرىا ، و ادلهمة وظائفمن ال البشرية ادلوارد إدارةعترب ت تكرارىا،
كسب ادلنظمة ميزة تنافسية غَت قابلة للتقليد من قبل ادلنافسُت كونو تديكن أف  يتال وظيفةال وىي، حساسية

 تعويضها ديكن وال وقيمة ، فهي نادرةاتو وتوقعاتوتعامل مع اإلنساف الذي ال ديكن تقليده يف حاجاتو ورغبت
 تقليدىا.  ويصعب

 ،ادلوارد البشرية كاصطالح يعترب حديثا وقد حل زلل اصطالح األفراد الذي كاف سائدا أو القوى العاملة
كرب أوىي  ،عندما قامت اجلمعية األمريكية إلدارة األفراد ،ىي نقطة التحوؿ التدرجيية 1970ولقد كانت سنة 

وذلك حىت يتماشى مع األدوار  ،إدارة ادلوارد البشرية إُفمنظمة متخصصة يف رلاؿ اإلدارة بتغيَت ادلصطلح 
وليصبح مديرو ادلوارد البشرية شركاء   ،ادلتزايدة للموارد البشرية يف نطاؽ ادلؤسسات أو ادلنظمات االسًتاتيجية

 .(14، صفحة 2007)غريب، قَتة، و سالطنية،  السًتاتيجيكاملُت يف األعماؿ ادلتعلقة بالتخطيط ا
ف حقل إدارة ادلوارد البشرية نشا وتطور إُف ما وصل إليو ضمن مراحل تارخيية كانت بداياهتا مع بدايات إ
فيها للتغيَتات  استجاباإلداري شلثال مبرحلة ما قبل اإلدارة العلمية ومر عرب سلاض تارخيي وحقب زمنية الفكر 
اخلارجية والتغيَتات يف بيئة ادلنظمات وتركيبة ادلوارد البشرية فيها، فكانت البدايات مع نشاط استمد اغلب البيئية 

أفكاره ومبادئو من حقوؿ قريبة كالعالقات الصناعية واقتصاد العمل وعلم النفس الصناعي وعلم االجتماع 
لوؾ التنظيمي وعلم النفس االجتماعي والعلم السياسي واإلدارة العامة، جيا وعلم السو الصناعي وعلم األنثروبول

تفاعلت تلك احلقوؿ فيما بينها مكونة حقل أطلق عليو بإدارة العاملُت مث إدارة األفراد ، فإدارة ادلوارد البشرية 
عن حتقيق ادلواءمة بُت  واضحا عن إدارة مسؤولة ليشكل األخَت تعبَتا االسًتاتيجيةوأخَتا إدارة ادلوارد البشرية 

 والبيئة.ادلنظمة والبيئة من خالؿ حتقيق ادلواءمة بُت الفرد وادلنظمة والفرد 
الواقع عندما نريد أف ضلدد مفهـو إدارة ادلوارد البشرية فإنو جيب حتديد ادلستوى الذي نعاًف بو ادلوضوع، 

 :(29-19، الصفحات 2008رة و الصباغ، ) د وتتمثل ىذه ادلستويات يف
 ادلوارد البشرية كممارسة ونشاط: فيمكن تعريف إدارة ادلوارد البشرية كممارسة ونشاط بأهنا رلموع الوظائف  إدارة

واألنشطة اليت تتعلق بادلورد البشري داخل ادلنظمة وادلتمثلة يف: حتليل وتوصيف الوظائف، ختطيط ادلوارد البشرية، 
 التوظيف، التدريب، األجور واحلوافز، تقييم األداء.
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  إدارة ادلوارد البشرية كمهنة: إدارة ادلوارد البشرية ديكن أف تكوف أقرب إُف ادلهنة أو إهنا شبيهة بادلهنة، وليس مهنة
 ذات معاَف واضحة زلددة ومتخصصة، ويرتبط مفهومها كمسلك مهٍت.

  األنشطة والوظائف ادلتعلقة إدارة ادلوارد البشرية كوحدة إدارية: فهي تلك الوحدة التنظيمية اليت تتوُف القياـ بكافة
 دائما بالعنصر البشري داخل ادلنظمة.

  إدارة ادلوارد البشرية كتخصص: تعترب إدارة ادلوارد البشرية من رلاالت التخصص األساسية لطالب التعليم العاِف
 إلكساهبم ادلعارؼ األساسية اليت تدير ادلورد البشري يف ادلنظمات.

 اليت ادلًتابطة ولكن ادلتميزة والعمليات والوظائف األنشطة من كمجموعة شريةديكن تعريف إدارة ادلوارد الب
، كما (Sohel & Roger, 2003, p. 20 ) عليها واحملافظة وتطويرىا للمنظمة البشرية ادلوارد جذب إُف هتدؼ

 على للحفاظ األفراد تصرفات بدمج ادلديروف هبا يقـو اليت األساسية اآلليات إحدى البشرية ادلوارد إدارة تعد
 .(Goold & j.Quinn , 1990, p. 50) ادلنظمة مصاٌف مع منسجما سلوكهم

التوفيق بُت خصائص األفراد مبا فيها من اختالفات   على تعمل وظيفة ىي إدارة ادلوارد البشريةإف وظيفة 
يف وظائف إدارة  االختالفاتبالرغم من وجود بعض  أيضا،كثَتة وبُت خصائص الوظائف مبا فيها من اختالؼ 

ادلوارد البشرية من منظمة إُف أخرى لكن ىناؾ العديد من الوظائف ادلشًتكة، حيث تقـو إدارة ادلوارد البشرية 
طة الوظيفية ادلتعلقة بالعاملُت يف ادلنظمة إذ أهنا ال ختتلف عن اإلدارات الوظيفية األخرى من حيث مبختلف األنش

األنشطة اإلدارية )التخطيط، التنظيم، التوجيو، الرقابة(، واألنشطة الفنية تتعلق بطبيعة األداء ادلناط هبا، وعلى 
 البشرية إُف نوعُت. ضوء ذلك ديكن تقسيم الوظائف اليت تقـو هبا إدارة ادلوارد

 :الوظائف اإلدارية)التنفيذية(: تتمثل يف 
 .التخطيط: أي حتديد برنامج إدارة ادلوارد البشرية من أجل حتقيق أىدافها 
 .التنظيم: وضع ىيكل لعالقات األفراد العاملُت وطبيعة األعماؿ اليت يقوموف هبا 
 هم للعمل.التوجيو: توجيو األفراد العاملُت لزيادة رغبتهم وفعاليت 
 .الرقابة: مراقبة األفراد العاملُت وتطوير ادائهم 
 (وديكناالستشاريةالوظائف الفنية :) أساسية وظائف إُف الفنية البشرية ادلوارد إدارة وظائف تصنيف 

 تنظيمية، تتمثل الوظائف األساسية يف:  ووظائف مساعدة ووظائف
 يشغلها ومن الوظيفة مواصفات على التعرؼ إُف هتدؼ: الوظائف وتوصيف وتصنيف حتليل. 
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  ادلطلوبة من القوى العاملة يف ادلنظمة  االحتياجاتختطيط ادلوارد البشرية: يتعلق ىذا النشاط يف حتديد
 بالكم والنوع وفقا لطبيعة النشاطات ادلراد إصلازىا يف ادلنظمة.

  والتعيُت للموظفُت من خالؿ إجراء عملية اجلذب  االختيارالتوظيف: يرتبط ىذا النشاط بتحديد سبل
 وادلقابالت والشروط الالزمة لذلك.  واالختيار

  هبدؼ حتديد القيمة واألمهية النسبية لكل تصميم األجور: يتم ذلك من خالؿ تصميم أنظمة األجور
 وظيفة وحتديد أجرىا.

 وقد يكوف التحفيز فردي أو مجاعي ادلتميز،  تصميم أنظمة احلوافز: هبدؼ إعطاء مقابل عادؿ لألداء
إضافة بتحديد احلوافز ادلادية وادلعنوية للعاملُت يف ادلنظمة وفقا  أو على أساس أداء ادلنظمة ككل

 لألداء.
  ضلو حتسُت وتطوير ادلهارات لدى األفراد  باستمرارإعداد خطة التدريب: يتم وفق ذلك السعي

 التدريبية ادلالئمة ذلم. والعاملُت يف ادلنظمة من خالؿ وضع الربامج
  وثوابتتصميم نظاـ تقييم األداء: ىو وضع ضوابط تنظيمية وإدارية لتقييم أداء العاملُت وفق قواعد 

 تنظم من خالذلا أسلوب العدالة وادلساواة لألداء الفردي واجلماعي للعاملُت يف ادلنظمة.
 والضعف القوة نقاط على التعرؼ خالؿ من العاملُت وتدريب وترقية نقل هبدؼ: ادلهٍت ادلسار ختطيط 

 .لديهم
  والثقافية والًتفيهية وكافة  االجتماعيةتصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملُت: هتتم بتقدمي اخلدمات

التسهيالت اليت تسهم يف حتسُت أجواء العالقات السائدة بالعمل من ثقة ومودة وغَتىا من الضوابط 
 للمنظمة. ماءواالنتذات األمهية يف خلق الوالء 

  إدارة ادلوارد البشرية: يفالوظائف ادلساعدة  أما
 هبػػػدؼ تنظػػػيم العالقػػػة مػػػع التنظيمػػػات العماليػػػة كالنقابػػػات والتطػػػرؽ دلوضػػػوعات العالقػػػة مػػػع النقابػػػات :

 والنزاعات العمالية والتأديب والفصل من اخلدمة.الشكاوى 
 لػى واايػة سػالمة العػاملُت واألمػن والصػحة أمن وسالمة العاملُت: هبدؼ االىتماـ بػإجراءات احلفػاظ ع

 واالجتاىات النفسية السليمة ذلم.
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  وفقػػا لنظػػاـ يكفػػل كفػػػاءة  واإلجػػازاتسػػاعات وجػػداوؿ العمػػل: هبػػدؼ حتديػػد سػػاعات العمػػػل والراحػػة
 العمل.

 :صلد البشريةدارة ادلوارد إ يفلوظائف التنظيمية ل بالنسبة وأما
  أىػػػداؼ وسياسػػػات وأنظمػػػة  يفللمػػػوارد البشػػػرية: هبػػػدؼ إحػػػداث التغيػػػَت الػػػالـز  االسػػػًتاتيجيالتخطػػػيط

 للمنظمػة. الداخليبيئة األعماؿ وىف األداء  يفادلوارد البشرية مبا يتناسب مع التغَتات 
  نظم معلومات وحبوث ادلوارد البشػرية: هبػدؼ تػوفَت ادلعلومػات األساسػية عػن مشػاكل واجتاىػات وطبيعػة

 ادلنظمة.العاملُت داخل 
  التنظيمػػػػياذليكػػػػل  يفللمػػػػوارد البشػػػػرية: هبػػػػدؼ االىتمػػػػاـ مبكانػػػػة إدارة ادلػػػػوارد البشػػػػرية  التنظيمػػػػياذليكػػػػل 

 ألنشطة وشلارسات ىذه اإلدارة. الداخليللمنظمة وحتديد التنظيم 
 :التسويق 0.0

جلهود ادلشروع وتوجيهها والرقابػة علػى  االسًتاتيجيالعمل اإلداري اخلاص بالتخطيط يعرؼ التسويق بأنو  
ذلػك العمػل الػذي يتضػمن توحيػد   ،وإشػباع حاجػات ادلسػتهلكُت، استخدامها يف برامج تستهدؼ الػربح للمنظمػة

 كما.(17، صفحة 1979) عفيفي،  كل أنشطة ادلنظمة )مبا فيها اإلنتاج والتمويل والبيع( يف نظاـ عمل موحد
االقتصػػادي واالجتمػػاعي الػػذي يشػػبع رغبػػات  ادليكػػانزميالتسػػويق ىػػو  بػػأف KOTLER & DUBOIS يػػرى

 & Kotler ) ومتطلبات األفراد واجلماعػات عػن طريػق خلػق وتبػادؿ ادلنتجػات وتركيبػات أخػرى للقػيم للمسػتقبل

Dubois, 2000, p. 40).  السػَتورة )ادلراحػل( الػيت دتثػل يف اكتشػاؼ وحتليػل ادلتطلبػات بالتسػويق كمػا يعػرؼ
 ,Benoun ) الظاىرية والباطنية للمجتمع هبدؼ تصور وتشغيل سياسػة متكيفػة تسػتجيب دلػا يطلبػو أو جػزء منػو

1991, p. 5). 
كامػل ومسػتمر يبػدا بدراسػة حاجػات وديكن القوؿ أيضا أف التسويق يبػدأ مػن حيػث ينتهػي، فهػو نظػاـ مت

اتسػعت فكػرة ذلػم، و ورغبات ادلستهلكُت وينتهي بدراسة ردود فعل ادلستهلكُت اجتاه السلع واخلدمات اليت قػدمت 
والصػػػناعية، التسػػػويق لتشػػػمل أي عمليػػػة تبادليػػػة بػػػُت طػػػرفُت أو أكثػػػر، ولػػػيس فقػػػط يف رلػػػاؿ السػػػلع االسػػػتهالكية 

تطبػػق اليػػـو بنجػػاح يف تسػػويق اخلػػدمات واألفكػػار والتنظيمػػات واألشػػخاص، فهنػػاؾ فادلبػػادئ وادلفػػاىيم التسػػويقية 
وىنػاؾ تسػويق األفكػار، بػل ىنػاؾ تسػويق لألشػخاص، وال يشػًتط  ،تسويق اخلدمات ادلصرفية والسياحية والفندقية

 التسويق دوما مقابل نقدي.
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الوصػػػػػػوؿ إُف السػػػػػػوؽ  تقسػػػػػػيم األسػػػػػػواؽ  التسػػػػػػويق باعتبػػػػػػاره وظيفػػػػػػة يهػػػػػػتم بػػػػػػثالث جوانػػػػػػب أساسػػػػػػية: 
دراسػػػػػة سػػػػػلوؾ ادلسػػػػػتهلك دلعرفػػػػػة حاجاتػػػػػو ورغباتػػػػػو وأسػػػػػاليب اايتػػػػػو وضػػػػػماف حقوقػػػػػو، كػػػػػل ىػػػػػذا ادلسػػػػػتهدؼ ، 

ال يعػػػػػػػٍت شػػػػػػػيء مػػػػػػػن الناحيػػػػػػػة العمليػػػػػػػة إال مػػػػػػػع ثالػػػػػػػث وظيفػػػػػػػة ىػػػػػػػي وظيفػػػػػػػة تقػػػػػػػدمي مػػػػػػػزيج تسػػػػػػػويقي مناسػػػػػػػب 
 والًتويج.والذي يتضمن ادلنتج، السعر، التوزيع  نظمةللمستهلك وحبدود إمكانيات ادل

 حتمية التحول إلى تسويق الموارد البشرية  .3
 :إدارة الموارد البشرية والتسويق: العالقة والتكامل 2.3

 تقدـ أف ادلنظمات على يتعُت سلتلفا، جيعلو شلا وتوظيفو بو واالحتفاظ بشري ماؿ رأس جذب أجل من
 البشرية ادلوارد دور أف العادلية النزاعات الفرؽ، تبُت تصنع اليت واخلربة واالنضباط وادلزايا الوظيفية والفرص الوظائف

 إدارتاف ذلما والتسويق البشرية ادلوارد من كل  .اسًتاتيجي دور أيضا لو ولكن دعم، رلرد يعد َف التسويق يف
 من تتعلم أف إلدارة ادلوارد البشرية ديكن البعض، بعضها من األشياء تعلم منهما لكل وديكن دتاما، سلتلفتاف
 من وادلسؤوليات األدوار ويوضح واالسًتاتيجية، األعماؿ سلوؾ يتعلم أف التسويق لقسم وبادلثل ديكن التسويق،

 البشرية. ادلوارد قسم
 احتياجات يلبوف التسويق زلًتيف أف باعتبار منتجات، الوظيفة اعتبار ديكن التسويق، نظر وجهة من
 وسلوكهم واحتياجاهتم ادلوظفُت دوافع الطريقة، بنفس البشرية، ادلوارد زلًتيف بينما حيلل وسلوكهم، ادلستهلكُت

 للمنظمة سللصُت سيكنوف والذين التوظيف معايَت يستوفوف الذين العماؿ جلذب مرضية وظائف تقدمي وحياولوف
 إدارة يف التسويق مبادئ فيها تستخدـ أف جيب رئيسية أسباب ثالثة ىناؾ .أىدافها حتقيق يف تساعدىا وسوؼ
 : (Izvercianu, Radu, Miclea, & Ivascu, 2012, p. 63 ) البشرية ادلوارد
 يف الضروري، ادلوارد البشرية، من بإدارة ادلتعلقة القضايا إُف االنتباه تسًتعي اليت السمعة إلدارة ادلتزايد التأثَت 

 عملية ادلوارد البشرية يف إلدارة االىتماـ من ادلزيد ادلنظمات توِف أف النشاط، رلاالت من رلاؿ أي
  التجارية؛ العالمات

 مؤىلُت موظفُت قبل من فقط ودتييزىا ادلنتجات تسليم فيها يتم اليت اخلدمات أساس على االقتصاد زيادة 
  جيدا؛ ومدربُت

 االسًتاتيجية للميزة كمصدر الفكري، ادلاؿ ورأس البشر مثل ادللموسة غَت األصوؿ أمهية زيادة. 
، حيث صلد الثمانينات إُف رلاؿ إدارة ادلوارد البشرية يعود يف التسويق ظهور أف إُف الدراسات تشَت

مقاربتُت تدرلاف أدوات التسويق يف إدارة ادلوارد البشرية ومها التسويق الداخلي والتسويق االجتماعي، وإف ظهور 
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ة النقائص اليت عرفها التسويق الداخلي الذي كاف حيصر دور إدارة ادلوارد مفهـو تسويق ادلوارد البشرية كاف نتيج
الذي ينطوي على استخداـ مبادئ ومهارات علم التسويق البشرية يف االتصاؿ واخلدمة، والتسويق االجتماعي 

 أي، جتمعللم ةوكذلك كل أساليب اإلبداع واإلهبار اإلعالمي لًتويج أفكار أو قيم اجتماعية أو سلوكيات مفيد
ينما تسويق ادلوارد البشرية جتاوزمها إُف باقي وظائف التسويق ب ،االتصالية للعملية االجتماعي بالبعد يهتم أنو

 ادلعروفة.
خيدموف  الذين األفراد على التسويق وشلارسات فلسفة تطبيق أنو على الداخلي وديكن تعريف التسويق

ديكن  كذلك. وجو أكمل على هبم ادلنوطة باألعماؿ للقياـ هبم واالحتفاظ أكفاء أفراد توظيف يتم حبيث الزبائن
 اليت األعماؿ إُف والنظر على أنو النظر إُف ادلوظفُت على أهنم زبائن داخليُت للمنظمة، الداخلي التسويق رؤية

الداخليُت  الزبائنىذه ادلنتجات بالشكل الذي يرضي  تقدمي على وبالتاِف العمل داخلية، منتجات أهنا هبا يقوموف
 .(147، صفحة 2018)عينوس و عياد،  أىداؼ ادلنظمة حتقيق أجل من

أما التسويق االجتماعي فيمكن تعريفو بأنو ادلقاربة اليت تستخدـ أدوات التسويق لوضع وجهات نظر 
وأمهية اجلانب العاطفي يف العالقة بُت ادلوظف ادلنظمة يف رلاهبة دائمة مع تلك اخلاصة بأصحاب ادلصلحة، 

وادلنظمة، واليت تتجلى يف اتصاؿ واضح وشفاؼ وأخالقي يضع الفرد يف مركز ادلنظمة، حيث يظهر ىذا االتصاؿ 
، 2018مارس  13،14) رحاؿ و بن عيسى،  يف حتسُت ظروؼ العمل واالحتفاظ بادلوظفُت داخل ادلنظمة

 .(6صفحة 
 :تسويق الموارد البشرية 0.3

تسويق ادلوارد البشرية على أنو هنج جديد للعالقة بُت ادلوظف وادلنظمة، تتكوف من النظر إُف  يعرؼ
ادلوظفُت كزبائن مبعٌت ساـ، ويتعلق األمر بتطبيق منطق وتقنيات التسويق واالتصاؿ، جلذب ادلرشحُت وتوظيفو، 

. كما يعرؼ تسويق ادلوارد البشرية (Dubois & Pelletier, 2015) ودرلهم بشكل جيد، مث كسب والئهم
 ,Hwang & Chi, 2005) بأنو تطبيق ادلنظمة لفلسفة ومبادئ التسويق يف تعاملها وعالقاهتا مع العاملُت فيها

p. 196).  ،وجتزئة للسوؽ الداخلي، بتموقع بينما يرى آخروف باف تسويق ادلوارد البشرية ىي ادلخطط التسويقي
 ,Cerf) دلنتجات وخدمات ادلوارد البشرية ادلقًتحة، ونسخ حقيقي للمزيج التسويقي وتكييفو مع ادلوارد البشرية

2016). 
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إسقاط تسويق ادلوارد البشرية كمقاربة حديثة ما ىو إال  إفمن خالؿ التعاريف السابقة ديكن القوؿ 
أدوات وتقنيات التسويق على ادلوارد البشرية، فيصبح ىناؾ عالقة تبادلية ما بُت ادلورد البشري والتسويق. وتكشف 

 : (Asli & Baakil, 2011, p. 128) لنا ىذه التعاريف رلموعة من العناصر
  احلاجة إُف مقاربة جديدة إلدارة ادلوارد البشرية، اليت ينتهي فيها النظر إُف اإلنساف على أنو عبء على

حقيقي  اسًتاتيجيمتغَت  باعتبارهالرحبية ادلالية للمنظمة، وتصبح مسألة النظر إُف رأس ادلاؿ البشري 
لضروري التوفيق بُت خيلق قيمة، وأكثر من أي وقت مضى، من ا ألنوجيب أف يكوف مثمن وويف 

 األىداؼ االقتصادية واألىداؼ االجتماعية للمنظمة، وجيب أف يعترب ادلوظف أوؿ عميل للمنظمة؛
  أو حتديد ةالتجزئإف مقاربات وأدوات التسويق قابلة للتكيف مع رلاؿ ادلوارد البشرية، سواء كاف ،

التوزيع، وما إُف ذلك، تسويق ادلوارد  ادلواقع، أو الوالء، أو اخلدمات، أو ادلبيعات، أو التسعَت، أو
البشرية يدعو إدارة ادلوارد البشرية الكتشاؼ ادلهارات الغَت واضحة، ويوفر تسويق ادلوارد البشرية خطة 

 عمل لتحسُت التوظيف، واالحتفاظ بادلوظفُت وتعزيز عالقة ادلنظمة مع بيئتها وشركائها؛
 صبح لزاما على إعادة التفكَت يف العالمة التجارية لصاحب َف يعد طرح الوظيفة وعرض ميزاهنا كافيا، وأ

 العمل؛
  ديكننا التمييز بُت التسويق الداخلي الذي يهدؼ إُف االحتفاظ مبوارده وذلك بتوطيد عالقة رب العمل

بادلوظف من خالؿ التواصل بشأف برامج ادلوارد، وتكييف عمليات إدارة ادلوارد البشرية، وتعزيز ادلنظمة، 
ق ادلوارد البشرية اخلارجي الذي يهدؼ إُف حتسُت جاذبيتها من خالؿ ثالثة رلاالت للتدخل: وتسوي

 العالمات التجارية، أنشطة التوظيف وعملية االختيار/ التوظيف.
العماؿ وادلوارد البشرية احلالية وادلاضية وادلستقبلية، ويعتربىم   االعتبارإف تسويق ادلوارد البشرية يأخذ بعُت 

يف  االستثمارهنائيُت دلديرية ادلوارد البشرية واليت تبيع ذلم منتجاهتا )التكوين، التشغيل، إمكانيات  كزبائن
، وما يالحظ أف مفهـو العميل أو الزبوف ال يتضمن فقط (Panczuk & Point, 2008, p. 31 ) ادلنظمة...(

اإلدارة العامة مبختلف مستوياهتا وكل الشركاء وكل ما ديكن دلديرية ادلوارد البشرية أف العماؿ البسطاء بل يتعداه إُف 
 .(Panczuk & Point, 2008, pp. 31-32 ) تبيع ذلم منتجاهتا وخدماهتا

 تتصف ادلنظمة يف ومتطورة مستقرة عمل قوة خلق ىو عاـ بشكل البشرية ادلوارد تسويق من اذلدؼ إف
 بيئة وبناء العاملُت، رضا وزيادة العمل دوراف مستوى من يقلل شلا بادلسؤولية مهم واحساس عالية، معنوية بروح

 يف الزبوف وتضع ادلنظمة أىداؼ تتبٌت عمل قوة خلق مبعٌت ادلنظمة، أىداؼ حتقيق يف إجيابا تؤثر مستقرة تنظيمية
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 التميز، لتحقيق العوامل أىم (العاملُت) الداخليُت الزبائن رضا البشرية ادلوارد تسويق يعترب وعليو أولوياهتا، دائرة
 . (13، صفحة 2014) أبوعودة،  رضا الزبائن لتحقيق االنطالؽ ونقطة

 .Bellaouaied & Gam, 2011, p) كما ىناؾ من يرى أف فوائد تسويق ادلوارد البشرية تتمثل يف

139) : 
  يعمل تسويق ادلوارد البشرية على تلبية احتياجات ادلوظفُت، بل ىو هنج شامل، فهو يؤدي إُف الرضا

 الوظيفي، ويتم تنفيذه من خالؿ التواصل مع ادلوظفُت؛
 ؼ من ذلك ىو حتفيز الوعي باخلدمات والسلوؾ ادلوجو تطوير سلوؾ ادلوظف ادلوجو ضلو العمالء، واذلد

 للعمالء؛
 .حتفيز وتشجيع ادلوظفُت على تقدمي خدمات أفضل 

 ويتصف تسويق ادلوارد البشرية بعدة خصائص منها:
  فتسويق ادلوارد البشرية يطبق داخل ادلنظمة إلدارة عملية  :اجتماعيةتسويق الموارد البشرية عملية

التبادؿ والتفاعل بُت ادلنظمة والعاملُت فيها، فالعاملُت ال تقتصر حاجاهتم على احلاجات ادلادية فقط، 
والصداقة يريدوف إشباعها، وىذا ما يتحقق من  واالنتماءمثل األمن  اجتماعيةوإمنا ىناؾ حاجات 

 رد البشرية؛خالؿ تسويق ادلوا
 :حيث يعمل على تكامل الوظائف ادلختلفة داخل ادلنظمة من  تسويق الموارد البشرية عملية إدارية

 خالؿ ما يلي:
  التأكد من أف كل العاملُت لديهم دراية وخربة كافية عن األنشطة اليت يقوموف هبا، وأف ىذه

 األنشطة تؤدى بالشكل األمثل؛
 دادىم وحتفيزىم ألداء عملهم بكفاءة.التأكد من أف كل العاملُت مت إع 

وقد أشارت العديد من الدراسات وجود أربع عناصر لتسويق ادلوارد البشرية أو ادلزيج التسويقي للموارد 
من ادلزيج التسويقي ادلتعارؼ عليو يف الشكل واحملتوى واألفكار، واليت تتمثل  استوحيتالبشرية، ىذه العناصر اليت 

 :(21-20، الصفحات 2010) زلمود ،  فيما يلي
 :ادلًتشحُت  أفضل الختيارتعد الوظيفة منتج تسويق ادلوارد البشرية اليت يتم إعالهنا للعاملُت  المنتج

إلصلاز العمل بنجاح، وتتمثل مواصفات ادلنتج ىنا يف ادلهمات والواجبات وادلسؤوليات، ومت تناوؿ ادلنتج 
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يف تسويق ادلوارد البشرية على أنو القيم واالجتاىات ادلطلوبة لتحقيق اسًتاتيجيات تسويقية ناجحة مع 
رفة العاملُت، وادلنظمات تبيع الوظيفة لعماذلا قبل العمالء، باإلضافة إُف برامج التدريب اذلادفة لتطوير مع

 أف تبيع منتجاهتا إُف العمالء؛
 :ىو التكاليف اليت حيتاج إليها العاملوف للحصوؿ على معارؼ ومهارات جديدة، وذلك هبدؼ  السعر

ليها، ادلنظمة، وحياوؿ العاملوف بذؿ جهد أكرب لتزويد ادلكافآت اليت حيصلوف ع اسًتاتيجيةإصلاح تطبيق 
مع ضرورة احلذر من عدـ وجود توافق بُت اجلهد ادلبذوؿ والتكلفة، ألنو يف حاؿ كاف األجر ادلدفوع أقل 
من اجلهد ادلبذوؿ فسيؤدي غالبا إُف التأثَت السليب على أداء العامل ادلستقبلي، وىنا تظهر أمهية 

مة من ادلنظمة للعاملُت واحلصوؿ والتسهيالت ادلقد واالجتماعاتالتدريب وتنظيم الندوات لرجاؿ البيع 
 على ادلعلومات من ادلصادر اخلارجية أو الداخلية واليت بدورىا تساىم يف تقليل تكاليف ادلنظمة ككل؛

 :داخل ادلنظمة وادلشاركة بادلعلومات وتبادؿ اآلراء، ويتم بو تصميم أنظمة  باالتصاالتيتعلق  الترويج
جهة وبُت العميل الداخلي واخلارجي من جهة أخرى، وىو من  للربط بُت اإلدارة والعاملُت من اتصاؿ

أىم عناصر مزيج تسويق ادلوارد البشرية والذي تتم من خاللو االتصاالت الفعالة ذات الكفاءة بُت 
األمثل بُت العاملُت والذي من شأنو أف  االتصاؿالتفاعل وجو لوجو هبدؼ حتقيق  كاستخداـالعاملُت،  

 ادلنظمة؛ اسًتاتيجيةل بدوره وما جيب عليو فعلو ضلو تطبيق يؤدي إُف تعريف العام
 :ديثل توزيع ادلوارد البشرية توزيع منتجات العمالء الداخليُت )العاملُت(، وادلقصود ىنا قنوات  التوزيع

لتقدمي النصح واإلرشاد يف  االستشارات واستخداـالداخلية للمنظمة كادلقابالت الرمسية  االتصاؿ
 تصميم البيئة ادلادية الداخلية للمنظمة، هبدؼ حتقيق أىاؼ ادلنظمة بنجاح.

 العالقة ىذه تعتمد عالقة، إنشاء إُف أوال حاجة ىناؾ البشرية ادلوارد إدارة يف التسويق، يف احلاؿ ىو كما
 معُت تعريف ملف) معُت ىدؼ ضلو البشرية ادلوارد تسويق نشاط توجيو وجيب العاملة، للقوى فعالة جتزئة على

 إُف تنتمي العمل عالقات إقامة يف كبَت وللتسويق دور للمرشحُت، اخليارات أفضل يف ادلنظمة ووضع( للموظف
 ىذه على احلفاظ يف العمل وصاحب ادلوظفُت توقعات تساىم البشرية، ادلوارد إدارة مع وتكييفها التسويقي مزجيو

 ادلوارد تسويق نتيجة أف نقوؿ أف ديكننا أخرى، وادلتفانُت، وبعبارة الراضُت للموظفُت كنتيجة وتطويرىا، العالقة
 العالقة للجميع، ىذه ونفسية واجتماعية اقتصادية منافع جيلب الذي العمل وصاحب ادلوظف عالقة ىي البشرية
 .Izvercianu, Radu, Miclea, & Ivascu, 2012, pp ) األطراؼ مجيع من استثمارات على تنطوي
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يف العالقة بُت صاحب العمل وادلوظف، يعترب تسويق ادلوارد البشرية أف ادلوظفُت )دائم ، مؤقت أو  ،(62-66
التنظيم الداخلية وتتأثر هبيكلها )الثقافة التنظيمية ، يتصرؼ ادلوظفوف كعمالء داخليُت يف بيئة  زلتمل( كعمالء ،

 ,Neagu , 2011) ، القدرات ، اذليكل التنظيمي ، اإلدارة والقيادة ، السياسات واالسًتاتيجيات ، إٍف(ادلوارد

p. 1474). 
 التقليدية، التسويق ىي أنشطة البشرية ادلوارد تسويق إُف البشرية ادلوارد إدارة حتويل يف األوُف اخلطوة تعترب

 نوع ما ؛(تقسيم) للمنظمة؟ مهمة ىي شرحية أي: التالية األسئلة على اإلجابة ىي األوُف اخلطوة تكوف أف ديكن
 العالمة وقيم ادلواقع، حتديد) نفسها؟ ادلنظمة تقدـ كيف ؛(االستهداؼ) ادلنظمة؟ حتتاجهم الذين األشخاص
 األسئلة ىذه على اإلجابة للمحًتؼ ديكن ،(العمل لصاحب التجارية والعالمة ادلوظف، قيمة واقًتاح التجارية،

 من كال حيلل أف البشرية ادلوارد تسويق دلهٍت ادلهم من العاملة، القوى لسوؽ وداخلي خارجي حتليل خالؿ من
 نفس ادلراقبوف ويستهدؼ معُت، عمل صاحب اختيار يف عليهم يؤثر شلا احملتملُت، ادلوظفُت وكمية جودة

 .(Izvercianu, Radu, Miclea, & Ivascu, 2012, pp. 62-66 ) ادلرشحُت
والوالء( وجزئيا إُف  واالستبقاءجزئيا إُف شلارسات التسويق ) اجلاذبية تنتمي عمليات التسويق الداخلي 

فإف التسويق الداخلي وإدارة ادلوارد البشرية ذلما جزء ، )التوظيف واالختيار والتحفيز والتكامل(إدارة ادلوارد البشرية 
ال يتطلب تسويق ادلوارد البشرية فقط األنشطة الداخلية اليت تركز على ادلوظفُت البشرية، مشًتؾ ىو تسويق ادلوارد 

تسويق ادلوارد  إف، فالصدديف ىذا يضا اجلهود احملددة جلذب األشخاص ذوي ادلهارات ادلناسبة، ولكن أاحلاليُت 
يف ىذا  يشتمل اجلمهور ادلستهدؼ على مكونُت: داخلي ) ادلوظفوف احلاليوف( واخلارجي )شلكن التعيُت(، البشرية

والوالء( واخلارجي  واالحتفاظمل يكوف لتسويق ادلوارد البشرية نوعاف من األىداؼ: داخلي ) التكاادلنطق، 
تتمثل رلاالت تسويق ادلوارد البشرية يف: اجلذب، التوظيف، الدمج، ادلشاركة، االحتفاظ،  )اجلذب والتوظيف(.

 وىذا ما ديكن تلخيصها يف اجلدوؿ التاِف.
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: األنشطة والعمليات في تسويق الموارد البشرية.2الجدول   
 األنشطة العمليات

 االتصاالت والًتويج سلصصة للبيئة اخلارجية للمنظمة 
 صاحب العالمة التجارية 

 الجذب

 التوظيف ختطيط التوظيف واختيار ادلوظفُت
 التنشئة االجتماعية

 ادلشاركة
 استيعاب القيم األساسية للثقافة التنظيمية

مع أىداؼ ادلنظمة. التوافق  

الدمج 
 والتكامل

وسلوؾ ادلوظفُت.التمكُت ادلوجو للعمالء   االرتباطات 
الوضعية، النقدية، ادلوقع يف التسلسل اذلرمية() مكافآت أنظمة العمل وادلهاـ  

 ظروؼ العمل
 مناخ العمل

 التنمية الشخصية وادلسار ادلهٍت، التدريب على العمل، وتقييم مهارات االتصاالت الداخلية لرأس ادلاؿ البشري
األجل مع ادلوظفُتتطوير العالقات الفردية وطويلة    

التحفيز، 
االحتفاظ، 

 الوالء

 (Neagu , 2011, pp. 1474-1475) :صدرالم
 البشرية، ادلوارد اسًتاتيجية العمل، سوؽ اجتاىات االقتصادي، السياؽ: يلي مبا ادلرشحُت جاذبية تتأثر 

  .وأىدافها ادلنظمة رسالة التسويق، بيئة التسويق، اسًتاتيجية
 ادلنظمة يف البشرية ادلوارد سياسات ضمن ادلوظفُت وختطيط واالختيار التوظيف يتم. 
 الثقافة توحيد ومستوى نوع البشرية اإلدارة، القيادة، ادلوارد: على بنجاح ادلوظفُت تكامل يعتمد 

 .الداخلية االتصاالت التنظيمية، نظاـ
 الوظيفي، التقدـ فرص الوظيفية؛ التوقعات توضيح الوظيفة؛ أمهية إدراؾ: ب إشراؾ ادلوارد البشرية يتأثر 

 للقيم تصور وادلرؤوسُت والرؤساء الزمالء مع العالقات ونوعية الرؤساء، مع واحلوار منتظمة مرتدة وتغذية
 االتصاؿ ونظاـ للمديرين، الشخصي بتصور إدارة؛ االتصاؿ القياـ مكافآت ادلنظمة؛ وقواعد األساسية
 .شفهيا االتصاؿ الداخلي،

  على: إدارة ادلوارد البشرية؛ القيادة؛ سياسات ادلوارد  تعتمدوالوالء  عمليات التحفيز واالحتفاظأما
 .البشرية؛ اسًتاتيجية ادلوارد البشرية؛ ونظاـ االتصاالت الداخلية؛ احلوار االجتماعي
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ادلوارد  إدارةالؽ وإدارة اخلدمات اليت تقدمها هتدؼ خطة تسويق ادلوارد البشرية إُف دعم تطوير وإط
 ,Hmioui & Mrabet , 2012) دير تنفيذ خطة عمل تسويق ادلوارد البشرية على مرحلتُت رئيسيتُت، البشرية

p. 200): 
 لتحديد سوؽ ادلوارد البشرية لديها على أمل بيع ادلنتج  منظمةاخلطوة األوُف ىي شرط أساسي لل

أو خدمة ادلوارد البشرية: جتزئة ادلوارد البشرية. واذلدؼ من ذلك ىو إذلاـ ادلشًتين احملتملُت من ادلطلوب 
، االلتزاـهنج جتزئة منظم جدا وحتديد ادلواقع بدقة، حتديد ادلواقع بطريقة ما شكل من أشكاؿ خالؿ 

 ل على وعد: جيب أف يكوف دقيقا ومتوافقا مع الواقع.حيتوي بالفع
 البشرية ادلوارد أو ادلنتج مبيعات اسًتاتيجية تطوير الضروري من واألىداؼ، السوؽ حتديد مبجرد 

 .والًتويج والتوزيع والسعر ادلنتج: التسويقي ادلزيج متغَتات باستخداـ
 حياة ولديها ناجح عمل للموارد البشرية ليكوف البشرية، ادلوارد تسويق يف للنجاح تبنيها جيب اليت الرئيسية النقاط
 الرسالة تسليم اذلدؼ، اذلوية، حتديد تطوير التالية: التقنيات يعتمد على ادلوارد البشرية أف ينبغي طويلة، مهنية

 الثقيلة ادلصطلحات وجتنب الصحيحة التسويق أدوات اختيار تكتيكية، تسويقية خطة وإيصاذلا، تطوير الصحيحة

( Devi & Srinivasan, 2012, pp. 90-96). 
 خاتمة: .4

 ىذه يقـو صلاح ادلنظمات يف حتقيق أىدافها على التكامل والتناسق ما بُت سلتلف وظائفها، حيث تؤكد 
 البشرية ادلوارد إدارة بُت الصلة أف وحقيقةالتكامل والتفاعل ما بُت إدارة ادلوارد البشرية والتسويق،  على الدراسة

 التنافسية وذات قيمة، البشرية ادلوارد إُف الوصوؿ يف ترغب ادلنظمات كانت إذا أكثر تتطور أف جيب والتسويق
 البشرية.  ادلوارد إدارة يف التسويق أدوات استخداـ يف أكرب اىتماـ لذلك جيب إيالء

البشرية، وضرورة  إدارة ادلوارد تغيَت أسلوب النظر إُف على ادلنظمات احلالية ادلنافسة بيئة فقد أجربت
 االتوجو بادلوارد البشرية من منظور تسويقي، فكاف على إدارة ادلوارد البشرية التفكَت على أف عمالء ادلنظمة ليسو 

 للغاية ادلهم من أنو فيها، كما االستثمارفقط ادلوظفُت، ولكن أيضا ادلهتمُت بشراء ادلنتجات اليت تقدمها أو 
 والتطور السكانية، والًتكيبة السوؽ، اجتاىات مع اتصاؿ على يكونوا أف البشرية ادلوارد دلتخصصي بالنسبة

 .ادلنظمة أداء حسن على تؤثر أف ديكن اليت السياسية واخليارات التكنولوجي
فتبٍت تسويق ادلوارد البشرية كمقاربة حديثة إلدارة ادلوارد البشرية يساعد ادلنظمات وإدارة ادلوارد البشرية 

وتطوير وتعزيز العالقة مع العاملُت احلاليُت  لالىتماـعلى الرقي بأداء ادلوارد البشرية وتنمية مهاراهتم، ويدعو 



 

 فوزية قديد، فاطمة الزهراء سكر
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قيق التكامل ما بُت إدارة ادلوارد البشرية وبُت أنشطة وظيفة والسابقُت وادلستقبليُت كوهنم زبائن للمنظمة، وحت
 التسويق، حيث كل واحد يعتمد على اآلخر وال ديكن الفصل بينهما. 

 . قائمة المراجع:5
(، التسويق الداخلي كمفهـو إلدارة ادلوارد البشرية وأثره على الرضا 2018عياد، ) ،عينوس، و صاٌف ،رضواف. 1
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 .، األردف، كلية اإلدارة، جامعة الشرؽ األوسطإدارة األعماؿ
 .مصر، دار النهضة العربية،التسويق مبادئ علمية وتطبيقية ،(1979) ،عفيفي ،صديق زلمد. 4
إدارة ادلوارد البشرية يف القرف الواحد والعشرين،  ،(2008) ،الصباغ ،درة، و زىَت نعيم ،عبد الباري إبراىيم. 5

 األردف. ،دار وائل للنشر والتوزيع،  منحٌت منظمي
واقع التسويق الداخلي يف شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية )جواؿ (  ،(2014) ،أبوعودة ،عطااهلل عزات. 6

، اجلامعة ، كلية االقتصاد واإلدارةرسالة ماجستَت،وأثره على جودة اخلدمات ادلقدمة بقطاع غزة
 .، فلسطُتاإلسالمية

 ،الفجر للنشر والتوزيع دار ،تنمية ادلوارد البشرية ،(2007) ،سالطنية ،قَتة، و بلقاسم ،غريب، إمساعيل ،علي. 7
 .مصر

8. Asli , A., & Baakil, D, (2011), Le marketing RH : une nouvelle approche de 

gestion des ressources humaines, Communication and Marketing Journal, 

1(3), 123-150. 

9. Benoun, M, (1991), marketing, savoir et savoir- faire (éd. 2ème édition), 

Economica, France. 

10. Bellaouaied, M., & Gam, A, (2011), Internal marketing as a new alternative 

for the service employees’ performance: an empirical study, revue de 

Communication et de Marketing, 139-159. 

11. Cerf, D, (2016, 5 10), Marketing RH : Stratigie et objectifs a portée de main – 

weka.ch tendances et perspectives Rh. Consulté le 3 20, 2019, sur Weka: 

https://www.weka.ch/themes/ressources-humaines/planification-du-



 

 الموارد البشريةتبني تسويق الموارد البشرية كمقاربة حديثة إلدارة 
 

 109 جامعة خميس مليانة –مخبر الصناعة والتطوير  التنظيمي للمؤسسات واإلبداع    

 

personnel-et-recrutement/marketing-du-personnel/article/marketing-rh-

strategie-et-objectifs-a-po dfgf. (fgf). gdf. fdg: dfg. 

12. Devi, A., & Srinivasan, J, (2012), ROLE OF HR IN MARKETING: (A 

Review). International Journal of Latest Trends in Engineering and 

Technology, 8(1), 96-99. 

13. Dubois , D., & Pelletier, É, (2015, 9 28), CRHA, ordre des conseillers en 

ressources humaines agrees, Consulté le 3 26, 2019, sur décovrire le 

marketing RH: http://www.portailrh.org/expert/ficheSA.aspx?p=623677 

14. Goold , M., & j.Quinn , J, (1990), The paradox of strategic goals, Strategic 

Management Journal, 11(1), 43-57. 

15. Hmioui , A., & Mrabet , N, (2012), Pratiques de marketing des ressources 

humaines et responsabilité sociale au Maroc : cas des entreprises 

touristiques des régions de Fès-Boulemane, Chaouia-Ouardighaet du 

Grand Casablanca, Revue Marocaine de recherche et management et 

marketing, (6-7), 193-206. 

16. Hwang, I.-S., & Chi, D.-J, (2005), Relationship Among Internal Marketing, 

Employee Job Satisfaction and International Hotel Performance: An 

Empirical Study, International Journal of Management, 22(2), 285-293. 

17. Izvercianu, M., Radu, A., Miclea, S., & Ivascu, L, (2012), Competitiveness as 

a Result of Human Resources Marketing, Politehnica University of 

Timisoara, Romania, 52(13), 62-66. 

18. Kotler , p., & Dubois, b, (2000), marketing management (éd. 10ème édition), 

publi- union, France. 

19. Neagu , O, (2011), From internal marketing to human resource marketing, A 

conceptual framework of the human resources marketing, Annals of the 

“Ovidius” University, Economic Sciences Series, XI(1), 1473-1476. 

20. Panczuk, S., & Point, S, (2008), Enjeux et outil de marketing de RH , Edition 

d’organisation, Groupe Eyrolles, France. 

21. Sohel, A., & Roger, G, (2003), The impact of human resource management 

practices on operational performance: recognizing country and industry 

differences, Journal of Operations Management, 21(1), 19-43. 

 

 

http://www.portailrh.org/expert/ficheSA.aspx?p=623677


  125 - 110ص       
 اإلتجاهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية ودورها: الخامس  العلمي الوطني الملتقىكتاب   
  عبر تقنية التحاضر عن بعد  2021جويلية  4 المنظم يوم ظمات األعمالفي تميز أداء من  

 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  110  
 

 إدارة الجودة الشاملة كمدخل فعال لتمكين الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية
Total Quality Management as an effective approach to empowering 

human resources in the economic enterprise 
 

2 عمراوي سمية، 1 حمدي باشا نادية
 

 hamdipacha.n@hotmail.com، 2جامعة البليدة  1
 sm.amraoui123@yahoo.com ،2جامعة البليدة  2

 

 

 ملخص: 
هتــدف ىذه الورقة البحثية إىل معرفة مدى مساقتة إدارة اصتودة الشاملة يف دتكُت اظتـوارد البشـرية يف اظتؤسسة االقتصادية. 

ل غتووةة من الآليات مناا: دةم وقد توصـلنا من خالعتا اىل أن إدارة اصتـودة الشاملة تساىم يف دتكُت العاملُت من خال
وتأييد اإلدارة العليا، هتيئة مناخ العول وثقافة اظتؤسسة، التحسُت اظتستور، اإلدارة الفعالة للوورد البشري، مشاركة رتيع 

لُت يف العام األفراد العاملُت يف اصتاود اظتبذولة للتحسُت والتطوير، التدريب والتعليم اظتستور، االتصال... كوا أن دتكُت
 من شأنو أن يساىم يف حتقيق إدارة اصتــودة الشاملة. اظتؤسسة االقتصادية
  التوكُت، اظتوارد البشرية، إدارة اصتـودة الشاملة كلمات مفتاحية:

Abstract:  

This research paper aims to know the extent of the contribution of Total Quality 

Management to the empowerment of human resources in the economic institution. 

Through it, we have concluded that TQM contributes to empowering workers through a 

set of mechanisms, including: support and endorsement of senior management, creating a 

work environment and enterprise culture, continuous improvement, effective 

management of human resources, participation of all working individuals in efforts for 

improvement and development, training Continuing education, communication... ALSO 

Empowering workers in the economic institution would contribute to achieving total 

quality management. 

Keywords: empowerment, human resources, TQM.  
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 . مقدمة: 1
لقد جاء مفاوم دتكُت اظتوارد البشرية للتوجـو ؿتـو إدخال التغييـرات اصتذريـة التـي تعظّـم مـن دور الفـرد فـي 

ملُت من أفضل الطرق لزيادة التفكَت اإلبـداةي اطتـاّلق، وتنويـة روح اظتبـادرة لدى العوـل، إذ يعترب دتكـُت العـا
اظتـوظفُت إذ يرتكز ةلى اظتشاركة والتشاور يف اختاذ القرارات، ومنح العاملُت صالحيات أوسع يف أدائام 

 ؾتاح اظتؤسسة وحتقيق ألةواعتم...حيـث أدركـت اظتؤسسات بـأن العـاملُت اظتوّكنُت يعتربون ةامال أساسيا يف
 أىدافاا.

ولتتل مفاوم إدارة اصتودة الشاملة أقتية خاصة بالنسبة صتويع اظتؤسسات االقتصادية، مبا فياا الصناةية 
نتتد واطتدمية نظرا للوزايا اليت يقدماا تطبيقو، ىذا اظتناج واألسلوب اضتديث الذي أصبح فلسفة ونظاما متكامال 

ؤسسة، وذل  لزيادة إنتاجياهتم ورفع كفاءة أدائام من خالل العول اصتواةي، والتحسُت ليشول كافة العاملُت باظت
اظتستور وتدريب العاملُت.... وبالتايل قد يساىم يف دتكُت العاملُت باظتؤسسة، وبذل  فإننا يف مداخلتنا ىذه 

 نحاول معاصتة اإلشكالية التالية:س
 تمكين العاملين في المؤسسة االقتصادية؟ كيف يمكن أن تساهم إدارة الجودة الشاملة في

 والذي تتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:
 ماذا نعٍت بتوكُت العاملُت يف اظتؤسسة االقتصادية، وماىي اظتوارسات الدالة ةليو. -
 ماذا نعٍت بإدارة اصتودة الشاملة، وماىي أقتيتاا بالنسبة للعاملُت يف اظتؤسسة االقتصادية. -
 ورد البشري مون مداخل أو فتاذج إدارة اصتودة الشاملة.ما أقتية اظت -
 ماىي آليات إدارة اصتودة الشاملة لتوكُت العاملُت يف اظتؤسسة االقتصادية. -

في تمكين العاملين في تساهم إدارة الجودة الشاملة  فمنطلقها هو أنوعن فرضية الدراسة 
 المؤسسة االقتصادية 

 فإننا سنتطرق يف مداخلتنا إىل أربعة ػتاور أساسية ىي:  ولإلجابة ةن االشكالية اظتطروحة،
 أوال: مدخل لتمكين الموارد البشرية.       
 ثانيا: مدخل إلدارة الجودة الشاملة.       
 مداخل تطبيق إدارة الجودة الشاملة واهتمامها بالمورد البشري.ثالثا:        
 .لموارد البشريةسياسات الجودة الشاملة لتمكين ا رابعا:        
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 مدخل لتمكين الموارد البشرية .2
 :مفهوم تمكين الموارد البشرية 1.2

 تطرق العديد من الباحثُت إىل دتكُت اظتوارد البشرية مربزين يف أحباثام بعض التعاريف، نذكر مناا:
ليت يقوم هبا يعرف دتكُت العاملُت بأنو:" إةطاء اظتوظفُت صالحية وحرية أكرب، يف غتال الوظيفة احملددة ا -

اظتوظف حسب الوصف اطتاص بتل  الوظيفة من جاة، ومن جاة أخرى منحو حرية اظتشاركة وإبداء الرأي 
 .(Harvey &Brown, 2001, p66) يف أمور تتعلق بسياق الوظيفة أي خارج إطار الوظيفة"

ثراء كوية اظتعلومات ويعرفو البعض الآخر: "ىو زيادة االىتوام بالعاملُت من خالل توسيع صالحياهتم، وإ -
 اليت تعطى عتم وتوسيع فرص اظتبادرة واظتبادأة الختاذ قراراهتم ومواجاة اظتشكالت اليت تعًتض أدائام"

 .(36، ص2004، الكبيسي)
فلسفة إةطاء مزيد من اظتسؤوليات وسلطة اختاذ القرار " فعرف التكوُت بأنو:  Shackletorأما الباحث  -

 . (308، ص 2013السويعي، و الطعاين ) ستويات الدنيا "بدرجة أكرب لألفراد يف اظت
ؽتا تقدم ؾتد أن كافة التعاريف السابقة تتفق يف أن دتكُت العاملُت يتوحور حول حصوعتم ةلى 
صالحيات وحرية أكرب يف غتال الوظيفة اليت يشغلوهنا، ومنحام حرية اظتشاركة وإبداء الرأي يف أمور تتعلق بعولام 

 وحتسُت أدائام، اةتوادا ةلى تدريبام وتنوية قدراهتم ومعرفتام وحتفيزىم. ومعاصتة مشكالتو
  :متطلبات التمكين اإلداري 2.2

 تكون اظتوارسة اإلدارية الدالة ةلى التوكُت اإلداري يف العناصر التالية:
 : أهم الممارسات االدارية الدالة على التمكين االداري1جدول 

 األهمية مضمونها العناصر
تفو 

لطة
الس

ض 
ي

 
ىو تفويض الصالحيات إىل اظتستويات اإلدارية الدنيا، إذ 
يصبح للعاملُت القدرة يف التأثَت ةلى القرارات 
االسًتاتيجية يف اظتستوى األةلى وتل  القرارات اظتتصلة 
بأدائام لعولام، وىذا ما يقتضي التحول من الرقابة 

 والتوجيو إىل الثقة والتفويض. 

الحيات اختاذ القرار للعاملُت لتول دتت ةولية تفويض ص
تشخيص اظتشكلة واكتشاف اضتلول وتقييواا واختاذ القرار 
بصددىا وحتول اظتسؤولية ةن تنفيذه من خالل توفَت 
 استقاللية ةالية للعاملُت، فضال ةن تقدمي االقًتاحات.
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مل
 الع

رق
ف

 

 يعتود تطوير فرق العول يف اظتؤسسة ةلى:
ى تقدمي التوجياات، توفَت قائد قوي قادر ةل -1

والتشجيع، والدةم ألةضاء الفريق للتغلب ةلى أي 
 صعوبات قد تواجاام خالل العول.

دتتع أةضاء الفريق مباارات متنوةة، ومسؤولية  -2
 رتاةية 

شعور العاملُت اظتتوكنُت بان العاملُت يف وحداهتم نتكنام 
أن يعولوا بشكل رتاةي ضتل اظتشاكل اظتتعلقة بالعول، وأن 

 كارىم حتًتم، األمر الذي يتطلب مستوى ةال من الثقة.أف
 

يب
تدر

ال
 

البد أن يكون التدريب مستورا ومنظوا ألجل تعلم 
اظتاارات اصتديدة، وحىت يكون التدريب ناجحا كتب ةلى 
اظتؤسسة أن تعول ةلى توفَت كل ما يلزم العاملُت 
لتطويرىم كتزويدىم مباارات التفاوض، وماارات اختاذ 

 ، وماارات القيادة وماارات حل الصراع...القرار

دتكن اصتاود التدريبية العاملُت من بناء اظتعرفة واظتاارات، 
والقدرات ألداء أةواعتم، كوا دتكنام من تعلم ماارات 

 واقتصاديات اظتؤسسات الكبَتة.

عل
الفا

ال 
تص

اال
 

ىو أحد العوامل الضرورية لربنامج دتكُت العاملُت، ويدل 
رية الوصول إىل اظتعلومات اضتساسة ةلى توفر ةنصر ح

درجة ةالية من االتصال داخل اظتؤسسة مثال اظتعلومات 
اظتتعلقة باضتصة السوقية، فرص النوو واسًتاتيجيات 

 اظتنافسُت.

حىت تصبح اظتؤسسة ؽتكنة ينبغي أن توفر معلومات أكثر 
 وظتستويات أكرب وبوسائل أكثر.

فيز
لتح

ا
 

ظام ةوائد مرتبط باألداء بدال من يتطلب برنامج التوكُت ن
العول، وقد تكون اضتوافز معنوية )كالتقدير اصتواةي، 
ومع أشتاء اظتوظفُت يف الئحة الشرف، منح األوشتة 
والشعارات، الًتقية( أو يف شكل حوافز مادية)كصرف 
ةالوات، منح زيادات، صرف رواتب، اظتكافآت، السلف 

مثل التنبيو أو لفت اظتختلفة(، كوا توجد حوافز سلبية )
 النظر، اإلنذار(.

للحوافز بنوةياا أثر كبَت ومؤثر ةلى أداء العاملُت، فإذا 
حصل ةلياا أحد اظتوظفُت فإنو سيقوم ببذل قصارى 

 جاده من أجل اضتفاظ ةلى الصورة اظتأخوذة ةنو.

 (28-25، ص 2005، العتييب( ؛ )14-11، ص ص2011 الفقي،) على: باالعتماد :المصدر
 دارة الجودة الشاملةمدخل إل .3

 :إدارة الجودة الشاملةمفهوم  1.3
تعّرف إدارة اصتودة الشاملة بأهنا: "أسلوب لتنظيم ؽتركز حول اصتودة، مؤسس ةلى مشاركة كل األةضاء  -

-Willy A) ويستادف ؾتاح طويل اظتدى بإرماء الزبون وبتقدمي مزايا لكل أةضاء التنظيم وللوؤسسة"

sussland, 1999, p117). 
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تعرف كذل  بأهنا: "فلسفة اإلدارة اليت تبحث يف االتصال جبويع أةضاء اظتؤسسة، لكي حتقق اصتودة  -
العالية والتحسُت اظتستور والًتكيز ةلى العولية واالىتوام بالزبون الداخلي واطتارجي، والذي يؤدي 

 ،2019اطتليفة، ) "ح للوؤسسةبالنتيجة إىل أفضل اظتخرجات واليت تؤدي إىل رما الزبائن وحتقيق األربا 
 . (33ص
وتعرف أيضا بأهنا: "فلسفة هتدف إىل حتقيق التويز يف أداء اظتؤسسة ككل من خالل خلق ثقافة  -

تنظيوية، تعتود بشكل أساسي ةلى رغبات واحتياجات الزبائن الداخليُت واطتارجيُت، واستخدام 
ت بشكل مستور وكذل  التعامل مع كل األفراد  األساليب والطرق العلوية لدراسة وتطوير وحتسُت العوليا

كفريق واحد من خالل العول اصتواةي وفرق العول وتدةيوام وتأكيد خرباهتم وتقدير جاودىم 
" والتدريب اظتستور لإلشرافوتشجيعام ةلى االبداع واالبتكار ةن طريق اتباع أساليب فعالة وإكتابية 

 .(34-33ص  ص ،2019اطتليفة، )
التعاريف السابقة يتضح لنا أن مفاوم إدارة اصتودة الشاملة من اظتفاىيم اليت اختلفت حوعتا من خالل     

األفكار والآراء فكل باحث ينظر عتا حسب وجاة نظره، إال أن رتيعاا تتوحور حول اعتدف الذي 
 .تسعى اظتؤسسة لتحقيقو

 :أهداف إدارة الجودة الشاملة 2.3
 ارة اصتودة الشاملة لتحقيقاا فيوا يلي:نتكن حتديد األىداف اليت تسعى إد

زيادة الفاةلية التنظيوية للووارد البشرية العاملة يف اظتؤسسة، وذل  باكتساب ماارات مضاةفة ةن طريق  -
 إشراكام يف برامج التدريب، ؽتا يؤدي إىل تعزيز دور الرقابة الذاتية وتقليل اضتاجة إىل الرقابة الرشتية.

 تقليل اظتاام واألنشطة الالزمة لتحويل اظتدخالت إىل ؼترجات، لة لعوليات اظتؤسسةحتقيق اصتودة الشام -
 .(150-149، ص ص 2006احملياوي، )

 منح اضتق للفرد يف اختاذ القرارات اظتتعلقة باصتودة لتحسُت غتاالت العول اظتشًتك. -
 .(27ثور، ص  و ىوينما) االىتوام الدائم واظتستور باصتودة، اإلنتاجية، واألداء التنظيوي -
 توقع حاجات ورغبات الزبائن يف اظتستقبل، والعول ةلى جذب زبائن جدد واحملافظة ةلى اضتاليُت منام -
 .(41، ص 2001ةقيلي، )

 زيادة القدرة التنافسية للوؤسسة وزيادة رحبيتاا. -
 .(464ةباس، ص و  خطاب) اظتتغَتات البيئية السريعة باستيعازيادة قدرة اظتؤسسة ةلى  -
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 :أهمية إدارة الجودة الشاملة 3.3
 العاملُتتتضح أقتية إدارة اصتودة الشاملة يف العديد من اصتوانب، وسنركز ةلى أقتيتاا بالنسبة لكل من 

 فيوا يلي:  الزبائنوكذل  
من خالل  ،حتسُت معنويات العاملُت: يتضح ذل  يف مشاركة العاملُت يف صنع القرار اظتتعلق بالعول -

ؽتا يساةد ةلى انطالق طاقتام  ،تام يف اظتعلومات واظتعارف واقًتاح اضتلول اظتناسبة للوشكالتمشارك
اطتالقة الكامنة حُت يكون لديام الشعور بتحسُت مركز اظتؤسسة، إمافة إىل ذل  فإن إدارة اصتودة الشاملة 

 إلجراء التحسينات ةلى ؼتتلف غتاالت أةواعتم.  ،توفر فرص فعلية للعاملُت
لرما اظتتزايد للزبون: تتضح أقتية إدارة اصتودة الشاملة من خالل تقدمي خدمة أفضل للعويل، تتناسب مع ا -

متطلباتو وتوقعاتو وذل  نتيجة لتحسُت اصتودة واليت ينتج ةناا رما الزبون، والذي يتحقق من خالل اصتاود 
 فر جاود العاملُت وإخالصام يف العولاظتتواسكة اليت يبذعتا كل فرد لكسب رماه، والذي يعترب تررتة لتضا

 .(43-42، ص ص 2019اطتليفة، )

 مداخل تطبيق إدارة الجودة الشاملة واهتمامها بالمورد البشري .4
لقد تعددت مداخل تطبيق إدارة اصتودة الشاملة، وىذه اظتداخل تتشابو يف جوانب وختتلف يف جوانب 

ألخرى، إذ ةلى متخذ القرار يف اظتؤسسة اةتبارىا بدائل نتكن أخرى، لكن من غَت اظتعقول تفضيل إحداىا ةلى ا
 أن متتار مناا ما يناسب اظتؤسسة اليت سيتم فياا تطبيق إدارة اصتودة الشاملة.

 ونتيجة إىل ىذا التعدد فإنو نتكن تصنيف ىذه اظتداخل إىل ثالث غتووةات كوا يلي:
ية للرواد األوائل إلدارة اصتودة الشاملة واليت ومع من وتشول اإلساامات األساس أ/ مداخل المجموعة األولى: 

إدوارد دنتينج، جوزيف جوران، فليب كروسيب، وفتوذج جائزة  :خالعتا الرواد اظتبادئ والرؤية اطتاصة بكل منام وىم
 .(170، ص 2006احملياوي، ) دنتينج

نات ةلى مداخل الرواد األوائل، وتشول اظتداخل اليت أدخلت تعديالت وحتسي ب/ مداخل المجموعة الثانية: 
ودتيزت بأهنا أدخلت ةناصر إمافية ىامة ال بد من أن تستند إلياا إدارة اصتودة الشاملة، ونتكن أن ندرج يف ىذه 

 –سي  –اجملووةة أىم مدخلُت نتكن أن يعكسا رؤية وفكر مداخل اجملووةة الثانية وقتا: مدخل فكتوري 
Victory .c .وفتوذج قترب 

وىي اظتداخل اضتديثة إلدارة اصتودة الشاملة وىي تعرب ةن رؤية جديدة وفتاذج  خل المجموعة الثالثة:مدا/ ج
متكاملة وتضم: النووذج الدائري، فتوذج جائزة بالدريج، فتوذج اصتائزة األوربية للجودة، وفتوذج معاد إدارة 

 .(54-53، ص ص 1996زين الدين، ) اإلمدادات لعولية التحسُت اظتستور
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وإن أغلب ىذه اظتداخل تركز ةلى العنصر البشري، وسنقوم بشرح فتوذجُت من النواذج سابقة الذكر 
 حىت نومح من خالعتا بعض أوجو العالقة بُت إدارة اصتودة الشاملة ودتكُت العاملُت وذل  فيوا يلي:

  :ستور ةلى ستة يقوم ىذا النووذج بتطبيق إدارة اصتودة الشاملة وحتقيق التحسُت اظتنموذج همبر
وىذه اظتراحل نتكن  (171، ص2006احملياوي، ) مراحل تضون التطبيق الناجح والفعال إلدارة اصتودة الشاملة

 توميحاا يف الشكل التايل:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (173، ص2006احملياوي، ) المصدر:
 

 

 الدعـم -/   االلتـزام - القــيادة

 والتنسيق التخطيط
  والتنفيذ عمليات التخطيط بناء كيان مسؤول عن

 والتدريبالتعليم 

 تعليم وتدريب العاملين -
 استمرارية التدريب  -

 رق العملتشكيل ف

 بناء فرق عمل لتحديد المشاكل 
 االتصالبناء شبكة  -
 متابعة التقدم في التحسينات -

 تصميم الجودة

 توكيد الجودة في التصميم -؛ تحديد حاجات الزبون -

 التحسين المستمر

 قياس العمليات واألنظمة -
 ضمان المالئمة مع حاجات الزبون -
 دعم اإلدارة لعمليات التحسين  -

(1) 

(2) 

(5) 

(6) 
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 من خالل الشكل يتضح ما يلي:
القيادة ؽتثلة يف التزام اإلدارة العليا بالدةم والتأييد عتذا التطبيق، وإذا مل يتوفر ىذا أىم ةنصر يف النووذج ىو  -

 الدةم فإن التطبيق لن ينجح.
يلياا بعد ذل  ةنصر التخطيط والتنسيق حيث يتطلب ذل  بناء كيان مسؤول ةن ةوليات التخطيط  -

 والتنفيذ.
 ُت يف اظتؤسسة مببادئ إدارة اصتودة الشاملة، ومراحل تطبيقاا.التعليم والتدريب للعاملُت لتوةية رتيع العامل -
إمافة إىل تشكيل فرق العول لتحديد اظتشاكل اظتتعلقة باصتودة وحلاا، وتقوية االتصال لتوفَت كافة اظتعلومات،  -

 وكذل  ظتتابعة التقدم يف التحسينات.
حتديد احتياجاتو، إمافة إىل الًتكيز ةلى توكيد  تصويم اصتودة: وتركز ةلى مبدأ الًتكيز ةلى الزبون من خالل -

 اصتودة يف التصويم.
التحسُت اظتستور حيث تتضون ومع مقاييس العوليات واألنظوة لضوان توافقاا مع حاجات وتوقعات  -

 الزبائن وكل ىذا يتطلب دةم ومساندة اإلدارة لعوليات التحسُت.
 يركز ىذا النووذج ةلى التغيَتات التنظيوية ملية: نموذج معهد إدارة اإلمداد للتحسين المستمر للع

والسلوكية اظتطلوب القيام هبا إلكتاد ثقافة للتحسُت اظتستور للوؤسسة ككل، ويومح الشكل التايل مكونات ىذا 
 النووذج:
 

 
 

 
 

 
 
 

 
نالحظ من خالل الشكل أن النووذج يتكون من ستسة أبعاد رئيسية تشكل إطارا للتحسُت اظتستور، 

 كن توميحاا فيوا يلي:ونت

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة

 االقتناع وااللتزام والمشاركة الكاملة
 

 التعليم وتكوين فرق تحسين الجودة

 التحسيس وضيح الرؤيا والتصوراتت

 طار العام لنموذج إدارة اإلمداد للتحسين المستمر للعمليةاإل :3الشكل 

 (73، ص 1996زين الدين، )المصدر: 

 التمكين التركيز
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دتثل الرؤية طووحات اظتؤسسة وأىدافاا يف اظتستقبل وىي األساس الذي تبٌت توضيح الرؤية والتصورات:  -1
 ةليو رسالة اظتؤسسة، وىذا البعد يتضون العناصر التالية:

اتيجيات * تطوير الرؤية لتطبيق إدارة اصتودة الشاملة من خالل فام احتياجات الزبائن، تقييم االسًت 
 القائوة وفام ةولية التحسُت اظتستور.

* بناء الوةي لدى رؤساء العاملُت يف اظتؤسسة مبفاىيم إدارة اصتودة الشاملة، وإظاار دةم والتزام اإلدارة 
 العليا، ويتضون أيضا هتيئة برامج التدريب.
 * حتديد وتوثيق رسالة اظتؤسسة.

 صر قيادة التنظيم ؿتو تطبيق إدارة اصتودة الشاملة.* حتديد ىيئة إدارية ةليا، ويتضون ىذا العن
 : يقصد بو توفَت اظتوارد اليت دتكن اظتؤسسة من تنفيذ وتطبيق إدارة اصتودة الشاملة ويتضون:التمكين -2

 * تنوية التزام اإلدارة العليا.
 * هتيئة البيئة اظتالئوة للتطبيق.

تاحا صتويع العاملُت، وهتيئة األفراد القادرين ةلى حل الالزمة لتوفَت التدريب وجعلو م اظتوارد* توفَت 
 اظتشاكل.

 * التقوية التنظيوية، ويتضون إشراك رتيع العاملُت ومنحام اضتق يف اختاذ القرارات وحل اظتشكالت.
: حيث تتطلب ةولية تطبيق إدارة اصتودة الشاملة االنتقال من األىداف العريضة إىل أىداف ػتددة التركيز -3

 ة، وىذا التحديد يتطلب:وميق
* حتديد األىداف حيث تنطلق من احتياجات الزبون، والعول ةلى نشر ىذه األىداف بُت رتيع 
العاملُت وحتديد األىداف الفرةية اظتطلوب حتقيقاا من قبلام، وىذا يتم من خالل تررتة ىذه األىداف إىل أفعال 

 يتم من خالعتا توجيو جاود التحسُت اظتستور.
 ة إىل إشراك الزبائن يف جاود التحسُت.* إماف

: ويتم ذل  من خالل: حتديد العوليات، تقييم أداء العولية، حتسُت العوليات، بعدىا يتم قياس التحسين -4
 التقدم يف التحسُت من خالل قياس األداء الذي مت تطويره ومقارنتو باألىداف ورما الزبون.

لضوان ؾتاح جاود إدارة  اصتودة الشاملة، ألنو يضون تزويد العاملُت : يعترب من العناصر األساسية التعليم -5
بالقدر الكايف من اظتعرفة ويتضون: حتديد احتياجات التعليم، توفَت موارده، تطوير طرق التعليم، وتطوير وتدريب 

 .(182-179ص  ، ص2006احملياوي، ) العاملُت
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 املة لتمكين الموارد البشريةسياسات الجودة الش .5
 دعم وتأييد اإلدارة العليا:  1.5
ؾتاح اظتؤسسة يف تطبيق إدارة اصتودة الشاملة يف أنشطتاا وةولياهتا وأقساماا يتطلب التزام القيادة العليا إن      

يام يف حتقيق أىداف وإمكانية تأثَتىا ةلى العاملُت وخلق الرغبة لد ،وإنتاهنا بأقتية إدارة اصتودة الشاملة من ناحية
فتطبيق إدارة اصتودة الشاملة يتطلب موارد مالية وبشرية ، بٍت ىذا النظام من ناحية أخرىاظتؤسسة من خالل ت

، واالرتقاء (29، ص 2011-2010، جباري) التنسيق بيناواو ؼتتلفة وكذل  حتديد السلطات واظتسؤوليات 
 .(25، ص 2016ثوابتو، ) ائف واظتاامالوظ أداءباإلمكانيات والقدرات ةند العاملُت يف 

 وتتوثل مرتكزات االلتزام بالقيادة جتاه اصتودة الشاملة يف:     
 االلتزام طويل األمد جتاه التحسُت اظتستور. -
 تبٍت فلسفة األخطاء أو العيوب الصفرية. -
 تدريب العاملُت ةلى فام واستيعاب طبيعة العالقات بُت الزبون الداخلي واظتورد. -
 طرق حديثة لإلشراف والتدريب.تبٍت  -
 تفعيل االتصاالت والتوسع يف تشكيل فرق العول. -
 جتنب بعض اظتوارسات اطتاطئة مثل: حتديد األىداف ةشوائيا. -
 تنوية وتطوير اطترباء يف اظتؤسسة، والعول ةلى االحتفاظ هبم. -

 : لقد ظارت أربعة اجتاىات لتنظيم اصتودة ىي:تنظيم إدارة الجودة الشاملة 2.5
حتويل بعض ماام إدارة اصتودة إىل الدوائر األخرى، مثل حتويل دراسات قدرة العوليات تجا  األول: اال -

 من دائرة اصتودة إىل دائرة ىندسة غرفة العوليات.
توسيع نطاق إدارة اصتودة من العوليات فقط إىل كافة أنواع النشاطات، ومن الزبون االتجا  الثاني:  -

 داخلي واطتارجي.اطتارجي فقط إىل الزبون ال
 التوسع الكبَت يف استخدام فرق العول.االتجا  الثالث:  -
، 2017-2016، فلكاوي) تفويض سلطة اختاذ القرار إىل اظتستويات اإلدارية األقلاالتجا  الرابع:  -

 .(157-156ص ص 
 التركيز على الزبون:  3.5
اظترة األوىل، فون األقتية إمافة قيوة  إن جوىر ىذا اظتفاوم ىو إرماء الزبون بعول اظتطلوب بشكل صحيح من   

للسلع واطتدمات، كذل  تتطلب اسًتاتيجية اصتودة أن ينظر رتيع العاملُت للزبائن ةلى أهنم ػتور النشاط 
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واالىتوام، ماوا كانت طبيعة وظائفام، وكتب أن يستقصي العاملُت ردود أفعال الزبائن ؿتو السلع واطتدمات 
 .(26، ص 2016ثوابتو، ) كون االبداع جزء من حتقيق اصتودة للزبائناظتقدمة، والبد أيضا أن ي

 تهيئة مناخ العمل وثقافة المؤسسة: 4.5
يقصد بتايئة مناخ العول اىتوام اإلدارة العليا باألفراد العاملُت هبا، وإقناةام مبفاىيم إدارة اصتودة الشاملة     

-2010، جباري) مقاومتام للتغيَت الناتج ةن التطبيقيقلل من  قصد إدماجام ومشاركتام يف اختاذ القرارات ما
وىناك العديد من االجتاىات اليت تدل ةلى أقتية التحول من ثقافة تنظيوية ةادية إىل ثقافة  .(31، ص 2011

 يلي: اصتودة الشاملة، ومن بُت ما يؤسس لثقافة اصتودة الشاملة ما
 ل ، وينقل ىذه الفكرة إىل اظتوظفُت الآخرين.كتب أن يفًتض كل ةامل أو موظف يف اظتؤسسة أنو مستا -
كتب السواح بأكرب قدر ؽتكن من اضترية يف ترتيبات العول، وتبعا لذل  سيشعر العاملون بااللتزام أكثر  -

 فأكثر.
 التأكد بأن التغذية العكسية كافية يف اصتودة، وأنو مت تسليواا لدى العاملُت. -
، فلكاوي) اب حدوث األخطاء، وال تفًتض دائوا معرفتام هبا.مرورة إةالم اظتشرفُت ومناقشتام يف أسب -

 (157، ص 2016-2017
من اظتبادئ األساسية إلدارة اصتودة الشاملة مبدأ التحسُت اظتستور والتدركتي لكل أبعاد التحسين المستمر 5.5

لًتسيخ ىذا اظتبدأ اظتؤسسة، وذل  من خالل االـتراط الكلي صتويع العاملُت يف ةولية التطوير وحتسُت اصتودة، و 
)التحسُت اظتستور( فإنو من الضروري منح العاملُت قدرا كبَتا من اضترية يف التصرف واالستقاللية واظتساقتة يف 

، (158، ص 2017-2016، فلكاوي) اختاذ القرار ويف حتول أةباء اظتسؤولية وحتقيق التقدم يف اظتؤسسة
طلوبة، ومتابعة اظتنجز من األةوال مع ربط التحسُت بأنظوة حوافز وتزويد العاملُت مباارات إلجراء التحسينات اظت

 .(29، ص 2016ثوابتو، ) ومكافآت وترقيات وزيادة رواتب اظتوظفُت كلوا سنحت الفرصة
إن ؾتاح إدارة اصتودة الشاملة مرتبط باإلدارة الفعالة للوورد البشري يف  اإلدارة الفعالة للمورد البشري: 6.5

َت ماارات وكفاءات اليد العاملة، من خالل تدريباا وحتفيزىا واالىتوام والعناية هبا، وإدماجاا اظتؤسسة وذل  بتوف
يف اختاذ القرارات واإلفصاح ةن اظتشاكل واقًتاح اضتلول ما يؤدي إىل تفعيل دور األفراد العاملُت بطريقة تشعرىم 

 .(32، ص 2011-2010، جباري) بأقتيتام ومكانتام يف اظتؤسسة

لضروري اـتراط كل العاملُت يف ةولية التطوير وحتسُت اصتودة، وألن الثقة ىي اظتفتاح األساسي ومن ا
الستحقاق التوكُت، فإن ىناك مقومات أساسية البد أن تراةى من قبل العاملُت حىت يتوكن مسؤولوىم من 

ومات يف: التعاطف، الصدق دتكينام دون الوقوع يف األخطاء واالنزالق ةن األىداف اظتسطرة، وتتلخص ىذه اظتق
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والصراحة، الكفاءة، العول اصتواةي، االنتواء، واالتصال، ولعل ىذه اظتقومات ىي أساس بناء نظام حقيقي 
 .(158، ص 2017-2016، فلكاوي) للجودة الشاملة برأس مال بشري يؤمن جبويع أبعادىا ومقوماهتا

وم إدارة اصتودة الشاملة كتب ةلى اإلدارة العليا يف حالة تبٍت اظتؤسسة مفا التدريب والتعليم المستمر: 7.5
توفَت التدريب اظتالئم صتويع العاملُت، حسب ختصصام ومستواىم التنظيوي، وأن يكون التعليم بصفة مستورة 

 ، وتركز(32، ص 2011-2010، جباري) حىت تتوكن من رفع اظتاارات التقنية واطتربات التخصصية لألفراد
ةلى التخطيط اصتيد، التدريب، التقييم الشامل واظتساةدة ةلى اندماجام يف خطة اصتودة  إدارة اصتودة الشاملة

 الشاملة إذ أن العولية التدريبية ةلى اطتصوص كتب أن تقوم ةلى نقاط أساسية ىي: 
 االستفادة من األساليب اضتديثة والتكنولوجيا يف التدريب. -
النظرية( إىل الشكل اظتيداين كورشات العول، اضتلقات  اطتروج بالتدريب من الشكل التقليدي )احملامرات -

 النقاشية...
 العول ةلى إكساب العاملُت ماارات جديدة، والقيام بتنوية مااراهتم اظتكتسبة. -
 الًتكيز ةلى التدريب يف غتال اضتاسب الآيل. -
 ُت اصتدد يف اإلدارة.االستفادة من خربات القائوُت بأةوال التخطيط واظتتابعة ونقلو إىل غَتىم من العامل -
 التأكيد ةلى أقتية استورارية التدريب أو التدريب الذايت والتدريب اظتستور. -
العول ةلى توفَت بيانات لألفراد الذين سيتم تدريبام وومعاا أمام القائوُت بأةوال التدريب لالستفادة مناا  -

 ةند ومع الربامج التدريبية.
-2016، فلكاوي) بد من رصد جوائز للوتفوقُت يف التدريبيف إطار سياسة الًتغيب يف التدريب ال -

 .(158-157ص  ، ص2017
 مشاركة جميع األفراد العاملين في الجهود المبذولة للتحسين والتطوير:  8.5

تتطلب إدارة اصتودة الشاملة مشاركة رتيع األفراد العاملُت يف ومع األىداف واطتطط الالزمة للتحسُت والتطوير 
وكن اظتؤسسة من إةطاء موظفياا الفرصة إلبراز قدراهتم ومنحام الثقة وتشجيعام ةلى أداء اظتستور، حىت تت

 .(33، ص 2011-2010، جباري) ةولام
يف ظل إدارة اصتودة الشاملة تعد ةولية االتصال ةولية جوىرية تعتود ةلياا باقي العوليات  :االتصال 9.5

ُت اظتستور للعوليات، وحىت اظتشاركة العولية يف ؼتتلف ةوودىا الفقري مثل: التوكُت، التحس األخرى، بل وتعد
نواحي اضتياة الوظيفية واظتانية، وبالتايل فإن الًتكيز األويل واألكثر أقتية يف ؼتتلف العوليات اإلدارية البد أن يكون 
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ةدة يف ةلى االتصال، ألنو يضون ؾتاح باقي العوليات اإلدارية، ويتطلب االتصال كنظام بعض األنشطة اظتسا
 حتقيق أىداف التنظيم وتتوثل ىذه األنشطة فيوا يلي:

 .اتصال األنشطة غَت اظتخططة -
 .اتصال طتلق الربامج والتعديالت اليومية والتنسيق وغَته -
 .اتصال لتزويد اظتعلومات اظترتبطة باستخدام االسًتاتيجيات -
 .اتصال لتحري  الربامج -

-2016، فلكاوي) للعولية االتصالية داخل اظتؤسسةوإن ىذه األنشطة تعول ةلى السَتورة اصتيدة 
 .(187-186ص  ، ص2017

ونتكن إمافة إىل ما سبق إدراج بعض التقنيات اليت مت تطويرىا أيضا إلدارة اصتودة الشاملة ظتنع حدوث 
 أي خلل يف العولية، وىذه التقنيات ةبارة ةن "طرق ثبت ؾتاحاا يف حتسُت فعالية اظتؤسسة مبرور الزمن"

 وىذه التقنيات ىي: .(55، ص 2004ويليامز، )
: حيث تتطلب إدارة اصتودة الشاملة تفويض السلطة للعاملُت حىت نتكنام التعامل وحل تفويض السلطة -1

 اظتشكالت والعيوب حال ظاورىا دون االنتظار ألخذ اظتوافقة من سلطات أةلى.
اسا بالقدرة ةلى اإلبداع، إذ كتب ةلى إدارة إن اضتديث ةن اصتودة يف العول مرتبط أس :واالبتكاراإلبداع  -2

 أي مؤسسة احًتام األفكار اإلبداةية والعول ةلى التخلص من اضتواجز.
فقياس األداء باستورار وإةالنو بصفة دورية ورشتية يساىم يف حتسينو  اإلدارة عن طريق تسجيل النتائج: -3

 .وزيادة فعاليتو
الذي لتول اطتوف من التغيَت إىل إتقان يف العول وجودة يف فاظتدير الناجح ىو  تطوير مهارات المدير: -4

، 2006بوحوش، ) اإلنتاج، فاظتاارات القيادية ىي اليت تساةد ةلى إزالة الصعاب والتقليل من األخطاء
 (. 118-116ص ص 

، حيث هتدف ىذه األخَتة إىل اضتصول ةلى إدارة الوقتونتكن أيضا إمافة إىل التقنيات السابقة إمافة  -5
مرونة ومراقبة أكثر صتويع األنشطة، إذ باستخدام إدارة الوقت نتكن زيادة األزمنة اظتوجاة ألنشطة التطوير 

 .(159، ص1999ةبد الباقي، ) والتحسُت
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 خاتمة:.6
بعد ما مت تناولو نتكننا القول أن العنصر البشري يعترب ةامال أساسيا يف حتقيق اظتؤسسة ألىدافاا، وتعترب 

اىتوام اظتؤسسة االقتصادية، عتذا البد من إيالئاا دة الشاملة مدخل جوىري يف دتكُت العاملُت يف إدارة اصتو 
  وةناية كبَتين.

 لقد توصلنا يف ىذه الورقة البحثية إىل رتلة من النتائج نذكر مناا:: إليها النتائج المتوصل  
  من خالل وجود ةنصر بشري تلعب اظتوارد البشرية دورًا ىامًا يف حتقيق أىداف اظتؤسسة، وذل -

متوكن وقادر ةلـى التطوير واالبتكار للونتجات، وحتسُت اصتودة وتقليل التكلفة وذل  يف موء إدارة 
 .اصتودة الشاملة

إن تطبيق إدارة اصتودة الشاملة يتطلب تدريب العاملُت وفقا ألساليب حديثة، وبالتايل رفع مااراهتم  -
 وكفاءاهتم. 

 اصتودة الشاملة أصبح التحسُت اظتستور يف اظتؤسسة مسئولية كل العاملُت.ظل مفاوم إدارة  يف -
 تطبيق إدارة اصتودة الشاملة، يفإن فرق العول دتثل حجر الزاوية  -
اود اصتواةية، اصتإدارة اصتودة الشاملة مدخل منتظم إلجراء التغَتات باظتؤسسة من خالل  تعترب -

فرق العول ومشاركة العاملُت يف اختاذ ل  باستخدام فالنجاح فياا يتوقف ةلى تعاون اصتويع، وذ
 القرارات...

 من خالل ىذه الورقة البحثية نستخلص التوصيات التالية: توصيات الدراسة: 
البد من العول ةلى اقناع كل فرد باظتؤسسة بإدارة اصتودة الشاملة، ظتا عتا من أقتية بالنسبة للوؤسسة  -

 وكذل  بالنسبة للعاملُت هبا.
العاملُت جزء ال يتجزأ من أىداف اظتؤسسة، خاصة وأن تطبيق إدارة اصتودة الشاملة يويل أقتية  جعل -

 بالغة عتم ال تقل ةن أقتية الزبون اطتارجي هبا. 
كتب العول ةلى تغيَت وتطوير الثقافة السائدة باظتؤسسة إىل ثقافة اصتودة الشاملة اظتبنية ةلى التحسُت  -

 .والتطوير اظتستور
ن مشاركة رتيع العاملُت يف اختاذ القرارات حىت يف اظتستويات الدنيا، واظتساةدة يف حتسُت البد م -

 العوليات باظتؤسسة، وىذا يساةد العاملُت ةلى أن يكونوا أكثر مقدرة وسلطة يف أداء أةواعتم.
 م.مرورة تعليم وتنوية وتدريب رتيع العاملُت باظتؤسسة لتحسُت وتطوير قدراهتم وزيادة كفاءهت -
 العول ةلى اضتفاظ ةلى االتصاالت يف اظتؤسسة يف رتيع االجتاىات. -
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 :ملخص
الستدامة ويئة أعمال أثر شلارسات إدارة ادلنارد الشرية اخلضراء عيى األداء البيئي هتدف ىذه النرقة البحثية إىل تنضيح    

شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء من وُت أفضل االسًتاتيجيات ادلسامهة يف ربقيق األداء البيئي تعد ادلنظمة ، حيث 
ليمنظمة حيث تستطيع ادلنظمة من خالذلا إجياد منظف أخضر يقّدر ويعًتف واألداء البيئي من خالل الًتكيز عيي 

 .اء وربسُت رأس ادلال البشري ليمنظمةالتنظيف األخضر، والتدريب والتطنير األخضر ، والتعنيضات اخلضر 
إن أمهية ربقيق األداء البيئي تعد فرصة جديدة لتعزيز و ربسُت قدراهتا عيى ادلنافسة مقارعة دبثيالهتا غَت ادلطبقة لتيك    

األعمال ادلمارسات ، كما سبكن ورامج األداء البيئي ادلنظمات من ربقيق الكثَت من الفنائد، منها امتالك قدرة شلارسات 
األكثر تنظيما، وزبفيض التكيفة التشغييية، وربسُت مسعة ادلنظمة، إضافة إىل ربسُت درجة امتثاذلا لينائح و القناعُت و 

 التشريعات البيئية. 
 ، األداء البيئي  اخلضراء إدارة ادلنارد البشريةالكلمات المفتاحية : 

Abstract: 

    This research paper aims to clarify the impact of green human resource management 

practices on the environmental performance of the sustainability of the organization's 

business environment, where green human resource management practices are among 

the best strategies contributing to achieving the environmental performance of the 

organization through which the organization can find a green employee who appreciates 

and recognizes environmental performance from Focusing on green employment, green 

training and development, green compensation and improving the human capital of the 

organization. 

   The importance of achieving environmental performance is a new opportunity to 

enhance and improve its competitiveness compared to its counterparts that are not 

applied to these practices. Environmental performance programs enable organizations to 

achieve many benefits, including owning the ability of more organized business 

practices, reducing operational costs, and improving the organization's reputation, in 

addition To improve its compliance with environmental regulations, laws and 
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legislations. 

Key words: green human resource management, environmental performance  

 مقدمة : .6
يشهد عامل الينم وشكل عام ، و رلال األعمال عيى وجو اخلصنص اىتماما متزايدا والقضايا البيئية ، و ربنال     

خاصة يف ظل تنامي النعي دبخاطر التأثَتات السيبية اليت تسببها مشاكل التينث البيئي حثيثا ضلن البيئة اخلضراء ، 
وأعناعو و النفايات و اذلدر اجلائر لكافة ادلنارد الطبيعية مثل األرض و ادلياه و ادلعادن و حىت اذلناء .و لقد ترتب 

ربذر من التدمَت السريع ليمنارد  عيى ذلك حركة واسعة النطاق تقندىا حكنمات و منظمات غَت حكنمية دولية
 الطبيعية و ادلخاطر احملدقة والبشرية و صحة االعسان من ذلك.

إن معظم منظمات األعمال يتعُت عييها أن تسعى الوتكار العديد من األساليب و التقنيات ليتعامل مع    
. إن ربقيق النجاح و ربقيق األرواح سلتيف اآلثار البيئية ونف  درجة حرصها عيى التعامل مق القضايا االقتصادية 

داخل ويئة األعمال الينم مرىنن واالىتمام وكافة العنامل االجتماعية و البيئية إىل جاعب االىتمام والعنامل 
االقتصادية و ادلالية . و كثَتا ما عادت العديد من الدراسات و البحنث أعو ميكن ليمنظمات أن تيعب دورا كبَتا 

 ا ادلتعيقة حبماية البيئة .يف معاجلة القضاي
ضمن ىذا السياق رباول منظمات األعمال الينم القيام ودورىا احليني و ادلتعيق وتيبية احتياجات اجملتمع من      

السيع و اخلدمات من خالل االستغالل العقالين و األمثل ليمنارد الطبيعية ادلختيفة زلاولة منها ادلنائمة ما وُت 
و البيئي يف آن واحد . و لتحقيق ذلك تشهد تيك ادلنظمات ربنال ضلن مننذج يدمج وظائف البعدين االقتصادي 

ادلنظمة ضمن االلتزام دبعايَت البيئة و دبا حيقق أىدافها االقتصادية و دبا جينب احلكنمات الضغنط البيئية 
 ليحكنمات و ادلنظمات وتحميها ادلسؤولية يف دعمها لالستدامة البيئة. 

د إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء عظاما حديثا ضمن حقل الفكر اإلداري ، حيث ال يزال الباحثنن حياولنن و تع     
و شلارساتو و وظائفو الفعالة ، و العمل عيى دمج قضايا األداء البيئي التنظيمي ضمن اسًتاتيجية  وينرة مفاىيمو

ة االستخدام ادلستدام ليمنارد داخل ادلنظمات و األعمال . و ميكن االعتماد عيى ىذا األسينب يف ربسُت كفاء
تعزيز قضايا البيئة اليت تزيد من درجة رضا ادلنظفُت و الزونن ، و ذبنب أي ضرر غَت مرغنب فيو عاشئ عن التأثَت 

 البيئي يف ادلنظمات .
:  وعظرا ألمهية ىذا ادلنضنع حاولنا ادلشاركة يف ىذا ادليتقى العيمي وذلك دبداخية ربت عننان  

استدامة أداء منظمات األعمال بيئيا على شرية الخضراءبأثر ممارسات إدارة الموارد ال  
 وعظرا لتشعب جناعب ادلنضنع حاولنا تقييد الدراسة وذلك وطرح االشكالية التالية :

 ؟ استدامة أداء منظمات األعمال بيئيافي  ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراءكيف يمكن أن تساىم 
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 ماىية إدارة الموارد البشرية الخضراء .2
 :مفهوم إدارة الموارد البشرية الخضراء  6.2
ودأت مؤخرًا منظمات األعمال وعيى ادلستنى الدو يل تسعى إىل تطنير وتنسيع اسًتاتيجياهتا ادلتعيقة وأدوار      

دلبادرات الصديقة ليبيئة ووظائف ادلنارد البشرية وطريقة تصل إىل ربقيق االستدامة البيئية، من خالل سلتيف ا
وربنييها إىل منارد وشرية خضراء تسعى ودورىا إىل البحث عن تصميم وتنفيذ سياسات جديدة يف ادلنظمة واليت 

 تعزز االستخدام ادلستدام و األمثل ليمنارد ليحفاظ عييها.
 ضمن كتاوو 1996أول من استخدم مصطيح إدارة ادلنارد البشرية  اخلضراء سنة  Wehrmeyerويعد       
:  Greening people human resources and environment management  الذي

. و الًتكيز   (116،117، صفحة 2018)مسال يل،  حاول فيو روط إدارة ادلنارد البشرية واإلدارة البيئية ليمنظمة
 عيى البيئة ادلستدامة .

إدارة حديثة ليمنارد البشرية مرتبطة رية اخلضراء ، فهي إدارة ادلنارد البشو لقد تعددت التعاريف اخلاصة و    
واإلدارة البيئية يف ادلنظمة حيث تساىم يف زيادة درجة االستخدام ادلستدام ليمنارد من خالل قيامها دبمارسات 
تتصف واخلضراء مثل التنظيف األخضر والتدريب األخضر وتقييم األداء األخضر والتعنيض األخضر وتنمية 

ت اخلضراء، ودبا يساىم تنمية السينك األخضر لدى القيادات وادلنظفُت هبدف ربسُت األداء البيئي العالقا
 .(117، صفحة 2018)مسال يل،  التنظيمي ، ووالتا يل ادلسامهة يف ربقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة ليمنظمة

ت و وظائف ادلنارد البشرية ، اليت تعمل إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء عيى أعو رلمنعة من سياساكما يعرف       
 عيى تطبيق مفهنم إستدامة البيئة عرب تنجيو العاميُت واذباه استخدام ادلنارد ادلتاحة ليمنظمة وصنرة إجياوية

 .(09، صفحة 2017)السكايف، 
ية خضراء مثل النصف و تعرف إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء وأهنا جعل األوعاد النظيفية إلدارة ادلنارد البشر      

)الربدان، دون ذكر السنة، صفحة  والتحييل النظيفي واالستقطاب واالختيار والتدريب وتقييم األداء وادلكافآت
03) . 
و عرفت مننذجيا وأهنا األعشطة اخلضراء ليمنارد البشرية تشمل ادلكافآت اخلضراء مثل ، وتًتاوح وُت زبفيض     

)السكارعو،  اجات ىنائية ليمنظفُت رلاعًا واشراك األفراد يف األجندة اخلضراءاعبعاث الكرونن اىل تقدمي در 
 .(16، صفحة 2017

ىن استخدام سياسات إدارة ادلنارد البشرية وطريقة تسهم  Green HRكما أن إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء    
، وتعزيز شلارسات االستدامة االقتصادية يف تعزيز االستخدام ادلستدام ليمنارد يف ادلؤسسات جلعيها صديقة ليبيئة



 

  استدامة أداء منظمات األعمال بيئياأثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء على 
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع لتنظيمي للمؤسسات و ير  االتطو الصناعة و مخبر  129  
 

البيئية ليحفاظ عيى ويئة أكثر صحة من خالل زيادة مستنى النعي لدى ادلنظفُت وتعزيز التزامهم ذباه قضايا 
 .(http://albuthi.com/blog/1253)البطحي،  االستدامة

ارد البشرية الصديقة ليبيئة واحلفاظ عيى وتتضمن إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء عنصرين رئيسيُت مها شلارسات ادلن  
 رأس ادلال ادلعريف.

 أىمية إدارة الموارد البشرية الخضراء : 2.2
لنحظ يف اآلوعة األخَتة تسييط الضنء عيى مفهنم إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء وشكل كبَت دلا لو من أمهية يف 

ذكر ننلنجيا متقدمة و غَتىا من العنامل . و ميكن تطبيقو يف ادلنظمات دلناجهة سلتيف التحديات ادلعاصرة من تك
، 2017)السكايف،  العديد من ادلزايا اخلاصة وإدارة ادلنارد البشرية اخلضراء و اليت ميكن عشميها يف النقاط التالية :

 (09صفحة 
نم ودور حاسم احلاجة ادلتزايدة لإلعدماج ما وُت االستدامة البيئية و إدارة ادلنارد البشرية و ذلك ألهنا تق -

 يف ترسيخ اسًتاتيجية االستدامة ليمنظمة خليق ادلهارات و الدافع و القيم و الثقة داخل ويئة ادلنظمة .
و  ادلنظمات اليت تطبق مفهنم ادلنارد البشرية اخلضراء ربصل عيى عاميُت يفهمنن أمهية االستدامة ، -

 بيئة .يساعدوىا واذباه إجياد حينل مبتكرة ليمشاكل ادلتعيقة وال
 ادلنارد البشرية اخلضراء تعطي ميزة تنافسية ليمنظمات . -
 أن ادلنظمات اخلضراء لديها معدالت دوران أقل من عظَتاهتا  -
 ادلنظمات اخلضراء ميكنها ربسُت ادلبيعات و خفض التكاليف أكثر من عظَتاهتا . -
ادلنظفُت و زبفيض األثر ربسُت صنرة ادلنظمة لدى الزوائن فضال عن اعتاجيتها و احلصنل عيى أفضل  -

 البيئي ليمنظمة و ربقيق عنائد مستدامة ليمستثمرين و تيبية احتياجات الزوائن عيى أحسن صنرة .
  (118، صفحة 2018)مسال يل،  واإلضافة إىل :

ربقيق األداء البيئي التنظيمي العا يل وشكل خاص، وربقيق التنمية ادلستدامة وشكل عام من خالل  -
 دارة ادلنارد البشرية تعمل عيي زيادة وعي ادلنارد البشرية وأمهية محاية البيئة واحملافظة عييها.سياسات فعالة إل

 ربقيق الرفاىية االجتماعية والرفاىية االقتصادية لكل من ادلنظمة و ادلنظفُت ضمن عطاق أوسع . -
البشرية، مثل التنظيف كما يتم ضمن إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء تصميم العديد من شلارسات ادلنارد  -

واالختيار، والتدريب، وتقييم األداء، والتعنيض وفق أسينب يساىم يف إجياد قنة عمل تتفهم وتشجع السينك 
 األخضر ادلنظمة.
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كما تساىم إدارة ادلنارد البشرية وشكل ميحنظ يف إعشاء منظمات ويئية ، و إىل زيادة مشاركة ادلنظفُت يف        
)الصديقي،  لبيئية ، و احلد من النفايات البيئية و زيادة كفاءة العمييات ، و زبفيض التكاليفعميية االوتكارات ا

. كما تساىم يف اجملاالت النظيفية اخلضراء مثل العمييات اخلضراء ، التسنيق األخضر ، (50، صفحة 2019
 إدارة سيسية التنريد األخضر  و التمنيل األخضر .  

  (http://albuthi.com/blog/1253)البطحي،  خلضراء أن :وميكن ليمنارد البشرية ا 
تيعب دور احملرك لالستدامة البيئية داخل ادلنظمة من خالل مناءمة شلارساهتا وسياساهتا مع أىداف  -

وىي تنطني عيى تنفيذ مبادرات  االستدامة اليت تكنن صديقة ليبيئة، وأن تسهم يف ربقيق أىداف ادلنظمة ،
لصديقة ليبيئة شلا يؤدي إىل زيادة الكفاءة مع التحفيز، و خفض التكاليف وربسُت مستنى مشاركة ادلنارد البشرية ا

 ادلنظفُت واالحتفاظ هبم ضمن فريق ادلنظمة.
وميكن دلبادرات اإلدارة اخلضراء أن تكنن عامال مهما يف التفكَت االستشرايف واإلوداعي يف ادلؤسسات  -

بادرات ادلنارد البشرية اخلضراء عيى إجياد طرق وديية خلفض التكاليف دون يف مجيع أضلاء العامل. حيث تساعد م
 أن تفرط يف كفاءاهتا ومناردىا اذلامة.

 مارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء م  .3
 ميكن إورا أىم شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء وفقا دلا ييي :   

م النظائف اخلضراء عن العميية ال هتدف إىل ربديد مضمنن يعرب تصميالتوظيف و االختيار األخضر : 6.3
النظيفة اخلضراء من حيث مهامها ومؤىالت شاغيها دبا يؤدي إىل ادلسامهة ربقيق األىداف البيئية ليمنظمة من 
جهة ، وحيقق رغبات ادلنظف األخضر من جهة ثاعية، أخذا وعُت االعتبار منط التكننلنجيا ادلستخدم ربقيا األداء 
البيئي ادلستدام. ووفقا لذلك فإعو فيما يتعيق وتصميم النظيفة اخلضراء ،يتم ربديد ادلهام والناجبات وادلسؤوليات 

ولينجاح عيى ىذا ادلستنى، فإعو يتعُت عيم ادلنظمة دمج ادلهام والناجبات  .ادلتعيقة حبماية البيئة واستدامتها
 كل مهمة خدمة لإلدارة اخلضراء، واإلضافة إىل تصميم وظائف وادلسؤوليات البيئية واالجتماعية قدر اإلمكان يف

 .(118، صفحة 2018)مسال يل،  جديدة هتتم والبيئة وتركز أساسا عيى مسائل اإلدارة البيئية ليمنظمات
يتطيب ربييل النظائف اخلضراء مجع سلتيف ادلعينمات ادلتعيقة وطبيعة وظائف ادلنظمة، ومن مث معرفة وربديد    
رات والقدرات البشرية الالزمة من أجل أدائها ودبا يضمن التنافق ادلطينب وُت مناصفات النظيفة وشاغيها، ادلها

 من خالل مراعاة األوعاد البيئية .
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إن البحث عن أفضل شلارسات ليتنظيف األخضر من األمنر اذلامة ليمنظمة فهن يتطيب دمج السياسات    
تنظيف ليمنظمة، وتكفل ىذه ادلمارسات أن يكنن ادلرشحُت لينظيفة ذات واالسًتاتيجيات البيئية مع سياسة ال

 فيما يتعيق والبيئة . مسات شخصية وسينكيات إوداعية وأفكار مبتكرة
يتم تعريفها وأهنا النظيفة اليت تسعى إىل اجياد النعي البيئي وُت القنى العامية  :التدريب والتطوير األخضر2.3

رش العمل عيى ادلستنى التنظيمي، وتنفَت التعييم البيئي الذي يهدف إىل تغيَت سينك من خالل عقد الندوات وو 
العاميُت لتحقيق األداء البيئي اجليد . و صلد وعض شلارسات التدريب والتطنير اخلضراء مثل تدريب ادلنظفُت عيى 

ليسالمة، كفاءة الطاقة، إدارة  إجراء ربييل أخضر دلساحة العمل، وتنفَت تدريب زلدد عيى جناعب اإلدارة البيئية
 .(50، صفحة 2019)الصديقي، النفايات، إعادة التدوير وتطنير ادلهارات الشخصية اخلضراء 

تعترب إدارة األداء عميية مستمرة لالتصال وُت ادلشرفُت والعاميُت الذي حيدث عيى  إدارة األداء األخضر :3.3
نظمة. وتشمل إدارة األداء األخضر ادلسائل ادلتصية وسياسات مدار السنة، دعمًا لألىداف االسًتاتيجية ليم

ادلنظمة وادلسؤوليات البيئية. ويؤدي إدماج اإلدارة البيئية يف إدارة األداء إىل ربسُت عنعية وقيمة األداء البيئي.  أن 
ع األىداف اليت من إدارة األداء هتدف إىل ربسُت أداء العاميُت وشكل عام، حيث تقارن ادلنظمة عتائج العاميُت م

خالذلا يتم ربقيق األىداف االسًتاتيجية عيى ادلدى الطنيل. وينما تعٍت إدارة األداء األخضر يف ضنء رؤية اإلدارة 
)الربدان، دون ربقيق النتائج البيئية يف ادلنظمة  البيئية، أن ادلنظمة تقنم وتقييم األداء البيئي ليعاميُت ومسامهتهم يف

 .(06ذكر السنة، صفحة 
يركز االعدماج االجتماعي األخضر عيى الكيفية اليت من خالذلا يكتسب  االندماج االجتماعي األخضر:4.3

العامل اجلديد ادلعرفة البيئية ومهارات السينك األخضر ادلتصل ونظيفتو وغية القيام ودور تنظيمي معُت، حبيث 
 .ل اجتماعيا، وذي معرفة ويئية واسعةيتحنل ادلنظف اجلديد إىل منظف أخضر ذي أداء متميز ، ومقبن 

الكثَت من ادلنظمات عيى تنفَت الفرص اخلضراء من خالل مشاركة ادلنظفُت يف  اىتمتمشاركة الموظفين : 5.3
، صفحة 2018)البحَتي،  أعشطة احلفاظ عيى البيئة و ربسُت مناخ العمل ، و ىن وذلك حيقق ادلنافع التالية :

112،113)  
 ادلعرفة الضمنية ليمنظفُت و ادلكتسبة من خالل صالهتم النثيقة وعميية االعتاج .االستفادة من    -
 سبكُت ادلنظفُت من تقدمي اقًتاحات اجياوية لتحسُت البيئة . -
 تطنير ثقافة العاميُت يف مكان العمل دبا حيقق التحسُت البيئي ادلرغنب . -
 ة ادلعايَت البيئية .   تقييل مقاومة العاميُت لالمتثال لسياسات و اجراءات مراعا -
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يشَت عظام األجنر وادلكافآت إىل رلمنعة التداوَت اجملزية من أجل جذب األجور والمكافآت الخضراء : 6.3
العاميُت واحملافظة عييهم وربفيزىم، وذلك من أجل تشجيع ادلعرفة واالذباىات والسينكيات لدى العاميُت لتحقيق 

جنر وادلكافآت اخلضراء وظيفة رئيسية أخرى من وظائف إدارة ادلنارد البشرية األىداف التنظيمية. وميثل عظام األ
اخلضراء، حيث تعتمد استدامة األداء البيئي ليمنظمة اعتماداً كبَتاً عيى شلارسات إدارة األجنر وادلكافآت اخلضراء 

وميكن ليمنظمات شلارسة ذلك  لتحفيز ادلديرين والعاميُت غَت اإلداريُت عيى مبادرات اإلدارة البيئية ليمنظمات،
)البحَتي، وطريقتُت مها ادلكافآت ادلالية، وادلكافآت غَت ادلالية من أجل مكافأة العاميُت عيى أدائهم البيئي اجليد 

. و ىنا ميكن اإلشارة إىل أعو من ادلمكن تطبيق عظام خاص واحلنافز يعتمد فيو (112،113، صفحة 2018
ة مع السينك البيئي ليمنظف و وذلك يتم ربفيز ادلنظف لالصلذاب ضلن شلارسة السينك عيى مقدار ادلكافأة وادلقارع

 .(10، صفحة 2017)السكايف،  األخضر
هتتم عالقات ادلنظف وشكل عام عيى إعشاء جن من العالقة الندية و  :عالقات الموظف األخضر7.3

سهيل ربفيز ادلنظفُت والرفع من معننيتهم دبا احلميمية ما وُت ادلستخدم و صاحب العمل، واليت يتم من خالذلا ت
يعك  إجياوا عيى مردودية إعتاجيتهم من خالل أعشطة سبكُت و مشاركة ادلنظفُت، وكذا حل ادلشاكل اليت تنشأ 

 يف مكان العمل و منع  حدوثها مرة أخرى.
 ماىية األداء البيئي و مؤشرات قياسو   .4

 تعريف األداء البيئي :  6.4
البيئي عيى أعو : عشاط مشن يل يعك  قدرة ادلنظمة عيى إستغالل إمكاعياهتا وفق معايَت معينة تنضع يعرف األداء 

 .(40، صفحة 2015)خييفة، وناءا عيى خطط طنيية ادلدى 
منهج لتسهيل قرارات اإلدارة خبصنص األداء البيئي ليمنظمة "تقييم األداء البيئي وأعو 14013عرف اإليزو 

مجع وربييل البياعات وتقييم ادلعينمات وفًقا دلقياس األداء البيئي وإعداد التقارير وتنصيل واختيار ادلؤشرات و 
 .(323، صفحة 2011)حلسن، ادلعينمات والفحص الدوري ويف النهاية تطنير ىذا ادلنهج 

 تعريف مؤشر األداء : 2.4
سيَت الصناعي يعترب مؤشر األداء وأعو إن التعريف ادلقًتح من طرف جلنة مؤشرات األداء ليجمعية الفرعسية ليت   

معطى كمي يقي  الفعالية لكل أو جزء من منهج أو عظام مقارعة دبعيار سلطط و ىدف زلدد و مقبنل يف إطار 
 .يمؤسسة زلددة ل إسًتاتيجية
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  مؤشرات األداء البيئي :3.4
 جاعب من جناعب أعشطتها و عييو تقدم مؤشرات األداء البيئي معينمات إلدارة ادلؤسسة حنل التحسن احملقق يف

 فيمكن تقسيم مؤشرات األداء البيئي إىل األقسام التالية :
و تتضمن رلهندات اإلدارة ليتأثَت عيى األداء البيئي ليمنظمة و اليت تدرس كيفية  _ مؤشرات اإلدارة البيئية :

 تأثَت اإلجراءات اإلدارية يف ادلؤسسة عيى أدائها البيئي دبعٌت : 
  ية و اإلسًتاتيجية و السياسة .الرؤ 
 . اذليكل التنظيمي لإلدارة البيئية 
 . اإللتزام اإلداري اخلاص وادلسائل البيئية 
 . عظم اإلدارة و التنثيق ادلتعيقة هبا 
 . اإلتصال واألطراف الداخيية و اخلارجية ذات ادلصيحة 

البيئية احمليية أو اإلقييمية أو الدولية ليبيئة ) : ىذه ادلؤشرات تنفر معينمات عن احلالة  _ مؤشرات الحالة البيئية
احمليط اخلارجي ليمؤسسة ( مثل مسك طبقة األوزون ، متنسط احلرارة العادلية ، مدى إلتزام الدولة زلل النشاط 

 وادلعايَت البيئية الدولية ....إخل .
 : و تنقسم إىل قسمُت :  _  مؤشرات األداء البيئي
: و تتعيق دبجاالت قياس احليازة و ادلقايي  الفنية ليمنتج / العميية و مقايي   ة_  مؤشرات تشغيلية بيئي

 إستعمال ادلنتج / العميية و تصريف ادلخيفات .
: و يتعيق ىذا الننع من ادلؤشرات وادلخرجات مثل إمجا يل ادلخيفات ، إستهالك ادلناد  _  مؤشرات األثر البيئي

 ت .و ادلياه و الطاقة و إعبعاث الغازا
 و ميكن تقسيم مؤشرات األداء إىل قسمُت أساسيُت : 

 . مؤشرات مناسبة لكل ادلنظمات 

 . مؤشرات يتم إستخدامها يف منظمات معينة 

 

 

 



 

 حة حفيفي فتحية بن حاج جياللي مغراوة ، صلي
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  134  
 

 : مقاييس مؤشرات البعد البيئي  6جدول 
مقاييس متعلقة بالعمليات 

 التشغيلية 
 مقاييس متعلقة بالمنتج  نوعية التأثير

  االعبعاثات استخدام الموارد 
 عسبة ادلكنعات القاوية إلعادة التدوير  االعبعاث إىل ادلياه  استخدام الطاقة 
متنسط منتصف العمر ليمكنعات غَت قاوية إلعادة  االعبعاث إىل اذلناء إستخدام المياه 

 التدوير 
ادلخيفات الصيبة و ادلخيفات  استخدام المواد 

 اخلطرة
 نتج و عدد البدائل ادلتاحةادلتنسط الزمٍت الستمرار ادل

دراسة يف معمل  ISO14031رعد إلياس درويش ، تقييم األداء البيئي وإستخدام معطيات ادلناصفات اإلرشادية  المصدر :
 .125، ص  2010، رلية جامعة كروالء العيمية ، اجمليد الثامن ، العدد الثاين ، االمسنت طاسينجة

 الخضراء على األداء البيئي للمنظمة أثر ممارسات إدارة الموارد الشرية  .5
إن إشكالية تأثَت شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء عيى األداء البيئي ، ما تزال زلل دراسة من طرف     

العديد من الباحثُت الذين حاولنا اختبار التأثَت ادلتنامي لتيك ادلمارسات عيى األداء البيئي ادلرتكز عيى درجة 
 ات األعمال حبماية البيئة الطبيعية. التزام منظم

إال أن وعض الباحثُت يرى أن تقييم األداء البيئي يتم من مؤشرات القياس ادلتعددة لألداء البيئي ورغم تننع    
خالل رلمنعة من ادلؤشرات ساوقة الذكر ، ووالتا يل ميكن ربسُت تيك ادلؤشرات من خالل اعتهاج ادلنظمة لنظام 

واعتبارىا ISO 14000، عالوة عيى سعي ادلنظمات إىل احلصنل عيي شهاد ادلناصفة الدولية اإلدارة البيئية 
 أداة فاعية لتحقيق االعدماج وُت إدارة ادلنارد البشرية واإلدارة البيئية .

نفيذ إن دمج اإلدارة البيئية يف إدارة ادلنارد البشرية يشمل مجيع األعشطة اليت هتدف إىل مساعدة ادلنظمة عيى ت   
خطتها لإلدارة البيئية يف اجملاالت ادلتعيقة والتنظيف واختيار ادلنارد البشرية وإدارة األداء، والتدريب والتطنير، 

 والتعنيض وادلكافآت، إن تنفيذ شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء يؤدي إىل محاية البيئة.
سينكي ليمنظفُت و مجيع أعضاء ادلنظمة عيى مجيع  إن متطيبات التنمية ادلستدامة ليبيئة يتطيب تغَت     

ادلستنيات و ذلك من خالل تغيَت السينك اإلجيايب ، فمتطيبات ادلمارسات اخلضراء من قبل إدارة ادلنارد البشرية 
ىي السينك األخضر ادلتبع من قبل ادلنظفُت ، و اليت تعرف عيى أهنا مدى مشاركة ادلنظفُت وادلمارسات و 

 اإلجياوية .السينكيات 
إن ىنالك حاجة متزايدة إلدارة ادلنارد البشرية اخلضراء من خالل ربسُت جناعب االستخدام ادلستدام ليمنارد     

و  داخل ادلنظمات، وىنالك عدة شلارسات مسؤولة ويئياً ميكن البدء وتنفيذىا من قبل إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء
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يب عيى تنفَت الطاقة من خالل استخدام ادلصاويح ذات الكفاءة واستكشاف احلد من النفايات وتدويرىا والتدر 
الفرص ادلتاحة لتنفيذ مصادر الطاقة البديية، وترشيد استهالك ادلياه من خالل مراقبة األسباب اليت تتسبب يف 

 . (51، صفحة 2019)الصديقي،  ىدر ادلياه
، 2018)مسال يل، دلنارد البشرية اخلضراء و األداء البيئي : و فيما ييي عدد من الدراسات الرتباط شلارسات إدارة ا

 (127،128صفحة 
  فقد تنصيت دراسة إىل وجند عالقة ارتباط إجيايب وُت وعض شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء   (

التنظيف واالختيار األخضر، التدريب والتطنير األخضر ،وادلكافآت اخلضراء( واألداء البيئي يف 
مات اخلدمة الصحية، مع ظهنر عالقة ارتباط قنية وُت التنظيف واالختيار واألداء البيئي من جهة منظ

، وعالقة ارتباط ضعيفة مع التدريب والتطنير واألداء البيئي من جهة ثاعية. ولقد دعمت تيك النتائج 
خاصة منظمات اخلدمة احلديثة أدويات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء ادلعنية وتحسُت األداء البيئي 

 ، حيث تدعن احلاجة إىل تطنير مثل تيك الدراسات مستقبال خاصة الدول النامية.الصحية
  لقد أكدت وعض الدراسات أن شلارسات إدارة ادلنارد البشرية تيعب أدوارًا مهمة يف إصلاز ورامج األداء

من شلارسات إدارة ادلنارد البشرية البيئي ، وىن ما شجع ادلنظمات عيي تبٍت اسًتاتيجية لتطنير العديد 
التنظيف واالختيار والتدريب والتطنير وتقييم األداء والتعنيض ،كأداة لتحسُت األداء  :اخلضراء مثل

 البيئي التنظيمي.
  وضمن عف  السياق حاولت دراسات حديثة أخرى ، التعرف عيى الكيفية اليت سبكن كل شلارسة من

اخلضراء من تعزيز أو إعاقة األداء البيئي ليمنظمات، وقد وظفت تيك  شلارسات إدارة ادلنارد البشرية
اختبار طبيعة العالقة  ( ، وغيةRBV)الدراسة مننذجا ليبحث مبنيا عيي ادلنظنر ادلرتكز عيى ادلنارد 

وُت أروع شلارسات إلدارة ادلنارد البشرية اخلضراء )التنظيف واالختيار األخضر، التدريب والتطنير 
تقييم األداء األخضر، والتعنيضات اخلضراء ( واألداء البيئي ضمن قطاع صناعة الفندقة يف  األخضر،
وقد تنصيت الدراسة إىل وجند عالقة ذات داللة وُت التنظيف واالختيار األخضر، والتدريب  .ماليزيا

وُت شلارسة والتطنير األخضر، والتعنيضات اخلضراء واألداء البيئي من جهة، وعدم وجند عالقة كبَتة 
 تقييم األداء األخضر واألداء البيئي من جهة ثاعية.

  كما أشارت وعض الدراسات إىل أن ادلمارسات الفعالة إلدارة ادلنارد البشرية سامهت يف ربسُت األداء
واليت كان  ISO 14000البيئي ليمنظمة، فقد تنصيت دراسة إىل أن ادلنظمات احلاصية عيي شهادة 
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شلارسات فعالة إلدارة ادلنارد البشرية يف مجيع مراحل عمييات التشغيل حقق أداء منظفنىا يستخدمنن 
 ويئيا أفضل، وىن ما يؤكد عيى درجة التفاعل والًتاوط وُت إدارة ادلنارد البشرية و اإلدارة البيئية.

 ل ربسُت وفيما يتعيق والدور الذي ميكن أن تساىم فيو قيادات اإلدارة العييا واإلدارة النسطى يف رلا
األداء البيئي أفادت دراسة أن تنفيذ شلارسات إدارة ادلنارد البشرية عيى ادلستنى االسًتاتيجي يعد أمرا 
أساسيا لنجاح األداء البيئي شرط مشاركة مجيع قيادات اإلدارة العييا وقيادات اخلطنط األمامية يف مجيع 

ادلننطة هبا، األمر الذي يتطيب أن سبتيك تيك ورامج األداء البيئي والنظر إىل ادلسؤوليات والصالحيات 
القيادات ادلعارف الناسعة وادلهارات ادلالئمة ،واالذباىات ادلشجعة عيي تطبيق متطيبات األداء البيئي 

 الفعال.
  ووالرغم من زيادة عدد الدراسات اليت حاولت دراسة تأثَت شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء عيى

تبُت عدم وجند دراسة تناولت وشكل شامل تأثَت رلمل خالل ادلسح ادلنجز إال أعو ومن  األداء البيئي،
شلارسات إدارة ادلنارد البشروة عيى األداء البيئي التنظيمي. حيث أشارت دراسة إىل أن شلارسات إدارة 

اب منها عدم ادلنارد البشرية اخلضراء مل ربظ واالىتمام الكبَت من طرف العديد من ادلنظمات لعدة أسب
اعتبار العامل البيئي عنصرا مؤثرا يف رلمل تكاليف ادلنظمة أو لغياب أو ضعف الينائح الداعية لزيادة 

 التزام ادلنظمات وادلعايَت البيئية يف وعض البيدان.
ن إن دمج اإلدارة البيئية يف إدارة ادلنارد البشرية من منظنر قضية التينث البيئي ضروري و ىام ، حيث ميك  

ليمختصُت يف ادلنارد البشرية أن يشَتوا إىل أن تشجيع ادلنظفُت عيى أن يكنعنا أصدقاء ليبيئة يف مكان العمل 
جيب أن يكنن من ادلمارسات ذات األمهية القصنى يف منظماهتم. وىذا يعٍت أن ادلنظمات ميكن أن تشجع 

خدام ادلصاويح ذات الكفاءة يف استهالك منظفيها عيى القيام وأعشطة مثل استخدام النرق عيى النجهُت، است
 الطاقة، كل ىذه ميكن أن تكنن من ادلمارسات ادلسؤولة ويئيا يف ادلرحية األوىل من ادلنارد البشرية اخلضراء.

وىن أداة اسًتاتيجية تساعدىا يف احلصنل  EMSوتقنم حاليًا وعض ادلنظمات وتطبيق عظام اإلدارة البيئية    
حيث ينفر ىذا النظام سيطرة أفضل عيى التأثَتات البيئية ليمنظمة ، وىي تشمل االلتزام عيى ميزة تنافسية، 

والسياسات والتخطيط والتنفيذ والقياس والتقييم وادلراجعة وإجراء التحسينات عيى عظام ادلنارد البشرية الذي 
 يتناسب مع ثقافة ادلنظمة وأىدافها طنيية األجل.

نظفُت، ووجند صنرة عامة أقنى ليمنظمة، وزيادة ثقة ادلستهيكُت والعمالء، ووالء كذلك ادلعننيات ادلرتفعة ليم
ادلنظفُت واالعًتاف والعالمة التجارية، وادلسامهة يف زيادة إعتاجية القنى العامية، والكفاءة، والدافع، واالحتفاظ 



 

  استدامة أداء منظمات األعمال بيئياأثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء على 
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع لتنظيمي للمؤسسات و ير  االتطو الصناعة و مخبر  137  
 

أن ربصل عييها ادلنظمة من خالل تنفيذ وادلنظفُت ىي من ادليزات القييية من العديد من ادلزايا وادلنافع اليت ميكن 
 وتطنير ىذه التقنيات اخلضراء إلدارة ادلنارد البشرية.

وىذه التقنيات ال ربتاج إىل الكثَت من ادلال ليتنفيذ، وميكن أن زبتيف وشكل كبَت حنل كيفية شلارسة األعمال 
 ارسة ادلمارسات اخلضراء يف العمل:التجارية، وفيما ييي وعض اخلطنات اليت ميكن ليمنظمات ازباذىا لبدء شل

 (http://albuthi.com/blog/1253)البطحي، 
 تنفَت الطاقة من خالل ودء العمل وادلكتب يف ساعات الصباح الباكر   -
 إجراء تدقيق داخيي ليبيئة والطاقة   -
 إجراء استطالعات ميداعية خضراء داخيية    -
التنجو إىل استخدام التطبيقات والربرليات وإدارة ادلنارد البشرية االذباه إىل احلد من استخدام النرق و   -

 والنسائط اإللكًتوعية.
 تدوير النفايات   -
 وادلشاركة يف ادلؤسبرات عن وعد ودال من السفر –احلد من السفر    -
 همراقبة ادلصارف وادلراحيض عن التسريبات اليت تتسبب يف ىدر ادليا –ترشيد استهالك ادلياه    -
 استكشاف الفرص ادلتاحة لتنفيذ مصادر الطاقة البديية   -

و يف ظل االذباه ادلتنامي من قبل ادلنظمات وضرورة االىتمام والقضايا البيئية، وتنفيذ شلارسات األعمال      
تساىم ادلستدامة ، تزايد اعتماد تيك ادلنظمات عيي شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء اليت من شاهنا أن 

 .وشكل كبَت يف ربسُت ادلكاسب ادلتنقعة ألصحاب ادلصيحة مجيعا 
و تعد شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء من وُت أفضل االسًتاتيجيات ادلسامهة يف ربقيق األداء البيئي      

خالل الًتكيز ليمنظمة حيث تستطيع ادلنظمة من خالذلا إجياد منظف أخضر يقّدر ويعًتف واألداء البيئي من 
 .عيي التنظيف األخضر، والتدريب والتطنير األخضر ، والتعنيضات اخلضراء وربسُت رأس ادلال البشري ليمنظمة

ووالرغم من أن شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء متماثية إىل حد كبَت مع شلارسات إدارة ادلنارد البشرية     
واالختيار والتدريب والتطنير وتقييم األداء والتعنيض، إال أعو من الضروري  التقييدية  خاصة فيما يتعيق والتنظيف

أن تطّنر إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء شلارسات جديدة تتماشى و ويئة األعمال ادلستدامة و اليت من شأهنا ربسُت 
 القدرات والكفاءات الالزمة لتحسُت األداء البيئي التنظيمي .

سات إدارة ادلنارد البشرية التقييدية تشدد عيى إدارة ادلناىب و الكفاءات ، وربسُت ويئة ومع أن وعض شلار     
األعمال ادلادية، وتشجيع إدارة ادلعرفة التنظيمية دبا يساىم و ربقيق ادلنظمة ألىدافها، إال أن تركيز ادلنظمة عيى 
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القدرات العالية وتدريبها وربفيزىا ماديا  االستثمار يف العنصر البشري من خالل استقطاب الكفاءات البشرية ذات
ومعننيا دبا ميكنها من التعامل الفعال و الكفء مع سلتيف القضايا و  ادلشاكل البيئية يف ادلنظمة يعد من وُت 

 أفضل و أحسن االسًتاتيجيات اليت جيب أن تعتمد عييها إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء.           
ق األداء البيئي العا يل يف سعي العديد من ادلنظمات خاصة منها الصناعية إىل تنفيذ ورامج و وتربز أمهية ربقي    

خطط األداء البيئي وغية امتالكها ميزة تنافسية مستدامة، حيث يرى وعض أصحاب ادلصيحة أن ادلنظمات األكثر 
جة تقيدىا وادلعايَت البيئية، وىن ما قد التزاما حبماية البيئة و احملافظة عييها غالبا ما تتحمل تكاليف إضافية عتي

يؤدي إىل ارتفاع أسعار منتجاهتا، يف حُت يثمن طرف آخر من أصحاب ادلصيحة كالعمالء مثال ادلنظمات 
األكثر تطبيقا دلمارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء شلا قد يساىم يف ربسُت مسعتها عيي ادلدى البعيد. واإلضافة 

زيادة يف وتَتة إصدار التشريعات والقناعُت والينائح ادلتعيقة والبيئية يف ربسُت درجة وعي مدراء إىل ذلك سامهت ال
منظمات األعمال وأمهية ربسُت وتنفيذ ورامج  األداء البيئي، واعتبار ذلك فرصة ساضلة تسمح ودمج قضايا البيئة 

، و فيما ييي القناعد العشرة دلديري ادارة ادلنارد ضمن اسًتاتيجية ادلنظمة ادلعززة لقدراهتا التنافسية يف ادلستقبل
  (arulrajah, 2014, p. 16) : البشرية اخلضراء و اليت تتمثل يف

 وضع قيم ادلؤسسة اخلضراء .-
 . تطبيق القيم اخلضراء -
 وضع مقايي  و معايَت لالستدامة البيئية حىت يكنن االمتثال ذلا مؤكد و مضمنن .-
 اء لألعمال .مراقبة احلالة اخلضر -
 تغيَت اإلدارة .-
 تعزيز قيم و شلارسات االستدامة اخلضراء .-
 ادلزودين .-
 وناء الصية و عالقة يف كل من ادلستهيكُت و ادلنافسُت .-
 وناء التناصل مع ادلؤسسات .-
 احلفاظ عيى النضنح و ادلرئية .-
فرصة جديدة لتعزيز القدرة التنافسية ليمنظمة  ضمن عف  السياق يرى البعض أن أمهية ربقيق األداء البيئي تعد   

من خالل دمج قضايا األداء البيئي يف اسًتاتيجياهتا ، وىن ما قد جيعل من عميية االوتكار و االوداع يف رلال  
ادلمارسات البيئية ضمن اآلفاق االسًتاتيجية ليمنظمات اخلضراء . ووالتا يل ووادلنازاة مع زيادة الطيب االجتماعي 

ربقيق األداء البيئي العا يل، تزايد عدد ادلنظمات ادلعنية وتطبيق شلارسات اإلدارة البيئية  هبدف ربسُت قدراهتا  عيي
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عيى ادلنافسة مقارعة دبثيالهتا غَت ادلطبقة لتيك ادلمارسات ، كما مكنت ورامج األداء البيئي ادلنظمات من ربقيق 
األعمال األكثر تنظيما، وزبفيض التكيفة التشغييية، وربسُت مسعة  الكثَت من الفنائد، منها امتالك قدرة شلارسات

و التشريعات البيئية. شلا ساىم يف تطنير و تعزيز  ادلنظمة، إضافة إىل ربسُت درجة امتثاذلا لينائح و القناعُت 
 .قدراهتا التنافسية

نارد داخل ادلؤسسات لتعزيز البيئة يف إن سياسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء تشجع االستخدام ادلستدام ليم   
ىذه العميية، ورفع معننيات ادلنظفُت، وربقيق رضاىم وربسُت الكفاءة من خالل مسامهُت واعدين يف اجملاالت 

 التنافسية.
 الخاتمة :  .6

 تنصل الباحثتان من خالل ىذا البحث إىل رلمنعة من النتائج تتمثل فيما يأيت :
إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء يف ظل وجند خيط وعدم فهم واضح لو  تعميق الفهم دبنضنع شلارسات -

 وألوعاده ادلختيفة، وعدم وجند اتفاق وُت الباحثُت حىت اآلن عيى األوعاد األساسية لو.
االىتمام واالستقطاب واالختيار األخضر مان خالل وضع معايَت جلذب العاميُت اخلضر الذين لديهم  -

 وعي أخضر.
تدريب األخضر من خالل تطنير ورامج تدريبية لزيادة النعي البيئي واكساب العاميُت االىتمام وال -

 مهارات وقدرات تطبيق شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء.
االىتمام وإدارة األداء األخضر من خالل استخدام مؤشرات األداء األخضر يف تقييم األداء ووضع  -

  تتعيق وادلمارسات اخلضراء.عقاط يف مننذج تقييم أداء العاميُت
االىتمام واألجنر واحلنافز اخلضراء من خالل اجلنائز و اإلجازات ادلدفنعة األجر وشهادات التقدير  -

 واذلدايا.
 .تشجيع العاميُت عيي تبٍت شلارسات إدارة ادلنارد البشرية اخلضراء من خالل ربفيزىم مادياً ومعننياً  -
 ة واإلدارة البيئية لزيادة النعي البيئي وادلهارات واخلربات لدى العاميُت.تطنير الربامج التدريبية ادلتعيق -
 استخدام مؤشرات األداء األخضر يف عظام إدارة األداء والتقييم اخلاص والعاميُت. -
 
 
 
 



 

 حة حفيفي فتحية بن حاج جياللي مغراوة ، صلي
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تغًن ملحوظ يف ادلنظمات عكسو تزايد االستثمار يف العوامل غًن ادللموسة يف  لقد ظهر يف السنوات األخًنة: ملخص
مقابل تراجع األمهية النسبية لالستثمار يف الرأس ادلال ادلادي. ويف ظل ىذه الصورة، ذبد ادارة ادلوارد البشرية نفسها مضطرة 

لموارد البشرية كنموذج عصري متكامل يهدف اذل من جهة للولوج اذل العادل االلكرتوين ربت مسمى االدارة االلكرتونية ل
ربقيق التكامل و ادلشاركة يف ادلعلومات ، و من جهة أخرى االىتمام بادلوجودات البشرية باعتبارىا ادلعين األول هبا من 

 .خالل ادارة الراس ادلال البشري، و ازباذىا مدخال جديدا يواكب طبيعة ربوالت من أجل ربقيق ادليزة التنافسية
لذا، سنحاول يف ىذه الورقة تسليط الضوء على االدارة االلكرتونية للموارد البشرية كركيزة أساسية إلدارة الرأس ادلال        

، ويف جانبها التطبيقي من خالل دراسة ميدانية  باالستناد على ادلعطيات الفكرية للباحثٌن البشري يف جانبها النظري،
  -نرال كابل بسكرةفرع ج–دبؤسسة صناعة الكوابل 

االدارة االلكرتونية للموارد البشرية، االدارة االلكرتونية التشغيلية للموارد البشرية ، االدارة االلكرتونية  :كلمات مفتاحية
 العالئقية للموارد البشرية، ادارة رأس ادلال البشري

Abstract: In recent years, a noticeable change appeared in organizations due to the 

increasing investment in intangible factors against the decline in the relative importance 

of tangible investment. In this perspective, Human Resources Department, on the one 

hand, is compelled to access to electronic human resource management as a modern 

integrated model aimed at achieving integration and sharing information. On the other 

hand, it should give more attention to human assets that are considered the first concerned 

with human capital management and identify them as a new approach to adapt with 

changes in order to achieve competitive advantage. 

       Thus, this paper tempts to highlight theoretically the electronic human resources 

management as a basic pillar of human capital management according to researchers’ 
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perspectives. Then, a field study was conducted at the Cables Industry Enterprise -

General Cable branch of Biskra- 

Keywords: E-HRM, operational E-HRM  , E-HRM relational, human capital management 

 . مقدمة: 1
حلظة ربول حامسة يف عادل األعمال ، وذلك يف سبعينيات القرن ادلاضي  شكلت الصدمة البرتولية  

( ودخول مرحلة جديدة تتسم بالتقلب و االضطراب les trente glorieusesبانتهاء مرحلة الثالثينات اجمليدة ) 
ال مركز الثقل من ادلقدرات ادلادية و ادلالية اذل العميقٌن ، و تستوجب توجهات ادارية جديدة كان من أبرزىا انتق

ادلقدرات ادلعرفية و االبتكارية باعتبارىا مقومات اسرتاتيجية تضمن النجاح و البقاء للمؤسسة. ىذا االنتقال، 
وضع ادارة ادلوارد البشرية أمام ربدي كبًن سبثل يف كيفية التمكن من دمج و تركيب ادلعارف ادلتوفرة لدى 

ات البشرية يف ادلؤسسة و يف شبكاهتا و سلتلف دواليبها ، و اكتساب معارف و كفاءات جديدة و كذا ادلوجود
بشكل يضمن حيازة مزايا ىامة على ادلنافسٌن و استجابة سريعة  تعبئتهااحملافظة عليها بصفة مستمرة بغية 

 ي .حلاجات الزبائن ، وذلك باعتبارىا ادلعين االول بإدارة الرأس ادلال البشر 
و أمام ىذا الوضع ، قد يكون السبيل األمثل ذلا ىو الولوج اذل العادل االلكرتوين لتقتحم رلال النشاط  

ادلدعم الكرتونيا ربت مسمى االدارة االلكرتونية للموارد البشرية كنموذج عصري متكامل يتبىن معطيات عصر 
ادلال ادلعريف ادلرتاكم، مث توظيفو  يف تنمية القدرات التغًنات السريعة  بغية تيسًن التعلم و االستثمار يف الرأس 

 تكمن قوتو يف التغيًن اجلذري للعمل ضلو ادارة التغيًن و ادلعرفة. االتنافسية ، لذ
 اشكالية الدراسة:  1.1

دور االنشغال اجلوىري الذي تطرحو ىذه الورقة البحثية  ورباول االجابة عنو ي فإنبناءا على ما سبق، 
ية تقدمي االدارة االلكرتونية للموارد البشرية مسامهة فكرية و عملية يف ادارة رأس ادلال البشري. و بعبارة امكانحول 

 أخرى أكثر وضوحا :
ىل تقدم االدارة االلكترونية للموارد البشرية  مساىمة فكرية و عملية في ادارة الرأس المال 

 البشري في المؤسسة االقتصادية؟
 أىداف الدراسة:2.1

 لبحث ىدفٌن رئيسيٌن مها:ل
 . بناء اطار معريف يوضح ادلسامهة الفكرية لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف ادارة راس ادلال البشري 



   شنشونة محمدأ/د ،    جبيرات سناء د/
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 .اختبار النموذج االفرتاضي  للتوصل اذل شكل العالقات يف ضوء ما تعكسو بيانات الدراسة 
 نموذج الدراسة و فرضياتو: .31

                      (:1الفكري وادلعريف حول متغًنات الدراسة، مت تصميم سلطط فرضي يف الشكل)استنادا إذل اإلطار 
 : نموذج الدراسة 1الشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الباحثٌنالمصدر: 
 أما الفرضية الرئيسية و الفرضيات الفرعية االربعة فهي:

 H1 :رة االلكرتونية للموارد البشرية يف ادارة رأس ادلال البشرييوجد أثر ذو داللة  معنوية  لإلدا 
 H11 :داللة  معنوية  لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف استقطاب رأس ادلال البشري. ويوجد أثر ذ 
 H12 :داللة  معنوية  لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف صناعة رأس ادلال البشري.و يوجد أثر ذ 
 H13 داللة  معنوية  لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف تنشيط رأس ادلال البشري. وجد أثر ذ: يو 
 H14 :يوجد أثر ذو داللة  معنوية  لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف احملافظة على رأس ادلال البشري 

 منهج الدراسة: 4.1
حبثيا يف معاجلة متغًنات الدراسة ، وىو منهج  لقد مت االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي أسلوبا

نافع دلثل ىكذا دراسات تشخيصية و ربليلية تسعى اذل معرفة واقع شلارسات ادلتغًنات و اكتشاف عالقاهتا 
  .االعتمادية

 االطار النظري للدراسة:  .2
 : . االدارة االلكترونية للموارد البشرية1.2

 
 

 

  
 االدارة االلكترونية التشغيلية

 للموارد البشرية

 االدارة االلكترونية العالئقية
 للموارد البشرية

 
 

لصناعةا  

 التنشيط     

دارة رأس المال البشريإ االدارة االلكترونية للموارد البشرية  

H1 

لمحافظةا  

 االستقطاب
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 للموارد البشرية: مفهوم االدارة االلكترونية1.1.2.
لقد غاب التعريف العميق لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية ، إذ كثًنا ما ترد بشكل عام كمفهوم ضيق 

 Mullendesيعرب عن التطبيق ادلتميز للتقنيات ادلعتمدة على الويب يف النظم ادلرتبطة بادلوارد البشرية، فقد اعتربىا 
جيا ادلعلومات واالتصال مع تسيًن ادلوارد البشرية، والذي يعرب عن اإلشراف عن "وصفا للتطبيقات ادلدرلة لتكنولو 

السامح دبرافقة كل أجًن خالل عملو و تطوير كفاءاتو"   ( encadrement de proximité)قرب 
(Mullenders, 2009, p. 21) ، يف حٌن أشار اليهاRuel  وBondarouk  بأهنا" االتصاالت ادلباشرة

 & Ruël) لوجيا ادلعلومات من رب العمل اذل ادلوظفٌن خبصوص مضمون ادارة االعمال"بشبكات تكنو 
Bondarouk, 2006, p. 04)، أما Schramm  (2006, p. 2)  فعرفها بأهنا " طريقة لتنفيذ اسرتاتيجيات

على سلتلف و اجراءات و سياسات ادارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمة من خالل دعم موجو مباشر و واعي معتمدا 
ان التوسع يف مفهومها يفتح أفاقا جديدة وواعدة دلزيد من التوقعات، ال سيما وأهنا تقنيات الويب". لذا، ف

تستعمل حتما خارج إطار االنطباع الذىين الذي يراود الكثًن منا حينما يتصورون بأهنا ال زبرج عن كوهنا تنفيذ 
و زمالؤه أن احلديث عنها يتطلب  Fabreستنادا على ذلك، اعترب عمليات روتينية أو تبادل بيانات إلكرتونية. وا

 توفر ثالث شروط وادلتمثلة يف:
 يف إطار مشروع شامل للموارد البشرية، إذ جيب أن يغطي عددا كبًنا من رلاالت الوظيفة. TICاستخدام  
 تدخل أعوان آخرين من خارج الوظيفة. 
 وارد البشرية.اللجوء إذل تنظيمات جديدة لتسيًن عمليات ادل 

ىي   TICوعليو ، فقد صاغوا تعريفهم وادلتمثل يف أن "االدارة االلكرتونية للموارد البشرية القائمة على استخدام 
طريقة عمل شاملة إلدارة عدد مهم من عمليات ادلوارد البشرية، واليت تقوم من جهة على تقاسم معلومات ادلوارد 

ذلا مباشرة إذل األجراء وادلسًنين، ومن جهة أخرى على وضع تنظيمات البشرية ومعاجلتها من اجل تسهيل وصو 
 .(fabre, Bernard, & romanet, 2003, pp. 67-69) جديدة بغية ربقيق أمثلية اخلدمة"

 مستويات االدارة االلكترونية للموارد البشرية:2.1.2
االدارة مراحل تطور أن    , Snell, Stueber, , , Lepak Shawيؤكد معظم الباحثٌن  أمثال  

مسارا Laval  (2007, p. 130)أخذت حسب يعكس تباين أنواعها،  حيث  االلكرتونية للموارد البشرية  
شلا يسمح يف ادلقام الثاين هبيكلة العمليات وبالتدرج ضلو  تراكميا قائم أوال على األسبتة البسيطة للمهام الروتينية
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ىذه  تتمثل. بشكل كثيف للتكنولوجيا بادلؤسسات ادلستخدمةرية خاصة مهام أكثر تعقيدا بوظيفة ادلوارد البش
 (Bondarouk & ruel, 2004, p. 376) يف ثالث:األنواع 

النوع : ميثل   ( E-GRH opérationnel) االدارة اإللكترونية التشغيلية للموارد البشرية  
اإلدارية لوظيفة ادلوارد البشرية كإدارة الرواتب و األنشطة التشغيلية و  حيث يتعلق بأسبتة ؤسسةاألكثر شيوعا يف ادل

 .parry & tyson, 2011, p)الوقت من أجل ربقيق مكاسب على مستوى الفعالية ، وذلك من خالل: 
341) 
 .السرعة يف اجراء ادلعامالت ادلتعلقة بادلوظفٌن كعمليات الرواتب 
 .تقليص العبء االداري على شلارسي ادلوارد البشرية 
 زبزين و نشر ادلعلومات عن األفراد يف ادلؤسسة. ذبميع و 
يتعلق  ىذا النوع  : ( E-GRH relationnel ) العالئقية للموارد البشرية اإلدارة االلكترونية  

من خالل االىتمام باألنشطة األكثر تقدما كالتوظيف و  بالتفاعل و التواصل مع سلتلف أطراف ادلصلحة
 (parry & tyson, 2011, p. 341)  :من أجل دلوارد البشرية  تحسٌن خدمات ادارة  ال ،التكوين
 . زيادة القدرة عل التواصل مع أجزاء أخرى من ادلؤسسة و ادلؤسسات اخلارجية 
 . ربقيق ادلرونة و االستجابة األفضل دلتغًنات السوق 
 توفًن فرص أكرب للمشاركة يف تنفيذ بعض األنشطة 

بدأ مع :  ( E-GRH  transformationnel)وارد البشرية التحويلية  للماإلدارة االلكترونية  
بٌن ادلهام وادلعارف. فاألمر اجليل الثالث للتكنولوجيا اذلادف إذل حوسبة التبادالت القائمة على تألية العالقات 

 تحقيق التوجو االسرتاتيجي للوظيفة ل يتعلق بإعادة ىيكلة وظيفة ادلوارد البشرية وفق تنظيم افرتاضي
 :دارة رأس المال البشري.ا2.2

 مفهوم ادارة رأس المال البشري: 1.2.2 
ظهرت لرأس ادلال البشري يف هناية القرن العشرين و مطلع القرن الواحد والعشرين عدة مسميات تصفو  

اء كالرأس ادلال احلقيقي، الكنز الدفٌن ، األصل غًن ادلرئي...اخل ، اال أن صبيعها تصف موردا واحدا  تتفق حولو أر 
الباحثٌن و الكتاب يف تعريفو على أنو ادلعرفة و القدرات و ادلهارات و اخلصائص األخرى ادلتجسدة يف األفراد أو 

   (Stewart, 2003, p. 2) فئات معينة و اليت تسهم يف زيادة القيمة االقتصادية للمؤسسة،
طاقاهتا البشرية بالشكل إدراك ادلؤسسات دلصدر صلاحها يكمن يف مدى استثمارىا الصحيح لونتيجة 

أمهية وجود ادراة فعالة لرأس ماذلا البشري، تلك  تاددز االذي يعززىا ويعمل على صيانتها ويضمن احملافظة عليها، 
)العنزي و  اإلدارة  اليت ال تتم دبعزل عن وظيفة ادلوارد البشرية سواء اعتربىا البعض جزء من ادارة ادلوارد البشرية
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، أو ماىي اال تطور يف التسميات من ادارة األفراد  اذل ادارة ادلوارد البشرية وصوال (209، صفحة 2009صاحل، 
اذل ادارة رأس ادلال البشري  نتيجة التأكيد على النظرة اذل العاملٌن كأصل ثابت من أصول ادلؤسسة.وحسب 

Armstrong  وBaron عارف ، ادلهارات ، االمكانيات تركز على ادل فإهنا" سبثل مقاربة اسرتاتيجية إلدارة األفراد
ويصفو ،  (Bradley, 2008, p. 24) و القدرة على التطوير و االبتكار اليت ميتلكها األفراد يف ادلؤسسة"

Kearns "على أنو " التطوير التام لإلمكانات البشرية شلثلة يف القيمة التنظيمية (Souleh, 2016, p. 8) 
ادارة رأس ادلال البشري ىي عبارة عن مقاربة سلططة و اسرتاتيجية ، وبنظرة  تلخيصية ، ميكننا القول أن 

 (Baron & armstrong, 2007, p. 01)تعىن بإدارة مكوناتو  بغية ربقيق ثالثة أىداف رئيسية ىي: 
 .احلصول على البيانات اليت تستخدم يف رسم اسرتاتيجية ادلنظمة حول رأس ادلال البشري 
 ( للتأكد من مسامهة رأس ادلال البشري يف ربقيق النتائج و  العائدكاستخدام ادلقاييس )من االستثمار

 خلق القيمة ادلضافة للمنظمة.
    .ربديد ادلمارسات اليت تستخدمها ادلؤسسة لتنمية معارف و مهارات رأس ماذلا البشري 

 ممارسات ادارة الرأس المال البشري:2.2.2
  "Quinn, 1996", "Endres, 1997" "Yogesh, 1998" ,يتفق كثًن من الباحثٌن أمثال 

 (124، صفحة 2004-2003)حيضيو،  على أن ادلمارسات الرئيسية إلدارة رأس ادلال البشري تتمثل يف:
يركز على البحث عن اخلربات ادلتقدمة و الكفاءات العالية اما من استقطاب رأس المال البشري:   

أو فحص سجالت األفراد ، أو من خارج ادلؤسسة باستخدام داخل ادلؤسسة باالعتماد على  لوحة االعالنات 
 احدى االسرتاتيجيات كشراء العقول من السوق، أو شجرة الكفايات أو مراجعة مؤسسات ادلعرفة و التعلم. 

على تعزيز قدرات الكفاءات البشرية، وتقليل معارضتها مع خلق تقوم صناعة رأس المال البشري:  
 بينها، باالعتماد على خريطة ادلعرفة أو بناء األنسجة الفكرية أو القيادة الذكية ...اخلاالنسجام الفكري الضروري 

سبثل رلموعة من األساليب ادلستخدمة النعاش عملية  االبداع و االبتكار تنشيط رأس المال البشري:  
 عند األفراد  بشكل مستمر ، كالعصف الذىين و اجلماعات احلماسية ....اخل.

سبثل األنشطة اليت تقوم هبا ادلؤسسة من أجل ربفيز رأس ادلال  الرأس المال البشري: المحافظة على 
أو  اذل مؤسسات أخرىوذلك بسبب اما ىجرة راس ادلال البشري البشري و توفًن الشروط البيئية ادلالئمة ، 

 .ة االحباط التنظيميمواجه، أو التصدي للتقادم التنظيمي الناتج عن عجز الفرد عن تطوير مهاراتو و معارفو ب
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 . مساىمة االدارة االلكترونية للموارد البشرية في ادارة رأس المال البشري 3.2  
على أن االدارة االلكرتونية للموارد   Ruel ,Bondarouاستنادا على ما أكده جل الباحثٌن ومنهم 

سية لـلموارد البشرية ، فان النظرة البشرية ال تركز على االدارة ولكن على األدوات اليت تدعم العمليات األسا
الصحيحة لتحديد مسامهتها يف ادارة رأس ادلال البشري ينبغي أن تكون على أساس أداهتا الفعالة و ادلتمثلة يف 

يعمل على توجيو الفعل البشري  اليت تعترب صندوق من األدوات ادلتكاملة الذي(   Intranat الشبكة الداخلية) 
  .( présentations )لق وربويل ونشر التمثيالت عن طريق قدرتو على خ

نت من ابٌن سلتلف فئات األنرت التمييز  ميكن  ،Aluو  Alinحسب تصنيف :فئات الشبكة الداخلية1.3.2
 :(Kalika, Laval, & matmati, 2005, pp. 178-179)ة قبل وظيفة ادلوارد البشري خالل اذلدف احملدد من

  رحلة األوذل لتعلم أساسيات : سبثل ادلنت االتصاالتاأنترTIC  من طرف العاملٌن من أجل تسهيل
على وجو  تبادل ادلعلومات مع إدارة ادلوارد البشرية وطرح انشغاالهتم مباشرة عن طريق الربيد االلكرتوين 

 اخلصوص.
  تعترب واسطة مهمة لالتصال وشرح السياسات واالسرتاتيجيات وكذا تعبئة العاملٌننت اإلعالماأنتر : 

 حول ثقافة موحدة، من خالل إنشاء قواعد وثائقية وقواعد بيانات توضع يف متناول العاملٌن.
   ىي ذات استخدام زلتشم على مستوى وظيفة ادلوارد البشرية،  ألن ادلرور من نت التعاوناأنتر :

ن خالل نت االتصال إذل ىذا النوع يتطلب نضج كبًن للمؤسسة، فهي تسمح بتطبيقات عديدة خاصة ماأنرت 
 (.Group wareوالعمل اجلماعي) ( Forums )تطبيقات النوادي 

  تيح إمكانية تنفيذ تطبيقات من نوع اخلدمة الذاتية اليت تستخدم البوابات ت:نت التطبيقيةاأنتر
عل عمليات ادلوارد البشرية سهلة الدخول وقابلة ، جل) Workflowوتدفق العمل) ( Portails )االلكرتونية 

 للتغيًن.
 الشبكة الداخلية و ادارة رأس المال البشري: 2.3.2

ت قبــل كــل شــــــيء أداة خللــــــق وتنظيــــــم ـــــــناد األنرت ـــتع: كفاءات ادارة المعلومات لتدعيم سلسلة ال 
ضمان توسيع أكثر ونشــــــــــر وزبزيــن ادلعلومات، إذ تسمح بالوصول إذل ادلعلومات وتنقلها بسرعة بٌن األفراد و 

، ومن مث تسهيل تراكم وتشكيل سلزون من ادلعارف (Desmarais & Khedhaouria, 2006)وأسرع بينهم 
لـ   كفاءاتوبذلك، فهي قادرة على تدعيم سلسلة ال. ؤسسةالالزمة للم كفاءات الذي يسمح باحلصول على ال

Tarrondeau   (2002, p. 20):        كفاءات.     قدرات          معرفة          معلومات 
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االستقاللية لتدعيم (   gestion des marges de manœuvre )ادارة  ىوامش التشغيل 
على أهنا األداة اليت سبنح الرأس ادلال البشري مساحات كبًنة االنرتانت  يف الغالب ما تقدم واتجاىات األفراد:   

مشاعر االستقاللية، وىذا ما يتوافق وما أشارت إليو  للحرية يف العمل، شلا ربسسهم بادلسؤولية وتزيد من
ANACT, (1997)Kraemer 2000(   ،Iribarne(2000(، )2000 )(و Pinsonneault لـ الدراسات

Mourice ،فمثال  Works flow  ميكن ذلا تسطيح اذليكلة اذلرمية وإزالة احلواجز بٌن ادلصاحل من خالل تقاسم
العمليات االدارية. كما  بلة للوصول، ومن شبة ستسمح بأن يكونوا أكثر استقاللية يفادلعلومات وجعلها متوفرة وقا

أن شعور الفرد  باالستقاللية سينجم عنو اندماجو العميق يف العمل والذي يعرب عنو بالتحفيز، باإلضافة اذل 
ات ومن شبة ستمنحو الظروف اجلديدة اليت تقدمها األداة  ستسمح لو بتقليص الوقت واجلهد وتسهيل اإلجراء

            (Desmarais & Khedhaouria, 2006) اإلحساس بالراحة الذي سيسمح بالتصرف إجيابيا ضلو ربفيزه
تعرف ب  إذا كان كل تنظيم بشري حيتاج إذل ثالث آليات متالزمة  : 3Cادارة  العالقات لتدعيم  

3C ،(وادلتمثلة يف االتصالcommunicationالتعاون ،)(Cooperation)(و التنسيق ،coordination ،)
 : (Saadoun, 2000) بكثًن من التفاعلية من خالل ؤسسةتزود ادل Group Wareفإن بررليات 

  فيما بينهم. ادارة الرتابط  ما بٌن فئاتٍ رأس ادلال البشري عن طريق توجيو ادلعلومات، وتنمية التعاون 
 ادة التبادالت األفقية اليت تسمح بتغيًن العالقات اذلرميةتوسيع االتصال بٌن فئات رأس ادلال البشري بزي.  
  بينهم  تسهيل التنسيق بٌن سلتلف أصناف رأس ادلال البشري دبساعدة التبادالت األفقية وتقاسم ادلعارف  
 . اإلطار التطبيقي للدراسة:3

قد مت اختيار عينة و  اطارا  ،101ادلقدر ب ؤسسة ادلجموع  اطارات دبتمع اجمل سبثل.مجتمع وعينة الدراسة: 1.3
 . كانت صاحلة للتحليل 80اسرتجع منها اطارا وزعت عليهم ااالستمارة حبيث  84تكونت من عشوائية بسيطة 

على  احتوت الدراسة، حيث عينة من البيانات صبع يف رئيسة كأداة االستمارة استخدام مت :الدراسة .أداة2.3
فقرة ، منها  37، و الثاين  لعبارا ت متغًني الدراسة دبجموع ، االول خصص للبيانات الشخصية قسمٌن 

 .ادارة رأس ادلال البشري ور فقرة حمل  16الدارة االلكرتونية للموارد البشرية ، وور فقرة حمل21
،أما  ألفا كرونباج معامل باستخدام  الفقراهت الداخلي االتساق بفحص األداة ثبات من التحقق متكما 

لالستمارة و كذا  معامل الّثبات قيموقد كانت خالل األخذ باجلذر الرتبيعي دلعامل الثبات.  صدق احملك فمن
 وريهاأما قيم معامل الصدق الكلي لألداة وحمل، 0.893،0.971 ،0.963على التوارل جيدة اذ بلغت  وريهازل

 .ياسوصادقة دلا وضعت ق ما يعين أن العبارات 0.981،0.944،0.985على التوارل  قدرتفقد 
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 عرض و مناقشة نتائج الدراسة:3131
 االحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة: 1.3.3

الوصفي بأن تصورات ادلبحوثٌن يف ادلؤسسة ذات نسب اجيابية ازاء متغًني  االحصائي التحليل تبٌن نتائج
أكرب من ادلتوسط على التوارل  3.27و  3.300الدراسة على اعتبار أن قيمة متوسطهما احلسايب ادلقدرة بـ 

( ، ما يفيد أن سلوكات ادلؤسسة اذباه  تطبيق شلارساهتما مقبولة اذل حد ما و لكن بدرجات سلتلفة  3الفرضي )
االدارة على التوارل ىي  االدارة االلكرتونية للموارد البشريةحيث كانت االبعاد األكثر تأثًن بالنسبة حملور 

يف حٌن االبعاد اليت كانت  ة مث  االدارة االلكرتونية العالئقية للموارد البشرية،االلكرتونية التشغيلية للموارد البشري
صناعة رأس  على التوارل ىي :استقطاب رأس ادلال البشري، ادارة رأس ادلال البشرياألكثر تأثًنا بالنسبة حملور 

 ادلال البشري، تنشيط رأس ادلال البشري مث احملافظة على رأس ادلال البشري
 (n=80) : الوصف االحصائي لمتغيرات الدراسة1ولالجد
 االتجاه   االنحراف المعياري الوسط الحسابي متغيرات الدراسة
 غالبا 0.73 3.891 االدارة االلكرتونية التشغيلية للموارد البشرية
 أحيانا 0.805 3.00 االدارة االلكرتونية العالئقية للموارد البشرية

 أحيانا 0.731 3.300 ارد البشريةاالدارة االلكترونية للمو 
 غالبا 1.201 3.506 استقطاب رأس ادلال البشري

 أحيانا 1.120 3.300 صناعة رأس ادلال البشري
 أحيانا 1.242 3.203 تنشيط رأس ادلال البشري

 أحيانا 1.300 2.995 احملافظة على رأس ادلال البشري
 أحيانا 1.117 3.270 ادارة رأس المال البشري

 (.SPSS.V.20اعداد الباحثٌن باالعتماد على سلرجات برنامج ) لمصدر:ا
 اختبار الفرضيات: 2.3.3

ذلا الختبار صحة الفرضية الرئيسية من عدم صحتها، ينبغي أوال التأكد من صحة الفرضيات الفرعية 
 :ية الفرعية الفرض صالحية منوذج،بعد ما يتم اختبار  أسلوب االضلدار اخلطي التدرجييباالعتماد على 

  :اختبار الفرضية الفرعية األولى 
 تحليل التباين الختبار صالحية نموذج االنحدار التدريجي :2الجدول

 الداللة االحصائية المحسوبةFقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
  28,538 2 57,076 االنحدار

38,605 
 

 739, 77 56,921 البواقي 00000
  79 113,997 الكلي

 (.SPSS.V.20اعداد الباحثٌن باالعتماد على سلرجات برنامج ) :المصدر



 

 االدارة اإللكترونية للموارد البشرية : ركيزة أساسية إلدارة الرأس المال البشري في المؤسسة االقتصادية
  -فرع جنرال كابل بسكرة–وابل دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الك
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احملسوبة  Fصالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية األوذل حيث بلغت قيمة  يتضح من اجلدول أعاله
 اذل االنتقال اذل اجلدول ادلوارل  ، وىذا ميكننا0.05عند مستوى داللة أقل من مستوى الداللة ادلعتمد  38.605

 : نتائج تحليل االنحدار الخطي التدريجي للفرضية الفرعية األولى 3الجدول 
معامالت  المتغيرات

 (Bاالنحدار)
قيمة 

Tالمحسوبة 
المعامالت  الداللةاالحصائية

 المعيارية
  804- 1,541- ,128, (B0الحد الثابت)

 476, 000, 4,163 780, وارد البشريةاالدارة االلكترونية التشغيلية للم
 285, 015, 2,490 425, االدارة االلكترونية العالئقية للموارد البشرية

 679, (Rمعامل االرتباط)
 501, (R2معامل التحديد )

 .(SPSS.V.20اعداد الباحثٌن باالعتماد على سلرجات برنامج )  المصدر:
لة احصائية لبعدي االدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف تشًن معطيات اجلدول أعاله وجود أثر ذو دال
على الرتتيب 26490و 46163احملسوبة ذلما والبالغة  Tاستقطاب رأس ادلال البشري ، وذلك باستناد اذل قيمة 

عند مستوى داللة أقل من ادلستوى ادلعتمد . كما أن القدرة التفسًنية ذلذا النموذج جاءت متوسطة وفقا لقيمة 
R2  اال أن بعد االدارة االلكرتونية التشغيلية للموارد البشرية ىو األكثر تأثًنا على استقطاب   0.501والبالغة

 . وبالتارل يكون منوذج االضلدار ادلقدر كالتارل:0.780رأس ادلال البشري وفقا لقيمة معامل اضلداره و ادلقدر بـ 
 
  :اختبار الفرضية الفرعية الثانية  

 تحليل التباين الختبار صالحية نموذج االنحدار التدريجي : 4الجدول
قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

Fالمحسوبة 
 الداللة االحصائية

  31,982 2 63,964 االنحدار
69,785 

 
 458, 77 35,289 البواقي 00000

  79 99,252 الكلي
 (.SPSS.V.20العتماد على سلرجات برنامج )اعداد الباحثٌن با :المصدر

 Fصالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الثانية حيث بلغت قيمة  يتضح من اجلدول أعاله
عند مستوى داللة أقل من مستوى الداللة ادلعتمد  وىذا ميكننا اذل االنتقال اذل اجلدول  69.785احملسوبة

  :ادلوارل
 

االدارة االلكترونية العالئقية للموارد البشرية0.425االدارة االلكترونية التشغيلية للموارد البشرية+ 0.780ي=استقطاب رأس المال البشر   



   شنشونة محمدأ/د ،    جبيرات سناء د/
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 حدار الخطي التدريجي للفرضية الفرعية الثانية: نتائج تحليل االن 5الجدول 
معامالت  المتغيرات

 (Bاالنحدار)
الداللة  المحسوبةTقيمة 

 االحصائية
المعامالت 

 المعيارية
  1,074 -2,612 ,011 (B0الحد الثابت)

 445, 000, 4,378 620, االدارة االلكترونية التشغيلية للموارد البشرية
 423, 000, 4,614 646, ئقية للموارد البشريةاالدارة االلكترونية العال

 803, (Rمعامل االرتباط)
 644, (R2معامل التحديد )

 (.SPSS.V.20اعداد الباحثٌن باالعتماد على سلرجات برنامج )  المصدر:
تشًن معطيات اجلدول أعاله وجود أثر ذو داللة احصائية لبعدي االدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف 

على الرتتيب   46614و  46378احملسوبة ذلما والبالغة Tاعة رأس ادلال البشري ، وذلك باستناد اذل قيمة صن
عند مستوى داللة أقل من ادلستوى ادلعتمد . كما أن القدرة التفسًنية ذلذا النموذج جاءت مرتفعة نسبيا وفقا 

الئقية للموارد البشرية ىو األكثر تأثًنا على صناعة اال أن بعد االدارة االلكرتونية الع  0.644والبالغة  R2لقيمة 
 . وبالتارل يكون منوذج االضلدار ادلقدر كالتارل:0.646رأس ادلال البشري وفقا لقيمة معامل اضلداره و ادلقدر بـ 

 
 
  :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  

 : تحليل التباين الختبار صالحية نموذج االنحدار التدريجي 6الجدول
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
قيمة  متوسط المربعات

Fالمحسوبة 
 الداللة االحصائية

  32,494 2 64,988 االنحدار
43,877 

 
 741, 77 57,024 البواقي 00000

  79 122,012 الكلي
 (.SPSS.V.20اعداد الباحثٌن باالعتماد على سلرجات برنامج ) المصدر:

 Fبلغت قيمة  صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الثالثة حيث هأعال يتضح من اجلدول
 :ميكننا اذل االنتقال اذل اجلدول ادلوارل شلا عند مستوى داللة أقل من مستوى الداللة ادلعتمد ، 43.877احملسوبة

 
 
 
 

 االدارة االلكترونية التشغيلية للموارد البشرية 0.620االدارة االلكترونية العالئقية للموارد البشرية+  0.646+  1.074صناعة رأس المال البشري=



 

 االدارة اإللكترونية للموارد البشرية : ركيزة أساسية إلدارة الرأس المال البشري في المؤسسة االقتصادية
  -فرع جنرال كابل بسكرة–وابل دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الك
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 : نتائج تحليل االنحدار الخطي التدريجي للفرضية الفرعية الثالثة 7الجدول 
معامالت  المتغيرات

 (Bاالنحدار)
المعامالت  الداللة االحصائية المحسوبةTقيمة 

 المعيارية
  1,135 2,173 ,033 (B0الحد الثابت)

 350, , 002, 3,162 593, االدارة االلكترونية التشغيلية للموارد البشرية
 438, 000, 3,960 676, االدارة االلكترونية العالئقية للموارد البشرية

 730, (Rرتباط)معامل اال
 533, (R2معامل التحديد )

 (.SPSS.V.20اعداد الباحثٌن باالعتماد على سلرجات برنامج )  المصدر:
تشًن معطيات اجلدول أعاله وجود أثر ذو داللة احصائية لبعدي االدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف 

على الرتتيب   3.960و 3.162وبة ذلما والبالغةاحملس Tتنشيط رأس ادلال البشري ، وذلك باستناد اذل قيمة 
عند مستوى داللة أقل من ادلستوى ادلعتمد . كما أن القدرة التفسًنية ذلذا النموذج جاءت متوسطة وفقا لقيمة 

R2  اال أن بعد االدارة االلكرتونية العالئقية للموارد البشرية ىو األكثر تأثًنا على تنشيط رأس   0.533والبالغة
 . وبالتارل يكون منوذج االضلدار ادلقدر كالتارل:0.676البشري وفقا لقيمة معامل اضلداره و ادلقدر بـ  ادلال

 
 
  :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة  

 : تحليل التباين الختبار صالحية نموذج االنحدار التدريجي 8الجدول
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
 قيمة متوسط المربعات درجات الحرية

Fالمحسوبة 
الداللة 

 االحصائية
  51,889 2 103,777 االنحدار

133,679 
 

 388, 77 29,888 البواقي 00000
  79 133,665 الكلي

 (.SPSS.V.20اعداد الباحثٌن باالعتماد على سلرجات برنامج ) المصدر:
 Fت قيمة صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الرابعة حيث بلغ اجلدول أعالهيشًن 

 :ميكننا اذل االنتقال اذل اجلدول ادلوارلشلا عند مستوى داللة أقل من مستوى الداللة ادلعتمد ، 133.679احملسوبة
 
 

 

االدارة االلكترونية التشغيلية للموارد  0.593االدارة االلكترونية العالئقية للموارد البشرية+  0.676+   1.135ال البشري=تنشيط رأس الم
 البشرية



   شنشونة محمدأ/د ،    جبيرات سناء د/
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 : نتائج تحليل االنحدار الخطي التدريجي للفرضية الفرعية الرابعة9الجدول
معامالت  المتغيرات

 (Bاالنحدار)
قيمة 

Tالمحسوبة 
الداللة 
 االحصائية

 المعامالت
 المعيارية

  2,734 7,227 ,000 (B0الحد الثابت)
 545, 000, 7,119 967, االدارة االلكترونية التشغيلية للموارد البشرية
 406, 000, 5,304 655, االدارة االلكترونية العالئقية للموارد البشرية

 881, (Rمعامل االرتباط)
 776, (R2معامل التحديد )

 .(SPSS.V.20باالعتماد على سلرجات برنامج )اعداد الباحثٌن   المصدر:
تشًن معطيات اجلدول أعاله وجود أثر ذو داللة احصائية لبعدي االدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف 

على الرتتيب  5.304و  7.119احملسوبة ذلما والبالغة Tاحملافظة على رأس ادلال البشري ، باستناد اذل قيمة 
 لقيمة  من ادلستوى ادلعتمد . كما أن القدرة التفسًنية ذلذا النموذج جاءت مرتفعة وفقا عند مستوى داللة أقل

R2  اال أن بعد االدارة االلكرتونية التشغيلية  للموارد البشرية ىو األكثر تأثًنا على احملافظة على 0.776والبالغة
  كالتارل:  لتارل يكون منوذج االضلدار ادلقدر. وبا0.967رأس ادلال البشري وفقا لقيمة معامل اضلداره و ادلقدر بـ 

 
 
  :اختبار الفرضية الرئيسية 

 : تحليل التباين الختبار صالحية نموذج االنحدار التدريجي 10الجدول
 الداللة االحصائية المحسوبةFقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

  34,436 2 68,872 االنحدار
89,186 

 
 386, 77 29,731 البواقي 00000

  79 98,603 الكلي
 (.SPSS.V.20اعداد الباحثٌن باالعتماد على سلرجات برنامج ) المصدر:

 
احملسوبة.  Fصالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية حيث بلغت قيمة  يتضح من اجلدول أعاله

 :ميكننا اذل االنتقال اذل اجلدول ادلوارل  ، شلاعند مستوى داللة أقل من مستوى الداللة ادلعتمد89.186
 
 
 
 

لموارد االدارة االلكترونية العالئقية ل 0.655االدارة االلكترونية التشغيلية للموارد البشرية+  0.967+   2.7334المحافظة على  رأس المال البشري=
 البشرية



 

 االدارة اإللكترونية للموارد البشرية : ركيزة أساسية إلدارة الرأس المال البشري في المؤسسة االقتصادية
  -فرع جنرال كابل بسكرة–وابل دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الك
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 : نتائج تحليل االنحدار الخطي التدريجي للفرضية  الرئيسية 11الجدول 
معامالت  المتغيرات

 (Bاالنحدار)
المعامالت  الداللة االحصائية المحسوبةTقيمة 

 المعيارية
  1,332 3,531 ,001 (B0الحد الثابت)

 477, 000, 5,362 726, شغيلية للموارد البشريةاالدارة االلكترونية الت
 427, 000, 4,800 592, االدارة االلكترونية العالئقية للموارد البشرية

 836, (Rمعامل االرتباط)
 698, (R2معامل التحديد )

 (.SPSS.V.20اعداد الباحثٌن باالعتماد على سلرجات برنامج )  المصدر:
أثر ذو داللة احصائية لبعدي االدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف  تشًن معطيات اجلدول أعاله وجود

على الرتتيب عند  4.800و 5.362احملسوبة ذلما والبالغة Tادارة رأس ادلال البشري ، وذلك باستناد اذل قيمة 
 R2ا لقيمة مستوى داللة أقل من ادلستوى ادلعتمد . كما أن القدرة التفسًنية ذلذا النموذج جاءت مرتفعة وفق

اال أن بعد االدارة االلكرتونية التشغيلية  للموارد البشرية ىو األكثر تأثًنا على ادارة رأس ادلال  0.698والبالغة 
 . وبالتارل يكون منوذج االضلدار ادلقدر كالتارل:0.726البشري وفقا لقيمة معامل اضلداره و ادلقدر بـ 

 
 

 مناقشة النتائج:3.3.3
 الوصف االحصائي دلتغًنات الدراسة تركيز ادلؤسسة على تطبيق االنظمة  نتائج جدول تكشف

االلكرتونية على األنشطة الروتينية إلدارة ادلوارد البشرية كاألجور وادارة الوقت اللذين ربصال على أعلى  متوسط 
ود اذل توسع مفهوم حسايب، دون  الرتكيز على األنشطة ادلتقدمة ذلا و ادلمارسات االسرتاتيجية. و السبب قد يع

االدارة االلكرتونية العالئقية للموارد البشرية ومشولو على عدة أنظمة الكرتونية حبيث التحول إليها يلزم تغيًنات 
. أما خبصوص متغًن خدماهتا  واسعة بدءا من ىيكلة ادلؤسسة إذل إجراءات العمل ، وأيضا للتكلفة ادلرتفعة لبعض

تنب لنا أن تطبيقها ال حيظى باالىتمام الكايف و ادلناسب حبيث دل يرتق بعد اذل ادارة الرأس ادلال البشري  في
مستويات متقدمة تتوافق مع معطيات ادلرحلة اجلديدة لالقتصاد احلارل ، كما أن القراءة ادلتأنية لفقراتو  تظهر أن 

استقطاب دماء جديدة و جذهبم  أفراد العينة مييلون كثًنا ضلو اثراء  رصيد رأس ادلال البشري للمؤسسة من خالل
للعمل فيها ، ليتأتى بعد ذلك صناعتو و تنشيطو و احملافظة عليو . وىذه النتيجة توضح سالمة نظرهتم  بوصفها 
طبيعية دلا سبقها ،وذلك لرتابط الصناعة و التنشيط كثًنا ، ألن ادامة الصناعة ال يأيت اال عن طريق التنشيط 

 االدارة االلكترونية العالئقية للموارد البشرية 0.592االدارة االلكترونية التشغيلية للموارد البشرية+  0.726+   1.332ادارة رأس المال البشري=



   شنشونة محمدأ/د ،    جبيرات سناء د/
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و احلداثة ، كما أنو من ادلعقول جدا أن ربافظ ادلؤسسة على رأس ماذلا البشري  ادلستمر الذي يضمن التجديد
 .بعد أن أنفقت تكاليف على صناعتو مث تكاليف تنشيطو

  ان القراءة ادلتفحصة للنماذج اخلطية تبٌن أن االدارة االلكرتونية ببعديها قادرة على تفسًن التباين إلدارة
األكرب يف ىذا االرتباط يعود اذل بعد االدارة التشغيلية للموارد البشرية باالستناد رأس ادلال البشري، اال أن الفضل 

. وىذه النتيجة متوقعة تتوافق مع ادلدركات ادلرتفعة ألفراد العينة ازاءىا يف مقابل تدين  Bاذل قيمة معامل االضلدار 
يعود حسب اعتقادنا اذل حداثة ىذه األنظمة ، و السبب  االدراك لإلدارة االلكرتونية العالئقية للموارد البشرية 

االلكرتونية يف ادلؤسسة اجلزائرية ، فال تزال رببو يف ادلراحل األوذل.  أما بالنسبة لتقييم  األمهية النسبية ألثر االدارة 
ية فنجد االلكرتونية على أبعاد ادارة رأس ادلال البشري  من خالل ربليل العالقات بٌن ادلتغًنات يف النماذج اخلط

أن االدارة االلكرتونية للموارد البشرية بنوعيها تعمل كمنظومة تفاعلية تكاملية تؤثر بشكل واضح و جلي على 
شلارسات ادارة رأس ادلال البشري بدرجات متفاوتة ، حبيث كان األثر األكرب على احملافظة مث الصناعة مث التنشيط 

على التوارل ، كما  %50.1و  %53.3، %64.4،  %77.6و أخًنا االستقطاب دبعامالت ربديد قدرىا 
كانت لإلدارة االلكرتونية التشغيلية للموارد البشرية أثر ذو داللة على بعدي احملافظة و االستقطاب يف حٌن كانت 

ما  لإلدارة االلكرتونية العالئقية للموارد البشرية أثر ذو داللة على بعدي الصناعة و التنشيط . فهذه النتائج تؤكد 
جاءت بو الدراسة يف اطارىا النظري ، اذ تعمل اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية على ادارة ادلعلومات و 
العالقات و تدعيم االذباىات باعتبارىا نظم اتصال و نظم اجتماعية تسهم يف ادارة رأس ادلال البشري ، اال أن 

دنا ونية للموارد البشرية ادلستخدمة  . و ىذا ما يقو حجم و عمق ذلك االثر يتباين حسب نوع االدارة االلكرت 
للقول بأنو لتفعيل شلارسات ادارة رأس ادلال البشري ال بد من زيادة وعي  ادلؤسسة حلاجتها اذل ادارة يقوم فكرىا 

 على ربط النظم االلكرتونية دبتطلبات زليطها للمسامهة يف انضاجها معرفيا 
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 الخاتمة:.4
بيق االدارة االلكرتونية للموارد البشرية ليس رلرد اضافة تكنولوجية أو دربا من ختاما نقول ، أن تط

الرفاىية ، و امنا ىو فرصة متميزة لالرتقاء يستجيب للتغًنات و يعطي مرونة أكرب لوظيفة ادلوارد البشرية لتحسٌن 
 . ظل اقتصاد ادلعارف ا االسرتاتيجي ضلو التعامل على أهنا يف االساس وظيفة رأس ادلال البشري يفهتوجه

 نظريا، فقد مت التوصل اذل صبلة من النتائج من أمهها:
  التوسع يف مفهوم االدارة االلكرتونية للموارد البشرية و عدم حصره فقط يف التطبيق ادلتميز للتقنيات ادلعتمدة

 على الويب ، يفتح أفاقا جديدة و واعدة  دلزيد من التوقعات.
 ية للموارد البشرية على تدخل أعوان آخرين من خارج وظيفة ادلوارد البشرية ، وكذا تقوم االدارة االلكرتون

 اللجوء اذل تنظيمات جديدة إلدارة عمليات ادلوارد البشرية.
  نتائج تطبيق االدارة االلكرتونية للموارد البشرية الزالت تتبلور بسبب حداثتها نسبيا ، و ردبا ستشهد اسقاطا

 الفكري و التطبيقي. متزايدا على الصعيدين
 تظم  سبثل االدارة االلكرتونية للموارد البشرية أداة قوية إلدارة الرأس ادلال البشري لكوهنا نظم اتصال و

 .اجتماعية ومصادر للمعلومات
 أما ميدانيا، فقد تبٌن لنا ما يلي: 

 انت حبدود متواضعة ، حبيث دل تطبيق االدارة االلكرتونية للموارد البشرية بنوعيها يف ادلؤسسة زلل الدراسة ك
 .3.300يصل الوسط احلسايب اذل أعلى من 

  االىتمام بإدارة الرأس ادلال البشري يف ادلؤسسة ادلبحوثة دبمارساتو األربعة ال حيظى بالقدر الكايف ،   اذ دل
 يرتق اذل ادلستويات ادلتقدمة.

  ؤسسة  زلل الدراسة كمنظومة تفاعلية تكاملية تؤثر تعمل االدارة االلكرتونية للموارد البشرية بنوعيها  يف ادل
 بشكل واضح و اجيايب على ادارة رأس ادلال البشري و شلارساتو بدرجات متفاوتة.

     نوع االدارة االلكرتونية للموارد يتباين حجم وعمق األثر على شلارسات ادارة رأس ادلال البشري حسب
 البشرية ادلستخدمة . 
 ئج أعاله، يوصي الباحثان على ما يلي:و اعتمادا على النتا

  التوسع يف تبين استعمال الربامج االلكرتونية يف تطبيق شلارسات االدارة االلكرتونية العالئقية للموارد
  البشرية  من أجل ادارة فعالة للرأس ادلال البشري.



   شنشونة محمدأ/د ،    جبيرات سناء د/
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  لضمان التوظيف الفعلي استقطاب الكفاءات العلمية اليت لديها معرفة بتكنولوجيا ادلعلومات و االتصال
 لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية.

  جيب أن تشكل الثقافة التنظيمية ادلشجعة على النزوح لتكنولوجيا ادلعلومات و االتصال حضورا قويا، و
 أن تكون ىناك معرفة بعقلية قوة العمل  إلجياد لغة اجتماعية تؤازر التواصل مع اآلخرين.

 فكرىا على ربط االدارة االلكرتونية للموارد البشرية بواقع ادلؤسسة و متطلباهتا  احلاجة اذل ادارة يقوم
 ادلستقبلية للمسامهة يف انضاجها معرفيا.

 .االىتمام بادلوجودات البشرية بالشكل الذي ميكن من االستثمار فيها من أجل تعظيم ادلوجودات ادلادية 
  العمل سياسات ربفيزية جديدة كشخصنة ادلكافآت و بتفعيل شلارسة احملافظة على الرأس ادلال البشري  
  اتاحة الفرصة لتعبئة القدرات و ادلهارات بأساليب عمل جديدة.باستفزاز الطاقات الكامنة لألفراد 

 .قائمة المراجع :  .5
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حىت تتمكن إدارة ادلوارد البشرية من شلارسة أنشطتها بكفاءة و فعالية و أف حتظى بقدر من التميز ينعكس على : ملخص
مجيع أنشطة اإلدارات األخرى بادلؤسسة، أصبح من الضروري إعداد إطار شامل حيتوي على كافة التحديات اليت تواجهها 

و ادلنظمي دتهيدا لتقييم تلك التحديات و حتليلها للوقوؼ على قدرة اإلدارة على  إدارة ادلوارد البشرية على ادلستوى الدويل
مواجهتها وهتيئة اإلمكانيات و القدرات و ادلهارات الستيعاهبا و العمل يف ضوء التخطيط االسًتاتيجي دلواجهتها بفاعلية 

 من خالؿ اإلجراءات والربامج والسياسات واالسًتاتيجيات ادلالئمة.
 ادلوارد البشرية، إدارة ادلوارد البشرية، التدريب، بطاقة األداء ادلتوازف. ت المفتاحية:الكلما

  
Abstract: In order for the human resources department to carry out its activities 

efficiently and effectively and to have a degree of distinction that is reflected in all the 

activities of other departments in the organization , it has become necessary to prepare a 

comprehensive framwork that contains all the challenges faced by the human resources 

department at the internationl and organizational levels in preparation for the evaluation 

of those challenges and analyze it to determine the ability of the administration to 

confront it and create the capabilities, and skills to absorb it and work in the light of 

strategic planning to confront it effecyivelly through appropriate procedures, 

programmes,policies and strategies.  

Keywords: Human ressources, Human resource management, training, balanced 

scorecard.  
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 مقدمة:  .0
 ل خاص و ضلن يف األلفية الثالثة يؤكد ادلختصوف يف رلاؿ اإلدارة بوجو عاـ و ادلوارد البشرية بشك     

ات تتعاظم على ادلوارد البشرية من تغَتات بيئية و اجتماعية ومهنية و رياح العودلة واجلودة و التغيَت اليت التحديو 
خلقت مناخا و مساحة ساخنة من ادلنافسة يف األسواؽ احمللية و العادلية، حيث أصبحت حصص ادلؤسسات يف 

صتها أو على األقل احملافظة عليها، ىذه األسواؽ زلددة نتيجة ىذه التحديات، و ادلؤسسة تريد توسيع ح
ادلطلوب منها تقدمي منتوج جبودة يرضى عنها ادلستهلك، وىذه اجلودة لن تتحقق بالتكنولوجيا فقط بل مبوارد و 

 بشرية فعالة دتتلك ادلهارات و القدرات على مواجهة حتديات ىذه الفًتة.
واجو إدارة الموارد البشرية و كيف يمكن ما ىي التحديات التي تومن ىنا تربز إشكالية البحث:       

 ات؟مواجهة ىذه التحديات بفاعلية من خالل اإلجراءات والبرامج و السياسات و االستراتيجي
 ىذه اإلشكالية األسئلة ادلوالية:و تتفرع من     

 ما ىي التحديات اليت تواجو إدارة ادلوارد البشرية؟ -1
 ة دلواجهة و استيعاب تلك التحديات؟ما ىي اإلجراءات و السياسات الكفيل -2
 لك التحديات؟ ما ىي اإلمكانيات و ادلهارات اليت جيب أف تتوفر عند ادلؤسسة دلواجهة  و استيعاب ت -3

 الفرعية اتبعنا اخلطة ادلوالية: و لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة واألسئلة    
 اإلطار ادلفاىيمي إلدارة ادلوارد البشرية -1
 ديات اليت تواجو إدارة ادلوارد البشريةالتح -2
 االجتاىات  و السياسات ادلعاصرة يف إدارة ادلوارد البشرية -3
 اإلطار المفاىيمي إلدارة الموارد البشرية .0

 :مفهوم الموارد البشرية 0.0
ة، أو قطاع تعّرؼ ادلوارد البشرية بأهنا رلموعة من األفراد الذين يشكلوف القوى العاملة يف منظمة زلدد       

عمل معُت، ووجدت ادلوارد البشرية يف القرف العشرين، وادلوارد البشرية يف يومنا ىذا تعرؼ بأهنا الفعاليات 
واألنشطة اليت تقـو على حتفيز العاملُت، هبدؼ احلصوؿ على مستوى عاٍؿ من أداء العاملُت، وزيادة كفاءة 

 (1، ص2020) مسيحة ناصر خليف، .اإلنتاجية وفاعليتها
 :إدارة الموارد البشرية تعريف  2.2
ر ماإدارة ادلوارد البشرية: نظرية عصرية للوظيفة حيث يعترب العنصر البشري مورد مهم البد من تطويره واالستث    

 (49، ص2017بالغماس بركة،  و.)الزيادة والبقاء يف بيئت لتحقيق والوسيلة التنافسية دلكانة زلددا فيو، باعتباره



 

 كركار مليكة و خبازي فاطمة الزىراء
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  162  
 

بأهنا ختطيط وتنظيم، وتوجيو، ومراقبة، النواحي ادلتعلقة باحلصوؿ على األفراد وتنميتهم، فيليبيو دي عرفها االقتصا
 (15، ص2004)صالح الدين عبد الباقي، .وتعويضهم واحملافظة عليهم بغرض، حتقيق أىداؼ ادلنشأة

العاملُت ذوي الكفاءات ىي وظيفة من وظائف اإلدارة أو ىي جزء من العمليات اإلدارية حيث تقـو باختيار  
وتستثمر جهودىم وتوجو طاقاهتم وتنمي مهاراهتم وحتفزىم وتقيم أعماذلم، كما تبحث عن احلل دلشاكلهم وتقوية 
عالقات التعاوف بينهم وبُت زمالئهم ورؤسائهم وكذلك تساىم يف حتقيق اذلدؼ الكلي من حيث زيادة اإلنتاجية 

 (48 ، ص7691،محمد عمى عبد الوهاب ) د.وبلوغ النمو ادلطلوب لألعماؿ واألفرا
النشاط اخلاص بتخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة العنصر البشري بادلؤسسة، من خالؿ رسم السياسات ادلتعلقة 
باالختيار والتدريب واألجور واحلوافز وتقييم األداء وتوفَت اخلدمات وصوال إىل اإلحالة إىل ادلعاش، بغية حتقيق 

 (167، ص2018،  عمي بن حكوم )املُت هبا واجملتمع.أىداؼ ادلؤسسة والع
 أسباب ظهور إدارة الموارد البشرية: 2.0

 (1، ص2020) مسيحة ناصر خليف، ىي: العوامل اليت أدت إىل ظهور إدارة ادلوارد البشرية، 
 التطور الصناعي، وظهور التنظيمات العادلية، والصراعات اإلدارية؛ -
 ت العماؿ وأصحاب العمل؛التدخل احلكومي يف عالقا -
 التوسع يف التعليم والثقافة اخلاصة يف ادلوارد البشرية؛ -
 تشريع العمل؛-
  .ظهور التنظيمات والنقابات العادلية اليت تقـو بالدفاع عن ادلوارد البشرية -

 :أىداف ووظائف إدارة الموارد البشرية  4.0
 (48، 40، ص ص0272، بن دريدي منير ) وتتمثل يف:  :أىداف إدارة الموارد البشرية 0.4.0 

  :األىداف االجتماعية -
تتمثل ىذه األىداؼ يف مساعدة األفراد بأف جتد ذلم أحسن األعماؿ وأكثرىا إنتاجية ورحبية شلا جيعلهم      

 سعداء يشعروف باحلماس ضلو العمل إىل جانب رفع معنوياهتم وإقباذلم إىل العمل برضا وشغف، وكل ىذا من أجل
 .حتقيق الرفاىية العامة لألفراد يف اجملتمع

 :وتتمثل يف :أىداف العاملين -
العمل على تقدمي وترقية األفراد يف إطار ظروؼ عمل منشطة حتفزىم على أداء العمل بإتقاف وفعالية وىذا ما  -

 يرفع من دخلهم؛
 .نية يف معاملة األفراد العاملُتانتهاج سياسات سلططة حتد من استنزاؼ الطاقات البشرية وحتاشي الالإنسا -



 

  إدارة الموارد البشرية في مواجهة التحديات المعاصرة
 

نةجامعة خميس مليا –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  163  
 

 :أىداف المنظمة -
 :وتتمثل يف

جلب أفراد أكفاء تتوفر فيهم مجيع ادلؤىالت الالزمة وذلك عن طريق االختيار والتعيُت حسب ادلعايَت  -
 ادلوضوعة؛

ديد اخلربة االستفادة القصوى من اجلهود البشرية عن طريق تدريبها وتطويرىا بإجراء فًتات تدريبية وذلك لتج -
 .وادلعرفة اليت تتماشى مع تطور نظاـ ادلؤسسة

وبالتايل البد من العمل على زيادة رغبة العاملُت على بذؿ اجلهد والتفاين وإدماج أىدافها مع أىدافهم خللق     
 .تعاوف مشًتؾ، وذلك يتأتى بالتوزيع العادؿ لألجور وادلكافآت

 إدارة الموارد البشرية: وظائف  0.4.0
، ص 0221، باسمة عمي حسن أبو سميمة) مثل ادلهاـ التخصصية اليت دتارسها إدارة ادلوارد البشرية مبا يلي:وتت

 (78،70ص
ويقصد هبا التعرؼ على واجبات ومسؤوليات كل وظيفة وحتديد مواصفات من  تحليل وتوصيف الوظائف: -

 يشغلها؛
 ظمة من ادلوارد البشرية كما ونوعا؛يقصد هبا حتديد احتياجات ادلن :تخطيط الموارد البشرية -
وينصب اىتماـ ىذه الوظيفة على إجراء عمليات ادلقابلة واالختبارات من أجل  :وضع نظم االختيار والتعيين  -

 وضع الشخص ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب؛
 جرىا؛وهتتم ىذه الوظيفة بتحديد قيمة كل وظيفة وأمهيتها النسبية وحتديد أتصميم نظام األجور:  -
 ويقصد بو مكافأة األداء ادلتميز وحتديد احلوافز الفردية و اجلماعية؛ :تصميم نظم الحوافز -
وتستهدؼ حتسُت كفاءة العاملُت من خالؿ تزويدىم بادلعلومات وإكساهبم ادلهارات : إعداد خطة التدريب -

 ادلناسبة؛
، ومىت نقـو وآثار التقومي ونتائجو؛ وضع نظاـ كيف نقـو ودلاذاتصميم نظام تقويم أداء العاملين:  -  نقـو
 وهتتم ىذه الوظيفة بوضع سياسات لتنظيم حركة ادلوظف أفقيا ورأسيا؛ :وضع نظم الترقية والنقل -
 وتستهدؼ ىذه الوظيفة بالتخطيط للتحركات الوظيفية ادلختلفة للعاملُت بادلنظمة؛ :تخطيط المسار الوظيفي -
 تم ىذه الوظيفة بوضع نظم السالمة ادلهنية والرعاية الصحية واالجتماعية للعاملُت؛وهت :صيانة ورعاية العاملين -
وهتتم بتهيئة جو من الثقة و التفاىم بُت العاملُت و حبث مطالب و شكاوي النقابات : تطوير عالقات العمل -

 العمالية؛
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نظمة، وحتديد أنواع العقوبات وهتتم بوضع قواعد النظاـ والسلوؾ يف ادل : حفظ النظام وتوقيع الجزاءات -
 واجلزاءات؛

وتعٌت اخلدمات والتأمينات ادلختلفة والربامج االجتماعية والًتفيهية والتسهيالت  :تقديم الخدمات للعاملين -
 .التعليمية

 :التحديات التي تواجو إدارة الموارد البشرية .2
على مستوى ادلؤسسة و حتديات على ادلستوى تصنف التحديات اليت تواجو إدارة ادلوارد البشرية إىل حتديات 

 (.97، ص 2018آيت بارة شفيعة، بلمهدي عبد الوىاب،  اإلقليمي و حتديات على مستوى العامل كما يلي:)
 تحديات على مستوى المؤسسة:  0.2

 تواجو إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة حتديات من داخل ادلؤسسة و حتديات من خارج ادلؤسسة. 
 وىي: :من داخل المؤسسةالتحديات  0.0.2

 نظيمية جديدة يف مؤسسات األعماؿ من أىم ىذه التحديات ىي بروز اجتاىات تتحديات تنظيمية:   -     
اخلدمات مغايرة لألمناط التنظيمية التقليدية شكال و مضمونا ووظيفتا مع ظهور بيئات تنظيمية تتسم بسرعة و 

على شكل واحد من التنظيم، و تعتمد على العمل بذكاء أكرب ال جهد أكرب.  التغيَت و التحوؿ و عدـ االعتماد
 و ىي كما يلي:

  :ىي رلموعة من القيم واالجتاىات وادلشاعر وادلعتقدات اليت يؤمن هبا العاملوف ومن مث ثقافة المؤسسة
قواعد السلوؾ تؤطر قواعد السلوؾ واألداء يف ادلنظمة وميكن اعتبار ثقافة ادلنظمة إحدى معايَت أو 

واألداء واليت قد توجو أو تعيق األداء ادلتميز يف ادلنظمة .وتعد ثقافة ادلنظمة كأحد ادلدخالت الرئيسية 
 إدارة ادلوارد البشرية. اسًتاتيجيةلنجاح 

 :علم األخالؽ يقـو بوضع اإلطار األخالقي الذي جيب أف يتحلى بو العاملُت يف  العمل األخالقي
ؤسسة ادلتمثلة مبجلس اإلدارة  و اليت يكوف أحد أعضاءىا مدير إدارة ادلوارد البشرية ادلؤسسة و تقدـ ادل

 يوضع مبادئ و قواعد و قيم لدى موظفي ادلؤسسة و فرض االلتزاـ هبا يف العمل بادلؤسسة.
 :ىو التعبَت عن التعامل مع اآلخرين أو احلديث بسهولة و أخالقية. الشفافية 

 ىناؾ أسباب وراء تعدد و تنوع العاملُت يف ادلؤسسة و ىي: تعدد و تنوع العاملين: -
  التطور السريع يف تكنولوجيا االتصاالت و تواكبها خالؿ األلفية الثالثة أدى إىل تغَتا ت ذات

تأثَتات جذرية يف اذليكلة السكانية لدوؿ العامل ادلعاصر و انعكس ذلك على ىيكلة القوى العاملة 
 فيها.
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 فية اليت تتميز بانفجارات سكانية ىائلة و تداخل الثقافات االجتماعية.التغَتات الدميغرا 

حتوؿ العامل من عامل كبَت إىل عامل صغَت بفضل شبكة االتصاالت الكونية عرب األقمار  ثورة االتصاالت: -
 الصناعية.

هارات اليت يتمتع ىي معرفة القابليات و القدرات ادلوجودة يف عقوؿ العاملُت و معرفة ادلإدارة المعرفة:  -
العاملوف يف ادلؤسسة، من أجل استثمارىا خللق معرفة جديدة على مستوى اإلدارة العليا يف ادلؤسسة بصورة عامة 

 و مدير إدارة ادلوارد البشرية بصورة خاصة. 
قة حتقق ىي رلموعة من ادلهارات يستخدمها العاملُت للتأثَت على الرئيس ادلباشر بطري حركة الذكاء العاطفي: -

 اذلدؼ من استخدامها.
مفهـو التمكُت يتعدى مفهـو تفويض الصالحيات والسلطات ادلتعلقة جبزئيات معينة من  تمكين العاملين: -

آيت بارة شفيعة، بممهدي عبد  ).العمل، إىل تفويض السلطات والصالحيات ادلتعلقة بكل جوانب مهاـ العامل
 .61(، ص 0274الوهاب، 

ادلفهـو يف إعطاء العاملُت احلرية وادلسؤولية والصالحية الكاملة يف اختاذ القرارات ذات العالقة ويتمثل ىذا      
بأعماذلم ووظائفهم أي منحهم السيطرة الكاملة على سلرجات أعماذلم ووظائفهم واستثمار كافة قدراهتم 

مث على ادلستوى ادلؤسسي إف من وإمكانياهتم األمر الذي حيسن مستوى ونوعية األداء على ادلستوى الفردي ومن 
أسباب انتشار ىذا االجتاه ارتفاع مستوى القدرات وادلهارات واإلمكانيات سواء بُت العاملُت أو الباحثُت عن 

و التطويرية ادلتعددة وادلتنوعة وكذلك رغبة األفراد أنفسهم يف تطوير قدراهتم عمل واتساع رقعة الربامج التدريبية 
 هنية وإثبات أنفسهم للحصوؿ على عمل مناسب.لتحقيق أىدافهم ادل

 تحديات تكنولوجية منها:  0.0.2
لقد أدرت كل من مؤسسات األعماؿ و مؤسسات غَت الرحبية إمكانات الكمبيوتر الكامنة الثورة االلكترونية:  -

الؿ مواردىا لتوسعة عملياهتا إقليميا و دوليا، وحتسُت عمليات األعماؿ ، و الوصوؿ إىل عمالء جدد، واستغ
 بأحسن وجو. 

ىو اإلعالف عن الوظائف الشاغرة يف ادلؤسسة من خالؿ االنًتنت الستقطاب االستقطاب االلكتروني:  -
 أفضل و أحسن ادلوارد البشرية و فاعلية عملييت االختيار و التعيُت.

ليب ىي وضع التكنولوجيا  لتقييم أداء العاملُت أساليب متنوعة و أحد ىذه األسا تكنولوجيا األداء البشري: -
كأداة لقياس األداء البشري و بياف الفجوة يف األداء إذا كانت ىناؾ فجوة من خالؿ حتليل األداء و مقارنتو 
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باألداء األمثل و معرفة الفجوة يف األداء و بياف األسباب اليت كونت الفجوة ومن مث حتديد التدخالت التدريبية 
 للقضاء على ىذه الفجوة.

استخداـ وسائل مادية )تكنولوجية( لتخزين البيانات و توفَتىا للمؤسسة بشكل  لوجيا المعلومات:تكنو  -
معلومات تستخدـ للمساعدة يف اختاذ القرارات و تزويد مدير إدارة ادلوارد البشرية للمعلومات الضرورية والدقيقة 

 ر و خاصة عند اختياره البديل األفضل.الواضحة حتسن كفاءتو و فعاليتو يف كل مرحلة من مراحل اختاذ القراو 
 رأس المال الفكري االستراتيجي:  2.0.2

ىو ما ميلكو الفرد من مهارات و قدرات و خربات و معارؼ دتيزه عن غَته من األفراد  رأس المال البشري: -
 جتعل ادلؤسسة ادلعاصرة حباجة مستمرة إىل ىذه السمات ادلتخصصة و النادرة.و 

ىي عالقات العاملُت فيما بينهم، و معلومات عن بيئتها الداخلية من موارد بشرية، موارد  قات:رأس مال العال -
مادية، معلوماتية، و بيئتها اخلارجية، اجلهات ادلتعاملة معها، ادلؤسسات أو السلع و اخلدمات ادلنافسة 

 التسهيالت ادلصرفية.و 
 رأس مال المعلومات. -

 :امنه المؤسسة:التحديات من خارج   0.2
 .الثورة االلكترونية -
فرضت العودلة من خالؿ اجتاىاهتا ومداخلها و قيمها على مدير إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة جتاوز  العولمة: -

احلدود السياسية و اإلدارية اليت تفصل بُت الدوؿ دلعرفة التوجهات التكنولوجية واالقتصادية و االجتماعية يف 
 القارات اخلمس و خاصة األوروبية واألمريكية واآلسيوية.العامل على مستوى 

درجة من  أقصى وتنفيذىا لتحقيق تبنيها يهدؼ اليت واإلجراءات ىي رلموعة ادلعايَت الجودة الشاملة: -
األىداؼ ادلتوخاة للمؤسسة والتحسُت ادلتواصل يف األداء وادلنتج وفقا لألغراض ادلطلوبة وادلواصفات ادلنشودة 

نقال عن: غربي صباح،  12، ص2006، رون،خوي وآالبالب ) طرؽ وأقل جهد وتكلفة شلكنُت.بأفضل 
 .(123، ص2018

 .إدارة التنافس -
 .ثورة االتصاالت -
 .تكنولوجيا المعلومات -
 من أخطر ادلشكالت اليت تواجو ادلؤسسة على مستوى الدولة أو العامل. البطالة: -
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 إدارة المعرفة: -
 التحديات اإلقليمية اليت تواجو ادلؤسسة نوعاف:: تحديات إقليمية  3.3

 :التحديات اإلقليمية من داخل الدولة و تنقسم إلى 0.2.2
 تحديات سلوكية: -

 الشفافية؛ 
 الذكاء العاطفي؛ 
 .العمل األخالقي 

 تحديات بشرية:  -
 البطالة؛ 

لتنافسية و تطوير رأس ادلاؿ الفكري ادلؤسسة إىل اإلبداع ادلستمر للحفاظ على ادليزة ا ةحاج الخارجي:التعاقد  -
 يف ادلؤسسة لتفرغو ذلذه ادلهمات و االسًتاتيجي يقتضي التخفيف من واجبات و مهاـ مدر إدارة ادلوارد البشرية 

تفويضو الصالحيات وادلسؤوليات للتعاقد مع إحدى الشركات ادلتخصصة بإدارة أنشطة ادلوارد البشرية 
 تعيُت أو أي نشاط أو وظيفة أخرى.   كاالستقطاب أو االختيار و الو 

 رأس ادلاؿ البشري؛ 
 رأس ادلاؿ الفكري؛ 
 تعدد و تنوع العاملُت؛ 

وىي التغَتات يف نظرة ادلديرين و القياديُت ضلو العوامل ادلؤثرة يف حتقيق الفاعلية، و كذا القيادة اإلدارية:  -
 األفضل و تكوف بديال للقيادة التبادلية. احلاجة إىل قيادات من نوع خاص قادرة على قيادة التغيَت ضلو

 التدريب و التعليم المستمر: -
 تحديات تنظيمية: -
 إدارة التنافس؛ 

دتتاز بيئة اإلدارة سواء كانت مستقرة أو نامية أو منكمشة أو غَت مستقرة أو الديناميكية و التغيير:  -
 لبشري اللحاؽ بادلتغَتات الكثَتة.ىائجة بعدـ استقرارىا و بسرعة التغيَت، و ال يستطيع العقل ا

 اجلودة الشاملة؛ 



 

 كركار مليكة و خبازي فاطمة الزىراء
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  168  
 

 إدارة ادلعرفة؛ 
 .ثقافة ادلؤسسة 

 (206، ص2011،نجم العزاوي، ممك الناظر) :التحديات اإلقليمية من خارج الدولة و تنقسم إلى 0.2.2
 تحديات سلوكية: -

 .تكنولوجية األداء البشري 

 تحديات بشرية: -
 رأس ادلاؿ الفكري؛ 
 البطالة؛ 
 رأس ادلاؿ الفكري االسًتاتيجي. 

 و ىي:التحديات العالمية:   2.2.2   
 التكنولوجيا؛ 
 رأس ادلاؿ الفكري؛ 
 أس ادلاؿ البشري؛ 
 ثورة االتصاالت؛ 
 تكنولوجيا ادلعلومات؛ 
 البطالة؛ 
 إدارة ادلعرفة؛ 
 الثورة االلكًتونية؛ 
 تعدد و تنوع العاملُت؛ 
 دتكُت العاملُت؛ 
 ر.التدريب و التعليم ادلستم 

 باإلضافة إىل كل التحديات ادلذكورة، توجد حتديات أخرى و ىي:     
 عدـ توافق خرجيي ادلؤسسات التعليمية و التدريبية مع متطلبات سوؽ العمل؛ -
 عدـ وجود اسًتاتيجيات و سياسات واضحة للتنمية البشرية؛ -
 عدـ صلاح سياسة توطُت ادلوظف؛ -
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 عودلة األسواؽ احمللية. -
تبُت أف التحديات على ادلستويات الثالث متداخلة مع بعضها و مشًتكة و أف ادلؤسسات يف كل  شلا تقدـ

مكاف تواجو نفس ادلشاكل و لكن بنسب متفاوتة و لكن اجلهد ادلبذوؿ كي تستطيع ادلؤسسات مواجهة 
 . التحديات و تكوف على مستوى عاؿ من ادلنافسة كي تستطيع الصمود يف مواجهة األزمات

 تجاىات و السياسات المعاصرة في إدارة الموارد البشريةاال-4
يف كتابو  ديفأرلش من أبرز االجتاىات احلديثة يف إدارة ادلوارد البشرية النموذج الذي طرحو اخلبَت األمريكي    

 عن حبيث أشار ىذا االقتصادي إىل أف ىناؾ دورًا جديدًا يتحتم على ادلسئولُت“.مصَت إدارة ادلوارد البشرية “
والفعالة يف تنفيذ ومتابعة خطط  االسًتاتيجيةإدارة ادلوارد البشرية القياـ بو وتنفيذه، ويتمثل ىذا الدور يف الشراكة 

مفهومًا جديدًا إلدارة ادلوارد البشرية يتمثل يف أف إدارة ادلوارد البشرية  أرلشواسًتاتيجيات ادلنظمة، لذلك حيدد 
 ”.ة اآلخرين يف حتقيق أىدافهماإلدارة اليت هتتم مبساعد“ ىي: 
 أدوار إدارة الموارد البشرية المعاصرة 0.4
االتجاهات ) حىت تكوف إدارة ادلوارد البشرية، إدارة معاصرة وفعالة جيب أف تقـو بتطبيق األدوار التالية:    

 إدارة الموارد البشرية، عمى الخطالمعاصرة في 
https://www.hrsleb.org/article.php?id=4968&cid=325 تاريخ ،

 (7،ص74/29/0202االطالع:
ادلنظمة بكل  اسًتاتيجيةللموارد البشرية، ويقصد هبا أف تشارؾ إدارة ادلوارد البشرية يف تنفيذ  االسًتاتيجيةاإلدارة  -

 فعالية وقوة؛
وؿ، مبعٌت أف تقـو إدارة ادلوارد البشرية بدور كبَت يف إدارة التغيَت والتحوؿ الذي حيدث يف إدارة التغيَت والتح -

ادلنظمة نتيجة للمنافسة الشديدة، أو رغبة احلكومة يف زيادة فعالية األجهزة احلكومية لتلبية احتياجات ومتطلبات 
 ادلواطنُت؛

حتتية للمنظمة من سياسات وإجراءات وقواعد ونظم حبيث إدارة تطبيق البنية التحتية، ويقصد هبا إعداد بنية  -
 تكتب وتعد بصورة جيدة وتكوف متوافرة للموظفُت مبوقع ادلنظمة؛

إدارة مسامهة العاملُت، مبعٌت إعداد السياسات واإلجراءات ادلناسبة دلعرفة احتياجات ادلوظفُت وتلبيتها،  -
تنفيذ إبداعاهتم ادلتعلقة بتطوير العمل أو تطوير نظم وإجراءات وتشجيع ادلوظفُت ادلبدعُت وإتاحة الفرصة ذلم يف 

 العمل.
 

https://www.hrsleb.org/article.php?id=4968&cid=325
https://www.hrsleb.org/article.php?id=4968&cid=325
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 :سياسات تطبيق االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية   0.4
 بطاقة األداء المتوازن: 0.0.4

ف من رؤى إىل خطوات تنفيذية، ويبدأ حتديد مقياس بطاقة األداء ادلتواز  االسًتاتيجيةمفهـو يعمل على ترمجة      
ادلنظمة اليت يتم من خالذلا حتديد األىداؼ اليت جيب أف تسعى ادلنظمة لتحقيقها، ويؤدي تطبيق  واسًتاتيجية

إىل أىداؼ يقـو على  واالسًتاتيجية، وحتويل ىذه الرؤية واسًتاتيجيتهابطاقة األداء ادلتوازف إىل ترمجة رؤية ادلنظمة 
 حتقيقها اإلدارات وادلوظفوف.

 أصبحت بطاقة األداء ادلتوازف بأهنا أداة هتدؼ إىل 1992ذ بداية ظهور فكرة األداء ادلتوازف عاـمن      
مساعدة ادلنظمات على ترمجة رؤيتها واسًتاتيجياهتا يف شكل رلموعة من األىداؼ وادلقاييس يتم تنفيذىا من 

 (.1،ص0202عبد الرحيم محمد،  )ي: خالؿ أربعة زلاور أساسية مع بعضها بينها عالقة سببية وىذه احملاور ى

يف  وتطبيقاهتا االسًتاتيجيةويقصد بو وضع ادلقاييس الداخلية واخلارجية لتحديد مدى مسامهة  :المحور المالي
 حتقيق التحسينات ادلالية من األرباح واخلسائر والقوة ادلالية.

 . نظر ادلستفيدين وادلوردينويركز على حتديد ادلكانة احلالية وادلستقبلية للشركة يف :محور العمالء
عدد ادلستفيدين من اخلدمة ادلقدمة، وعدد الشركاء، ونسبة  :ومن األمثلة على ادلؤشرات اليت ميكن وضعها      

 .رضاىم
ويهتم بادلقاييس الداخلية اليت حتدد عمليات وإجراءات ادلنظمة الداخلية وكفاءهتا،  محور العلميات الداخلية : 

صلاز العمليات الرئيسة وفاعلية أدائها، ونسبة التحسُت يف اإلجراءات، ونسبة األخطاء يف تقدمي كالوقت الالـز إل
 .اخلدمة، وعدد االقًتاحات ادلقدمة ونسبة التطبيق، وعدد ادلشاريع اجلديدة، ونسبة التعامالت اإللكًتونية

اليت تظهر اإلمكانات احملتملة بتطور البنية يركز ىذا احملور على ادلقاييس الداخلية واخلارجية محور التعلم والنمو: 
التحتية والقدرات البشرية ، وتركز ادلؤشرات  الرئيسة يف ىذا البعد على الكفاءات واالستثمار يف األنظمة ،وأداء 

 .واإلجراءاتاخلدمات اجلديدة، وتطوير األداء وادلهارات بصورة دائمة يف األفراد، والنظم، 
 التدريب:  2.4.2

ل التدريب مكانة مهمة بُت األنشطة اإلدارية اذلادفة لرفع الكفاءة اإلنتاجية وحتسُت أساليب العمل وذلك حيت    
عن طريق زلاولة تغيَت مهارات األفراد و قدراهتم من ناحية و تطوير أنواع أمناط السلوؾ اليت يتبعوهنا يف أداء 

هبا ارتباطا وثيقا، تؤثر فيها  ادلوارد البشرية يرتبط أعماذلم، فالتدريب ما ىو إال عنصر من عناصر سياسات إدارة
 .ويتأثر بو
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 تعريف التدريب: -
ىو عبارة عن عملية إكساب العاملُت باختالؼ مستوياهتم الوظيفية يف ادلنظمة مهارات ومعرفة جديدة     

قبل ومبا يصب يف مصلحة تساعدىم على امتالؾ القدرة على األداء اجليد يف مسَتهتم اإلنتاجية يف احلاضر وادلست
حتقيق أىداؼ ادلنظمة ، إضافة إىل كونو عبارة عن إجراءات منظمة وسلطط ذلا لتعمل على مساعدة العاملُت يف 

المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، ) التخلص من أي سلوؾ أو تصرؼ يؤدي إىل رداءة أو بطء يف األداء.
تاريخ االطالع:  ،https://hrdiscussion.com/hr13608.htmlتدريب الموارد البشرية، عمى الخط: 

 .(1،ص 11/20/0202
كما عرؼ التدريب على أنو عملية ىادفة تسعى لتطوير ادلورد البشري بتزويده بادلعلومات وادلعارؼ الالزمة وتنمية       

لى تعديل اجتاىاتو وقناعتو وذلك من أجل رفع مستوى كفاءتو وحتسُت أدائو وزيادة إنتاجيتو قدراتو ومهاراتو والعمل ع
باسمة عمي حسن أبو سميمة، ) وحتقيق أىدافو اخلاصة والوظيفية بأقصى قدر شلكن من اجلودة والسرعة واالقتصاد.

 .(01، ص 0221
 أنواع التدريب:  -

خالؿ اذلدؼ الرئيسي ادلوضوع لو حيث ينقسم التدريب إىل  يشمل التدريب على نوعُت من ادلقاصد من    
 .(7المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، تدريب الموارد البشرية، مرجع سابق، ص ):مفهومُت األوؿ ىو

  التدريبTraining والذي يقصد بو تدريب العاملُت وتنمية مداركهم على تعلم ادلهارات وادلعرفة ادلهنية
لتمكينهم من استخداـ وتشغيل آالت أو أجهزة جديدة أو انتهاج أساليب عملية مبتكرة هبدؼ  أو اإلدارية

 .زيادة الكفاءة يف األداء يف الزمن احلاضر وحتقيق إمكانية حسن وفعالية األداء والكفاءة يف اإلنتاج
   التنميةDevelopment  وادلعرفة ويقصد بو تدريب العاملُت وتنمية مداركهم على تعلم ادلهارات

ادلهنية أو اإلدارية لتمكينهم من استخدامها يف ادلستقبل عند حصوذلم على وظيفة مبستوى أعلى من 
 ادلستوى احلايل.

 أىمية التدريب: -
تكمن أمهية عملية التدريب ذات شقُت أساسيُت األوؿ يتجو ضلو فائدة ادلنظمات والثاين يتجو ضلو فائدة العاملُت      

 (74، ص0221باسمة عمي حسن أبو سميمة، ) م الوظيفية أو العلمية، وتتمثل يف:باختالؼ مستوياهت
 :أىمية التدريب بالنسبة للمنظمات 
 حتسُت رحبية ادلنظمة؛ 
 حتسُت ادلعارؼ وادلهارات اخلاصة بالعمل يف كل مستويات ادلنظمة؛ 

https://hrdiscussion.com/hr13608.html
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 سُت معنوية العاملُت؛حت 
 يساعد العاملُت يف التعرؼ على األىداؼ التنظيمية؛ 
 حتسُت نوعية اإلنتاج وزيادة كميتو؛ 
 حتليل التكاليف يف اجملاالت الفنية واإلدارية؛ 
 تنمية مناخ مناسب للنمو واالتصاالت بُت العاملُت يف ادلنظمة؛ 
 ختفيض احلوادث وإصابات العمل؛ 
 .االقتصاد يف النفقات 
 :أىمية التدريب بالنسبة لألفراد 
 حسن، وقدرهتم على حل ادلشاكل؛مساعدة األفراد على اختاذ القرارات األ 
 مساعدهتم على التغلب على حاالت القلق والتوتر و االغًتاب والصراع؛ 
  ؛واالجتاىاتاألفراد مبعلومات جيدة عن كيفية حتسُت مهاراهتم القيادية واالتصاالت 
 فتح اجملاؿ ضلو الًتقية والتقدـ؛ 
 التقليل من أخطاء العاملُت ومن حوادث العمل؛ 
 تكوين مهارات جيدة يف رلاالت العمل واحلديث واالستماع؛ العمل على 
 يعمق اإلحساس بالرضاء الوظيفي واإلصلاز؛ 
 يقلل من دوراف العمل نتيجة الزدياد االستمرار والثبات يف حياة العاملُت .  

 :عوامل نجاح جهود التدريب في المنظمات -
 فالبد من مراعاة بعض االعتباراتومن أجل إصلاح جهود ونشاطات التدريب يف ادلنظمات      

 .(33، ص0222باسمة عمي حسن أبو سميمة، ) :األساسية 

 على اإلدارة العليا تبٍت فكرة التدريب على أهنا ضرورة ملحة ومستمرة هتدؼ إىل تطوير العنصر البشري؛  -
 أف تلقى العملية التدريبية ادلساندة والدعم ادلايل من قبل اإلدارة العليا؛ -
 يسبق حتديد الربامج التدريبية دراسات لواقع ادلؤسسة واحتياجاهتا الفعلية واالحتياجات الفردية للعادلُت؛ أف -
أف يتم التخطيط لنشاطات  التدريب بشكل مستمر بإتباع األسلوب الشمويل الذي يويل اىتماما لكافة عناصر  -

 ادلدخالت والعمليات وادلخرجات والتغذية العكسية؛
 التنويع يف األساليب ادلستخدمة يف التقييم لقياس أثر ونتائج التدريب و التكلفة والعائد بشكل دقيق؛كما جيب   -
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كما عليها أف تعتمد معايَت زلددة يف خطة التدريب ، يستعاف هبا يف مقارنة النتائج احملققة مع ادلستهدفة يف   -
 اخلطة؛

 ا إال عن طريق التعيُت من اخلارج؛إعطاء األولوية يف التدريب للوظائف اليت يصعب شغله -
كما جيب أف يتسم التدريب بالشمولية حبيث يأخذ بعُت االعتبار كافة الوظائف ادلختلفة يف ادلنظمة سواء الفنية   -

 حتفيز ادلتدربُت؛ و اإلدارية والكتابية، و تعطى األولويات طبقا لإلمكانيات ادلالية والتوجهات للمنظمة؛
 .م يف زلاولة إلدخاؿ التعديالت مبا يزيد من فاعلية برامج التدريباإلفادة من التقيي -
 خاتمة: .1

شهدت بيئة ادلؤسسات يف أواخر التسعينات الكثَت من التحوالت، من حيث تزايد االنفتاح على      
 األسواؽ، ادلنافسة الشرسة، متطلبات العمالء، ... ، كل ىذا أدى إىل ضرورة اختاذ ادلؤسسات الكثَت من
التدابَت، وقائية كانت أو عالجية، للتكيف مع ىذه التغَتات ورفع التحديات من أجل البقاء يف السوؽ، 
وذلك عن طريق إعادة ىندسة األعماؿ، تسريح العماؿ، تكثيف العمل، ... ، ىذه التدابَت ادلختلفة تسمح 

د من التطور يف سوقها على للمؤسسة بتخفيض التكاليف على ادلدى القصَت، ولكنها ال تسمح ذلا بادلزي
ادلدى الطويل، لتأثَتاهتا السلبية على سلوكيات وأداء العاملُت، شلا يؤثر ذلك سلبا على أداء ادلؤسسة ككل 

ذلذا أدرؾ ادلسَتين أف التغيَتات الالزمة من أجل جعل ادلؤسسات أكثر فعالية، ال  وبالتايل على مصَتىا.
نولوجيا، وتغيَت طريقة تنظيم ىياكلها، واالعتماد على ادلرونة يف تتطلب االستثمار يف رأس ادلاؿ والتك

إجراءات العمل فحسب، وإمنا تتطلب أيضا االستثمار يف الرأس ادلاؿ البشري وإجراء تغيَتات يف كيفية إدارة 
 ادلوارد البشرية.

 البشرية، أمهها وأحدثها: جديدة إلدارة ادلوارد اسًتاتيجيةولقد حاوؿ العديد من الباحثُت إجياد مداخل       
تعبئة ادلوارد البشرية، ىذا ادلدخل يرتكز على إقامة عالقات قوية مع العاملُت، عن طريق هتيئة جو تنظيمي  -

 مالئم بتوفَت الشروط النفسية،
 تبٍت إسًتاتيجية واضحة تضع تنمية ادلوارد البشرية أىم األولويات من خالؿ: -

 ادلستويات؛ وضع اخلطط التنفيذية على كافة 
 اعتماد ادلوازنات الالزمة لتحقيق ىذه االسًتاتيجيات؛ 
 .إعادة النظر يف كافة السياسات والقوانُت لتتالءـ مع ىذه االسًتاتيجيات 

 تقدمي برامج تدريبية ختاطب احتياجات ادلستقبل و حتدياتو بعد التحوالت العادلية و خاصة: -   
 ؛تنمية مهارات اكتساب ادلعرفة و نقلها 
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 تنمية مهارات التفكَت و اإلبداع و االبتكار؛ 
 تنمية مهارات التكيف مع ادلواقف ادلختلفة؛ 
 إدارة ادلواقف يف حالة عدـ التأكد؛ 
 مهارات استخداـ التكنولوجيا احلديثة؛ 

 التحوؿ من إدارة الواقع إىل إدارة ادلتوقع؛ - 
 إجادة مهارات االتصاؿ السلوكي و التعامل اإلنساين؛ -
تلعب إدارة ادلوارد البشرية دورا واضحا و ملموسا يف تعديل السلوؾ االجيايب يف ادلؤسسة و حتسُت العالقات  أف -

 اإلنسانية القائمة على فاعلية االتصاؿ؛
أف يركز التدريب على استخداـ التقنية و التدريب و ابتداع أساليب تدريبية ذات كفاءة و فعالية تركز على  -

 ريع باستخداـ التقنيات احلديثة بأقل تكلفة؛التعلم الذايت الس
 أف تركز إدارة التدريب على دورىا كوسيط إلحداث التغيَت و أف تلعب دورا استشاريا و ليس توجيهيا.  -
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 8 ملخص
الدراسة دلعرفة مستوى دتكني العاملني واألداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج باإلضافة ىدفت ىذه 

الختبار طبيعة أثر دتكني العاملني يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة، ومت االعتماد على االستبانة جلمع البيانات 
لتحليل  spssرة بـ كما مت االعتماد على برنامج الالزمة إلجراء الدراسة التطبيقية على أفراد عينة الدراسة ادلقد

 البيانات واختبار الفرضيات.
توصلت نتائج الدراسة التطبيقية لوجود أثر إجيايب لتمكني العاملني يف حتسني األداء التنظيمي للشركة 

رارات(، كما توصلت اإلفريقية للزجاج راجع لتأثري كل من) الثقة التنظيمية، العمل اجلماعي، ادلشاركة يف اختاذ الق
 النتائج أنو ال يوجد أثر لتفويض السلطة والتحفيز يف األداء التنظيمي بالشركة.

دتكـــني العـــاملني، الثقـــة التنظيميـــة، العمـــل اجلمـــاعي، تفـــويض الســـلطة، ادلشـــاركة يف اختـــاذ مفتاحياااة8 الكلماااات ال
 القرارات، التحفيز، األداء التنظيمي.

Abstract:   
This study was aimed at identifying the level of empowering employees and 

organizational performance of the African Glass Company in addition to testing the 
nature of the impact of empowering employees to improve the organizational 
performance of the company, and the resolution was relied upon to collect the data 
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needed to conduct the applied study on the individuals of the sample study 
Estimated as spss have been relied upon to analyze data and test hypotheses. 

The results of the applied study found that there is a positive impact to 
empowering employees to improve the organizational performance of The African 
Glass Company due to the impact of both organizational trust, teamwork, 
participation in decision-making, and the results found that there is no effect of 
devolution and motivation in performance with the company. 
Keywords: empowering employees; organizational trust; teamwork; delegation of 
authority; participate in making decisions; motivation; organizational performance. 

 مقدمة8 . 1
تسعى منظمات األعمال يف الوقت الراىن لتحقيق مجلة من األىداف أمهها حتقيق مستوى عايل من 
ادلنافسة باإلضافة لتحقيق أىداف النمو والبقاء واالستمرار والتفوق، ولعل حتقيقها ذلذه األىداف أصبح حتدي  

العودلة وزيادة شدة ادلنافسة باإلضافة للتطورات كبري يف ظل التغريات البيئية ادلتسارعة وادلستمرة خاصة ما تعلق ب
التكنولوجية ادلتزايدة اليت انتقلت بادلستهلك لتنامي متطلباتو وىو ما صاحبو تغري وتطور يف أذواق ادلستهلكني 
وتطور يف السلع وادلنتجات، وبالتايل فتحقيق ادلنظمات ألىدافها أصبح حتدي كبري والبد ذلا من دعائم حقيقة 

زمة لتحسني منتجاهتا وتبين مداخل إدارية تتماشى والرؤية اجلديدة للمنظمات يف توفري اآلليات والطرق الالتساىم 
والرتكيز بشكل كبري على ادلوارد البشرية اليت دتتلكها وتشجيعها من خالل زيادة مستوى الثقة فيهم وتشجيعهم 

وكذلك حتقيق االبداع اجلماعي من ادلشاركة يف على العمل اجلماعي الذي يساىم يف تنمية االفكار واكتشافها 
 ةاختاذ القرارات وحل ادلشكالت، باإلضافة دلنحهم ادلزيد من احلرية يف العمل وحتفيزىم لتمية السلوكيات اإلجيابي

 لديهم اجتاه ادلنظمة اليت يعملون هبا وبالتايل حتقيق قيمة مضافة ذلا.
 إشكالية الدراسة 6.6

ال ومهم يف اقتصاديات الدول وىذا بالنظر لالستعماالت ادلتعددة ذلا، فهي تعترب لصناعة الزجاج دور فع
، حيث ةادلادة األولية لعدة نشاطات صناعية وجتارية على غرار صناعة زجاج السيارات والصناعات الكهرومنزلي

 السوق الوطنية، وتسعى تعترب الشركة اإلفريقية للزجاج من بني أىم الشركات يف ىذا اجملال نظرا لقدم دتركزىا يف
ىذه الشركة لرصد مكانة ذلا يف السوق اجلزائرية واإلفريقية وحتقيق االستمرار والتفوق حيث  يتوقف حتقيق ىذه 
األىداف بالدرجة األوىل على تطوير وحتسني منط التسيري اإلداري ومدى قدرهتا على تبين مداخل إدارية حديثة 
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اليت تسعى لتحقيق اجلودة يف منتجاهتا لتحسني مستوى أدائها، وبناء عليو  تتماشى والرؤية اجلديدة للمنظمات
 ديكن طرح التساؤل الرئيسي للدراسة احلالية كما يلي: 

 ؟ ما طبيعة أثر تمكين الموارد البشرية في تحسين األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج
 عية التالية:ولإلجابة عن التساؤل الرئيسي مت صياغة األسئلة الفر 

  اج بوالية جيجل؟بالشركة اإلفريقية للزج العاملنيما مستوى دتكني  
 بوالية جيجل؟ ما مستوى األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج 
  يف والية جيجل؟ بالشركة اإلفريقية للزجاج التنظيميما طبيعة أثر أبعاد دتكني العاملني يف حتسني األداء 

  فرضيات الدراسة 0.6
  8مستوى دتكني العاملني عايل بالشركة اإلفريقية لزجاج بوالية جيجل.الفرضية الرئيسية األولى 

 تتفرع ىذه الفرضية للفرضيات الفرعية التالية:
 مستوى الثقة التنظيمية عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل؛ 
  جيجل؛مستوى العمل اجلماعي عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية 
 مستوى تفويض السلطة عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل؛ 
 مستوى ادلشاركة يف اختاذ القرارات عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل؛ 
 مستوى التحفيز عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل؛ 

 8لشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل. مستوى األداء التنظيمي عايل با الفرضية الرئيسية الثانية 
 8بوالية  أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج العاملنيلتمكني  الفرضية الرئيسية الثالثة

 جيجل.
 تتفرع ىده الفرضية الرئيسية للفرضيات الفرعية التالية:

 ي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل.للثقة التنظيمية أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيم 
 .للعمل اجلماعي أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل 
 .لتفويض السلطة أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل 
 حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل. للمشاركة يف اختاذ القرارات أثر إجيايب يف 
 .للتحفيز أثر إجيايب يف حتسني االداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل 
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 أهداف الدراسة 1.6
تسعى ىذه الدراسة الختبار طبيعة أثر دتكني العاملني يف حتسني األداء التنظيمي دلنظمات األعمال 

 باإلضافة لتحقيق رلموعة من األىداف أمهها ما يلي: ، فريقية للزجاجلشركة اإلبا
 ؛مفهومي دتكني العاملني واألداء التنظيمي توضيح 
 بوالية جيجل؛ فريقية للزجاجمعرفة مستوى دتكني العاملني بالشركة اإل 
 ؛ بوالية جيجل التعرف على مستوى األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج 
 بوالية جيجل؛ اختبار طبيعة أثر أبعاد دتكني العاملني يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج 
 تقدمي توصيات للشركة اإلفريقية للزجاج بناء على النتائج اليت يتم التوصل إليها. 
 منهجية الدراسة الميدانية  2.6

على ادلنهج الوصفي التحليلي، حيث تضمنت ىذه اسة مت االعتماد جلمع البيانات ادلتعلقة بالدر 8 منهج الدراسة 6.2.6
يف ، أما واألداء التنظيمي دتكني العاملنيمفهومي  لشرحادلقاالت العلمية رلموعة من  وفيالدراسة جانب نظري مت استخدام 

 من خالل يقية بوالية جيجلالعاملني بالشركة اإلفر دراسة حالة على على  االعتماداجلانب التطبيقي ذلذه الدراسة فقد مت 
 وحتليلها. مع البيانات الالزمة ومعاجلتها من خالل رلموعة من األساليب اإلحصائيةجل توزيع استبانة عليهم

دلعرفة طبيعة أثر دتكني العاملني يف األداء التنظيمي دلنظمات األعمال مت إجراء دراسة 8 مجتمع وعينة الدراسة 0.2.6
 81عامل، وقد مت توزيع 081حيث بلغ العدد اإلمجايل للموظفني بــــ لشركة اإلفريقية للزجاج، تطبيقية على ادلوظفني با

 21استبانة، وبعد الفحص األويل مت اعتماد  25أيام ومت اسرتجاع  01دلدة  بطريقة العينة العشوائيةاستبانة على ادلوظفني 
 استبانة صاحلة للمعاجلة اإلحصائية.

حقيق أىداف الدراسة مت االعتماد على االستبانة يف مجع البيانات من أفراد العينة، لت8 أداة الدراسة 1.2.6
حيث تعترب أنسب أداة ذلذه الدراسة نظرا الرتباط الباحثني بالوقت وكذلك صعوبة الوصول جلميع أفراد رلتمع 

خصية والوظيفية ألفراد العينة الدراسة، وقد مت تقسيم ىذه االستبانة لثالثة زلاور تضمن احملور األول البيانات الش
من حيث اجلنس والعمر وادلؤىل العلمي ومستوى الوظيفة وسنوات العمل، يف حيث تضمن احملور الثاين عبارات 

 4أبعاد دتكني العاملني والذي مت تقسيمة خلمسة أبعاد متمثلة يف: بعد الثقة التنظيمية حيث تضمن ىذا البعد 
عبارات، بعد ادلشاركة يف اختاذ  4عبارات، بعد تفويض السلطة تضمن  4ن عبارات، بعد العمل اجلماعي تضم

عبارات، أما احملور الثالث فخصص لعبارات متغري  4عبارات وبعد التحفيز الذي تضمن  4القرارات تضمن 
 عبارات. 7األداء التنظيمي الذي تضمن 
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ذو اخلمس درجات الذي  Likert مت تدريج عبارات االستبيان على سلم الخماسيLikert 8 مقياس 3.2.6
يعترب من أىم ادلقاييس ادلستعملة يف حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية دلعرفة اجتاىات أفراد العينة حول موضوع 

ويستخدم ىذا ادلقياس دلعرفة درجات ادلوافقة على   Rensis Likert(1931) معني، حيث مت تطويره من قبل
سة حيث يتدرج من: غري موافق بشدة، غري موافق، زلايد، موافق، موافق بشدة كما مت اجتاىات أفراد العينة ادلدرو 
 .croasmun & ostrom, 2011, pp)لدرجة موافق بشدة،  2لغري موافق بشدة إىل  0منحها أوزان متدرجة من 

 : التايل اليت يوضحها اجلدول (19,20
 الخماسي. Likert  8 مقياس01الجدول 

      
                 

                       
 .(croasmun & ostrom, 2011, pp. 19,20)المصدر8 من إعداد الباحثين اعتمادا على8 

 اخلماسي وداللتها كما يوضحها اجلدول التايل: Likertوقد مت حتديد فئات مقياس 
 الخماسي وداللتها  Likertئات مقياس 8 ف20الجدول رقم 

 رقم الفئة الدرجات  األوزان مجال الفئة داللة الفئات
 6 غري موافق بشدة 0 0.81ألقل من  0من  منخفضة جدا 

 0 غري موافق 5 1..5ألقل من  0.81من  منخفضة 
 1 زلايد 0 0.41ألقل من  1..5من  متوسطة
 2 موافق 4 4.51ألقل من  0.41من  عالية

 3 موافق بشدة 2 2إىل  4.51من  جدا عالية
 اخلماسي.  Likertمن إعداد الباحثني اعتمادا على سلم  المصدر8

من أجل حتليل البيانات ادلتحصل عليها من أفراد عينة الدراسة واختبار فرضيات  األدوات اإلحصائية8 4.2.6
(، spssنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  )الدراسة دتت االستعانة ببعض ادلقاييس اإلحصائية باستخدام بر 

معامل االرتباط بريسون، معامل الثبات ألفا كرونباخ، معاملي االلتواء والتفلطح، معاملي تضخم  وادلتمثلة يف )
 التباين والتباين ادلسموح، حتليل االضلدار ادلتعدد(.

 الدراسات السابقة وأنموذج الدراسة. 0
ر بادلوضوع ومعرفة متغرياتو بشكل جيد مت االطالع على بعض الدراسات السابقة من أجل اإلدلام أكث

 ولعل أمهها ما يلي:

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

3 4 0 5 0 
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 ، بعنوان8 0265دراسة حسن عبد السالم علي عمران،  6.0
التمكين اإلداري وأثره في تحسين مستوى األداء المنظمي8 دراسة تحليلية آلراء عينة من أعضاء 

 والمحاسبة بجامعة سبها. هيئة التدريس بكلية االقتصاد
ىدفت ىذه الدراسة دلعرفة أثر التمكني اإلداري يف حتسني مستويات األداء ادلنظمي يف مؤسسات التعليم 

، كما مت استخدام رلموعة 57العايل، حيث مت االعتماد على االستبانة جلمع البيانات من عينة الدراسة البالغة 
ات واختبار الفرضيات، توصلت نتائج الدراسة التطبيقية لوجود تأثري من األساليب اإلحصائية دلعاجلة البيان

للتمكني اإلداري على حتسني األداء ادلنظمي، باإلضافة لوجود تأثري إجيايب ألبعاد التمكني اإلداري ) تفويض 
، 5107، )عمران الصالحيات، احلرية واالستقاللية، التعليم والتدريب والدافعية( على حتسني األداء ادلنظمي.

 (721صفحة 
 بعنوان8  (Muhammad tahir nadeem et al, 2018)دراسة  0.0

The effects of employees empowerment on organizational performance : a 
case of hotel industry in pakistan. 

لدراسة التطبيقية ىدفت ىذه الدراسة الختبار أثر دتكني ادلوظفني على أداء ادلؤسسات حيث مت إجراء ا
مدير لفنادق تقع يف فيصل آباد، وجلمع بيانات الدراسة مت االعتماد على االستبانة كما مت االعتماد  021على 

لتحليلها، توصلت نتائج الدراسة التطبيقية أنو لتمكني ادلوظفني تأثري على األداء التنظيمي يف  spssعلى برنامج 
 .muhammad, muhammad, waqas, muhammad, & aysha, 2018, pp) الصناعات الفندقية.

89,90) 
 بعنوان8 (zainab dabo & ruya taliyen nda, 2018)دراسة  1.0

Impact of employee empowerment on organization performance : 
evidence from quoted bottling companies in kaduna. 

لعاملني على األداء التنظيمي لشركات تعبئة الزجاجات يف مدينة  ىدفت ىذه الدراسة دلعرفة تأثري دتكني ا
موظف يف ثالث منظمات، مت  552كادونا، مت االعتماد على االستبانة جلمع البيانات أفراد عينة الدراسة ادلقرة بــ 

تطبيقية لوجود االعتماد على األسلوب الوصفي والكمي للتحليل باإلضافة لتحليل االضلدار، توصلت نتائج الدراسة ال
  (zainab & ruya, 2018, p. 360) أثر لتمكني العاملني على األداء التنظيمي للمنظمات عينة الدراسة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة8 2.0
من خالل اطالع الباحثني على الدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع يتضح جليا أهنا قليلة مقارنة مبا 

لسلوك البشري ويف إدارة ادلنظمات من نشاط ملحوظ، ويتضح أن الدراسات السابقة اليت يشهده البحث يف ا
، كما تتشابو معها كوهنا يتناولناىا يف دراستنا تتشابو معها يف معاجلتها دلتغريي دتكني العاملني واألداء التنظيم

سات السابقة ادلذكورة يف دراستنا ، كما تكمن أوجو االختالف يف أن الدراتاعتمدت على االستبانة جلمع البيانا
ختتلف عنها يف رلتمع الدراسة ادلبحوث باإلضافة الختالفها يف حجم العينة، كما تتميز عنها يف األبعاد ادلكونة 

 لتمكني العاملني واليت صيغت لتتناسب مع رلتمع الدراسة وبيئتو. 
 أنموذج الدراسة 3.0

ريات الدراسة مت إعداد وتطوير  أمنوذج الدراسة احلايل، حيث بعد االطالع على الدراسات اليت تطرقت دلتغ
تفويض  ،العمل اجلماعي ،مت تقسيم ادلتغري ادلستقل دتكني  العاملني خلمسة أبعاد متمثلة يف)الثقة التنظيمية

 األداء التحفيز( وىذا من أجل اختبار أثرىم يف ادلتغري التابع ادلتمثل يف ،وادلشاركة يف اختاذ القرارات ،السلطة
 التنظيمي كما يوضحو الشكل التايل:

 (8 أنموذج الدراسة26الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 : من إعداد الباحثني اعتمادا على الدراسات سابقةالمصدر

 
 

 الثقة التنظيمية -
 العمل الجماعي -
 تفويض السمطة -
المشاركة في اتخاذ  -

 القرارات
 زالتحفي -

 تمكين العاملين

 األداء التنظيمي

التابعالمتغير  المتغير المستقل  
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 اإلطار النظري لتمكين العاملين واألداء التنظيمي. 1
 نشأة وتطور تمكين العاملين 6.1

 (Mary parker follett)ن دتكني العاملني يف الواليات ادلتحدة األمريكية ألفكار ترجع أول دراسة ع
اإلدارية وذلك من خالل التميز بني مصطلحني ومها )السلطة مع( و ) السلطة على( واقرتحت أن تكون ىناك 

تأثري كبري يف دتكني  عملية تكامل لتحقيق أكرب قدر من الكفاءة بتقليل اجلهد، كما كان حلركة العالقات اإلنسانية
العاملني حيث خلصت دراسات "ىوثورن" ألن العاملني كانوا أكثر استجابة للحاالت االجتماعية من الضوابط 
اإلدارية اليت حتد من حرية العاملني، ويف الوقت احلاضر يعترب دتكني العاملني زلور ومركز اىتمام  ادلنظمات 

وىي أنو إذا دتت عملية دتكني العاملني بالشكل الصحيح فسوف  ادلعاصرة حيث تعمل ضمن مسلمة واحدة أال
تؤدي لتحقيق االلتزام التنظيمي واحلد من استبدال العاملني وصنع الثقة التنظيمية بني العاملني واإلدارة وزيادة 

لزيادة مشاركة العاملني يف اختاذ وصنع القرارات والقضاء على احلدود بني اإلدارة والعاملني وكل ىذا يؤدي 
 (Sahar & mohammad, 2011, p. 21) االنتاجية واألداء.

 مفهوم تمكين العاملين 0.1
يعرف دتكني العاملني بأنو" سعي ادلنظمة للحصول على مستوى عايل من ادلرونة وادلشاركة للعاملني يف 

قل للسلطة من صاحب فيعرف دتكني العاملني بأنو ن (Randolph, 1995)إصلاز األعمال واختاد القرارات" أما  
كما مت تعريف دتكني العاملني   (Sahar & mohammad, 2011, p. 21) .العمل إىل العاملني يف ادلؤسسة

بأنو" إعطاء الفرصة للعاملني للمشاركة يف اختاذ القرارات يف مكان العمل وتوسيع  (Vogt, 1997)أيضا حسب 
  (boussalem, 2014, p. 144) صالحياهتم"

 مكين العاملينأهمية ت 1.1
يعترب دتكني العاملني أداة مهمة لدى ادلنظمات اليت ترغب يف حتقيق األداء اجليد، فهو يؤدي لزيادة 
الكفاءة والفائدة داخل ادلنظمة وكذلك زيادة االنتاجية للعاملني، كما يساىم دتكني العاملني يف تعزيز شعورىم 

جيابية ذلم فيها، باإلضافة لزيادة شعورىم بالثقة يف أنفسهم ويف باالنتماء للمنظمة وأمهية دورىم يف ادلسامهة اإل
أن أمهية  (altizer, 1993, quinn and spreitzer, 1997)، ويشري (Kokila, 2016, p. 22) ادلنظمة

 (Kokila, 2016, p. 23) دتكني العاملني تتمثل فيما يلي:
 ة؛االستجابة السريعة للتغريات اليت حتدث يف البيئة احمليط 
 حتسني كفاءة وجودة العمل؛ 
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 توليد وتعزيز ثقافة العمل اإلجيابية؛ 
 تشجيع العاملني على استخدام مواىبهم وأن يكونوا مبدعني؛ 
 القدرة على حل ادلشاكل بسرعة؛ 
 زيادة الثقة لدى العاملني يف أنفسهم ويف اإلدارة؛ 
 خلق ادلرونة واالبتكار؛ زيادة مستوى الرضا الوظيفي لديهم؛ 

 بعاد تمكين العاملينأ 2.1
 تتمثل أبعاد دتكني العاملني ادلعتمدة يف دراستنا يف مخس أبعاد وىي:

تعترب الثقة من أىم األبعاد ادلكونة لتمكني العاملني وىي ادلفتاح الرئيسي لقيام اإلدارة  الثقة التنظيمية8 6.2.1
"الدرجة اليت حيمل الشخص موقفا بأهنا  Das & Tang(1998)عرفها االعتمادية للعاملني ودتكينهم، حيث 

 ,paliszkiewicz) إجيابيا اجتاه حسن نية الوصي وموثوقيتو يف حالة التبادل اليت تكون زلفوفة بادلخاطر"،
koohang, goluchowski, & nord, 2014, p. 28) 

اجلماعي يف  يعترب العمل اجلماعي من أىم عناصر دتكني العاملني حبيث يساىم العملالعمل الجماعي8  0.2.1
إثراء األفكار والقرارات اجلماعية وتكون ذات موثوقية أعلى من العمل الفردي، وذلك من خالل االعتمادية 

 (5.2، صفحة .510)دايرة و كيسرى،  .ادلتبادلة بني أفراد اجلماعة واليت تكمل بعضها البعض
ت اإلدارة، حبيث تسمح اإلدارة العليا : يعترب تفويض السلطة أمر البد منو لنجاح عملياتفويض السلطة 1.2.1

ببعض صالحياهتا اجتاه ادلديرين والعاملني التنفيذيني، فمن الصعب تنفيذ مجيع ادلهام واألعمال من قبل ادلوظفني 
تفويض السلطة على أنو  (Al-ali & mosawi, 2001)دون أخذ الدعم والتشجيع من اإلدارة العليا، ويعرف 

اذ القرارات يف النطاق احملدد وبالقدر الالزم إلصلاز بعض ادلهام من قبل العاملني حق توزيع الصالحيات واخت
 (hamdan, akif, & mohammad , 2015, p. 53) ومنحهم السلطة الالزمة ألداء ىذه ادلهام.

لتحقيق تعرف ادلشاركة يف اختاذ القرارات بأهنا تقاسم القرار مع اآلخرين المشاركة في اتخاذ القرارات8  2.2.1
سلتلف أىداف ادلنظمة احلالية وادلستقبلية واليت من شأهنا أن ترفع من الدافعية لدى العاملني وحتقق ذلم الرضا 

 (598، صفحة 5107)قامسي و ضيف،  .الوظيفي وتشعرىم بالثقة يف أنفسهم ويف قدراهتم ادلعرفية
ادلفهوم التقليدي، فهو يركز على اجلانب  خيتلف التحفيز يف دتكني العاملني عن التحفيز يفالتحفيز8  3.2.1

النفسي للعاملني من خالل منح القوة لألفراد مبا يسمح ذلم بتقدمي أداء أحسن، فادلديرين ذلم دور مهم يف حتفيز 
العاملني وإحساسهم بأمهية مكانتهم يف ادلنظمة من خالل األعمال اليت يقدموهنا واجلهود اليت يبذلوهنا حبيث 

 (5.2، صفحة .510)دايرة و كيسرى،  وافز وادلكافتت مبين على أساس أداء العاملني.يكون نظام احل
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 مفهوم األداء التنظيمي 2.1
من أىم ادلتغريات اليت حظيت باالىتمام يف البحوث اإلدارية ويعترب من أىم  يالتنظيم ءيعترب األدا

دلفهوم شائع جدا يف األدبيات اإلدارية إال ان ادلؤشرات لقياس حتقيق ادلنظمة ألىدافها، فعلى الرغم من أن ىذا ا
تعريفو صعب بسبب معانيو ادلتعددة ، ففي اخلمسينيات مت تعريف األداء التنظيمي بأنو مدى حتقيق ادلنظمات 
ألىدافها باعتبارىا نظام اجتماعي، ويف وقت الحق يف الستينات والسبعينات بدأت ادلنظمات يف استكشاف 

ئها حبيث مت تعريف األداء التنظيمي بأنو قدرة ادلنظمة على استغالل بيئتها للوصول إىل طرق جديدة لتقييم أدا
دلوارد احملدودة واستغالذلا واستخدامها، ويف الثمانينات والتسعينات أصبح حتقيق األىداف التنظيمية أكثر تعقيدا 

حتقق الفعالية والكفاءة أي حتقيق شلا كانت عليو يف السابق حيث أدرك ادلدراء أن ادلنظمة الناجحة ىي اليت 
 ,Lebans & euske)ويعرف   (corina , liviu, & roxan, 2011, p. 287)أىدافها بأقل التكاليف، 

األداء التنظيمي بأنو رلموعة من ادلؤشرات ادلالية وغري ادلالية اليت تقدم معلومات عن درجة حتقيق  (2006
، كما يشري مفهوم األداء التنظيمي لتلك  (corina , liviu, & roxan, 2011, p. 287) األىداف والنتائج

العمليات أو الطرق اليت تستخدمها ادلؤسسة لكي تستثمر يف مواردىا ادلادية والبشرية اليت دتتلكها وكيف تستغلها 
حديد بأنو القيام بت (Kotler, 2000)بالصورة اليت تدفعها لتحقيق أىدافها احلالية وادلستقبلية، كما عرفو 

العمليات ادلرتبطة بالتخصيص األمثل للموارد البشرية وادلادية وادلالية وادلعلوماتية وإدارهتا بشكل فعال ووضع 
كما يعرف   (..، صفحة 5118)طالب و سوسن،  االسرتاتيجيات ادلناسبة للعاملني لتحقيق أداء أحسن

(tomal & jones, 2015) لفعلية أو سلرجات ادلنظمة مع األىداف اليت األداء التنظيمي بأنو مقارنة النتائج ا
وتتمثل أمهية األداء التنظيمي حسب  (bashaer , sanjay, & sherine, 2016, p. 846) وضعتها.

(Tuggle, 1998)  يف أن التعرف على أداء ادلؤسسة يساىم يف ختصيص اإلجراءات وادلوارد اليت دتلكها ادلنظمة
جيد للمعنيني بتنفيذ اخلطط عن الوضع احلايل وكذلك التنسيق بني أجزاء وأقسام دلالئمة أىدافها كما يوفر إطالع 

 (80، صفحة 5100)غاًل و يامسني،  ادلنظمة.
 نتائج الدراسة التطبيقية. 2

 تحليل البيانات الشخصية والوظيفية 6.2
سب ادلئوية لكل من من أجل حتليل البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد العينة قمنا حبساب التكرارات والن

 اجلنس والعمر وادلؤىل العلمي ومستوى الوظيفية وسنوات العمل والنتائج موضحة يف اجلدول ادلوايل:
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 8 البيانات الشخصية والوظيفية21الجدول 
 الجنس
 
 

 أنثى ذكر
  %النسبة التكرار  %النسبة التكرار

07 74 00 5. 
 سنة فأكثر 21 سنة  21ألقل من  41من سنة 41ألقل من  01من  سنة01أقل من  العمر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
0. 05 57 24 7 04 - - 

 ماسرت ليسانس تقين بكالوريا فأقل المؤهل العلمي

 النسبة %  التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار  %النسبة التكرار

0. 05 05 54 0. 05 . 05 
 إطار عامل حتكم عامل تنفيذ مستوى الوظيفة

 %التكرار التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
01 .1 04 58 . 05 

 
 سنوات العمل

 سنة 02أكثر من  سنة 02سنة ألقل من 01من  سنة01سنة ألقل من  2من  سنوات 2أقل من 
 النسبة كرارالت النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
04 58 08 0. 9 08 9 08 

 .spssمن إعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج  المصدر8
وىذا  74%يتضح من خالل اجلدول أن أغلب أفراد عينة الدراسة ىم من فئة الذكور بنسبة بلغت 

كما يتضح أن أغلب أفراد   لطبيعة العمل بالشركة الذي يتطلب اجلهد العضلي أكثر يف عملياهتا التنفيذية خاصة،
سنة وىو ما يبني أن الشركة تعتمد  01أقل من  32%سنة منها نسبة  41عينة الدراسة أعمارىم تقل عن 

بشكل كبري على الشباب يف اصلاز مهامها، كما نالحظ أيضا من خالل اجلدول أنو ىناك تفاوت يف ادلؤىالت 
منهم لديهم شهادة تقين  24%ستوى بكالوريا فأقل ونسبة منهم لديهم م 32%العلمية ألفراد العينة حيث صلد 

حاملني لشهادة ادلاسرت، وىو ما يعكس التنوع  12%منهم حامل لشهادة الليسانس و  32%سامي، كما صلد 
ادلنطقي يف ادلستوى العلمي والدراسي للعاملني مبا يتناسب مع الوظائف اليت يشغلوهنا، كما نالحظ أيضا أن نسبة 

وىذا  12%يف حني بلغت نسبة اإلطارات  28%ونسبة عمال التحكم تساوي  60%تنفيذين بلغت العمال ال
يعكس من جهة ادلؤىالت اليت يتمتع هبا كل عامل بالشركة حبيث يوضع الفرد ادلناسب يف ادلكان ادلناسب ومن 

د، كما يتضح أيضا جهة أخرى جيب أن يتم توزيع العمال على كل ادلستويات الوظيفية ألداء العمل بشكل جي
من أفراد العينة لديهم  28%من خالل اجلدول أنو ىناك اختالف يف سنوات العمل بالنسبة للعمال حيث صلد 

 02ألقل من  01لديهم من  18%سنوات و  01ألقل من  2لديهم من  36%سنوات عمل و  2أقل من 
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درجة األوىل لسياسة التوظيف اليت سنة، وىذا راجع بال 02لديهم أكثر من  18%سنة عمل ويف األخري صلد 
 تعتمدىا الشركة حيث جتمع ما بني اخلربة وكذلك الطاقات الشبابية مبا يتناسب مع طبيعة العمل.

 الصدق البنائي لالستبانة 0.2
يتم التأكد من الصدق البنائي لالستبانة من خالل حساب معامل بريسون والنتائج ادلتحصل عليها 

 يوضحها اجلدول التايل:
 8 نتائج اختبار  معامل بيرسون22الجدول رقم 

 معامل االرتباط مستوى الداللة رقم العبارة معامل االرتباط مستوى الداللة رقم العبارة
26 1.757 1.111 62 1.8.9 1.111 
20 1.891 1.111 63 1..87 1.111 
21 1.255 1.111 64 1.720 1.111 
22 1.850 1.111 65 1.818 1.111 
23 1...0 1.111 66 1.2.1 1.111 
24 1.700 1.111 07 1.802 1.107 
25 1.758 1.111 02 1.8.4 1.110 
26 1.774 1.111 06 1.715 1.111 
27 1.... 1.111 00 1.270 1.110 
62 1.798 1.111 01 1..89 1.111 
66 1..02 1.111 02 1..00 1.111 
60 1...1 1.111 03 1..17 1.111 
61 1..10 1.111 04 1.491 1.111 

 80,01 دال إحصائيا عند مستوى معنوية.  8 0,05دال إحصائيا عند مستوى معنوية. 
 .spssمن إعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج  المصدر8

أن قيم مستوى الداللة لعبارات االستبانة أقل من مستوى ادلعنوية  14يتضح من خالل اجلدول رقم 
اص بكل عبارة بالنسبة دلتوسط رلموع عبارات كل بعد كانت موجبة أن قيم معامل االرتباط اخلكما ،  1.12

وىذا ديكن تفسريه بأنو يوجد ارتباط موجب ومعنوي بني كل  0,890و  0,490ومرتفعة حيث تراوحت بني 
 عبارة ومتوسط رلموع عبارات كل متغري وعليو االستبانة تتمتع بالصدق البنائي.
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 . ثبات االستبانة1.2
اختبار معامل ألفا كرونباخ  وذلك من أجل معرفة حساب ثبات أداة الدراسة من خالل  يتم التأكد من

 8ادلوايليوضحها اجلدول ادلتحصل عليها والنتائج  االستبانةاتساق عبارات 
 نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ8 23الجدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المتغيرات
 0,728 14 الثقة التنظيمية
 0,685 14 العمل الجماعي
 0,612 14 تفويض السلطة

 0,678 14 المشاركة في اتخاذ القرارات
 0,764 14 التحفيز

 0,871 51 تمكين العاملين
 0,660 .1 األداء التنظيمي
 .spssمن إعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج  المصدر8

أىم االختبارات وأكثرىا انتشارا يف حبوث العلوم من  Cronbach,s Alphaيعترب اختبار معامل 
إىل أن بعض الدراسات  Keithاإلنسانية واالجتماعية  كمؤشر للتأكد من جودة أداة الدراسة، حيث أشار 

 لكي تعترب مقبولة وأن االستبانة تتمتع بالثبات، ..1تستشهد بأن قيم ألفا كرونباخ جيب أن تكون أكرب من 
(keith, 2018, p. 6) ( نالحظ أن قيم 12ومن خالل النتائج اليت حتصلنا عليها وادلوضحة يف اجلدول رقم )

[ وعليو ديكن القول بأن 0,871 -0,612] دلتغريات الدراسة تراوحت بني  Cronbach,s Alphaمعامل 
 .Keithشرط الثبات زلقق تأسيسا على ما جاء يف دراسة 

 طبيعة توزيع متغيرات الدراسة 2.2
معاملي االلتواء والتفلطح والنتائج  االعتماد علىد من أن متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي مت لتأكل

 :ادلوايلادلتحصل عليها موضحة يف اجلدول 
 8 نتائج معاملي االلتواء والتفلطح24الجدول رقم 

 (kurtosis)معامل التفلطح  (Asymetrie)معامل االلتواء  المتغيرات

اد 
أبع

ين 
مك

ت
ا

لين
عام

ل
 

 3,676 0,886- الثقة التنظيمية
 0.153- 0,523 العمل الجماعي
 0,294 0,664 تفويض السلطة
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المشاركة في اتخاذ 
 القرارات

0,797 -0,705 

 0,105- 0,993 التحفيز
 1.068 0,411 األداء التنظيمي

 .spssرجات برنامج من إعداد الباحثني اعتمادا على سل المصدر8                            
وأن معامل  0ختبار طبيعة توزيع متغريات الدراسة جيب التأكد من أن معامل االلتواء أقل من القيمة ال

، 5108)مقراش،  عندىا ديكننا القول بأن متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، 51التفلطح أقل من القيمة 
-م معامل االلتواء ادلتحصل عليها زلصورة بني أن قي .1ويتضح من خالل اجلدول رقم  ( 040صفحة 
-كما أن قيم معامل التفلطح ادلتحصل عليها زلصورة بني  ،0وىي أقل من القيمة  0,993 و 0,886
وعليو ديكن القول بأن متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي وأهنا صاحلة  51وىي أقل من  3,676و  0,705

 الختبار فرضيات الدراسة.
 حليل معامل تضخم التباين والتباين المسموحت 3.2

 تضخم معامللتأكد من أن متغريات الدراسة ادلستقلة غري مرتبطة فيما بينها مت االعتماد على اختباري 
 والنتائج اليت مت احلصول عليها موضحة يف اجلدول التايل: (tolerance)التباين المسموح   (VIF) التباين

 .(tolerance)والتباين المسموح  (VIF)م التباين 8 معامل تضخ25الجدول رقم 
 (tolerance) التباين المسموح (VIF) معامل تضخم التباين المتغيرات

 1,816 1,226 الثقة التنظيمية
 1,307 3,258 العمل الجماعي
 1,142 7,029 تفويض السلطة

المشاركة في اتخاذ 
 القرارات

9,907 1,101 

 1,175 9,301 التحفيز
 .spssمن إعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج  صدر8الم

 01إن مشكلة ارتباط ادلتغريات ادلستقلة لن تظهر يف حالة ما إذا كان معامل تضخم التباين أصغر من 
( 040، صفحة 5108)مقراش،  بالنسبة جلميع متغريات الدراسة ادلستقلة، 0,1والتباين ادلسموح أكرب من 

و  1,226ل نتائج اجلدول السابق أن قيم معامل تضخم التباين كانت زلصورة بني حيث يتبني من خال
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كما يتضح أيضا من خالل اجلدول السابق أن قيم التباين ادلسموح   01وىذه القيم أصغر من القيمة  9,907
اختبار  وعليو ديكننا القول بأن نتائج 0,1 وىي أكرب من 0,816 و 0,175اليت مت احلصول عليها زلصورة بني 
 .وأهنا صاحلة الختبار الفرضيات عدم ارتباط ادلتغريات ادلستقلة جيدة

 واختبار الفرضية الرئيسية األولى التحليل الوصفي لتمكين العاملين 4.2
 التحليل الوصفي ألبعاد تمكين العاملين 6.4.2

ل حساب ادلتوسط يتم حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة ضلو عبارات أبعاد دتكني العاملني من خال
احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل من الثقة التنظيمية، العمل اجلماعي، تفويض السلطة، ادلشاركة  يف اختاذ 

 :ادلوايلالقرارات، التحفيز، والنتائج ادلتحصل عليها موضحة يف اجلدول 
  لينتمكين العام8 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد 26الجدول رقم 

 الترتيب درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أبعاد تمكين العامين
 12 عالية 0,526 3,955 الثقة التنظيمية
 15 عالية جدا 0,374 4,230 العمل الجماعي
 10 عالية جدا 0,353 4,21 تفويض السلطة

المشاركة في اتخاذ 
 القرارات

 10 عالية جدا 0,370 4,27

 14 عالية جدا 0,363 4,20    زالتحفي
 .spssمن إعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج  المصدر8

يتضح أن أغلب ادلتوسطات احلسابية ألبعاد دتكني العاملني جاءت بدرجة  18من خالل اجلدول رقم 
تبة األوىل من ، ويتضح من خالل اجلدول أنو يف ادلر 4,230و  3,955موافقة عالية جدا وكانت زلصورة بني 

ما يشري لدرجة ادلوافقة العالية  4,27حيث درجة ادلوافقة جاء بعد ادلشاركة يف اختاذ القرارات مبتوسط حسايب بلغ 
جدا ضلو عبارات ىذا البعد كما أن قيمة االضلراف ادلعياري تشري لدرجة تشتت منخفضة يف اإلجابات حيث بلغ 

والذي يشري لدرجة  4,230بعد العمل اجلماعي مبتوسط حسايب بلغ ، أما يف ادلرتبة الثانية فقد جاء 0,370
وىو ما يشري لدرجة تناسق يف االجابات  0,374موافقة عالية ضلو عبارات ىذا البعد، كما بلغ االضلراف ادلعياري 

جة وىو ما يشري لدر  4,21مقبولة، أما يف ادلرتبة الثالثة فقد جاء بعد تفويض السلطة مبتوسط حسايب يساوي 
، 0,353موافقة عالية جدا ضلو مضمون عبارات ىذا البعد بدرجة تشتت منخفضة حيث بلغ االضلراف ادلعياري 

، حيث 0,363  واضلراف معياري يساوي 4,20وجاء يف ادلرتبة الرابعة بعد التحفيز مبتوسط حسايب يساوي 
لتحفيز بدرجة تشتت منخفضة، أما يف تشري ىذه القيم لدرجة عالية جدا من ادلوافقة ضلو مضمون عبارات بعد ا
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 ،0,526واضلراف معياري يساوي  3,955مبتوسط حسايب يساوي  ةادلرتبة اخلامسة فقد جاء بعد الثقة التنظيمي
حيث تؤكد ىذه القيم درجة ادلوافقة العالية ضلو مضمون عبارات بعد الثقة التنظيمية وىذا بدرجة تناسق يف 

 اإلجابات مقبولة.
 ر الفرضية الرئيسية األولىاختبا 0.4.2

-One samples t)للعينة الواحدة) Tاختبار اختبار صحة الفرضية األوىل من خالل حساب  يتم 
testتحصل عليها موضحة يف اجلدول التايل:، والنتائج ادل 

 للفرضية األولى. 8T_testنتائج اختبار 27الجدول رقم 
المتوسط  المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 tمة قي
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 0,000 0,05 2,009 27,770 0,299 4,175 تمكين العاملين

 .spssمن إعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج  المصدر8
رب وىو أك  4,175قد بلغ  دلتغري دتكني العاملنينالحظ أن ادلتوسط احلسايب  19رقم من خالل اجلدول 

وىي أكرب من قيمة  27,770ساوي ت العاملني دتكنياحملسوبة  T، كما أن قيمة 0من الوسط الفرضي للدراسة 
T  2,009اجلدولية  اليت تساوي( 20222، كما أن مستوى الداللة يساوي=sig)  وىو أقل دتاما من مستوى

أنو يوجد مستوى وافقني بدرجة عالية على م العاملني يف الشركة اإلفريقية للزجاج، ما يدل على أن 1012ادلعنوية 
مستوى تمكين "" واليت تنص على:  الفرضية األولى للدراسة "مقبولةوتأسيسا عليو فإن  عايل لتمكني العاملني،

 العاملين عالي بالشركة اإلفريقية لزجاج بوالية جيجل".
 ل ادلوايل:كما ديكن توضيح نتائج اختبار الفرضيات الفرعية ذلذه الفرضية يف اجلدو 

 للفرضية األولى. 8T_testنتائج اختبار 62الجدول رقم 
المتوسط  المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0,000 0,05 2,009 12,824 0,526 3,955 الثقة التنظيمية

 0,000 0,05 2,009 23,253 0,374 4,230 العمل الجماعي

 0,000 0,05 2,009 24,298 0,353 4,215 تفويض السلطة
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المشاركة في 
 اتخاذ القرارات

4,270 0,370 24,231 2,009 0,05 0,000 

 0,000 0,05 2,009 23,465 0,363 4,205 التحفيز

 .spssمن إعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج  المصدر8
 ا يلي:يتضح  من خالل اجلدول السابق م

  وىو ينتمي للمجال الرابع دلقياس ليكرت اخلماسي  3,955بلغ ادلتوسط احلسايب لبعد الثقة التنظيمية
اجلدولية  Tوىي أكرب من قيمة  12,824احملسوبة تساوي  Tبدرجة موافقة عالية، كما يتضح أن قيمة 

دتاما من مستوى  وىو أقل sig= 0,000، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي 2,009اليت تساوي 
"مستوى الثقة التنظيمية عالي ادلعنوية، وتأسيسا عليو فإن الفرضية الفرعية األوىل مقبولة واليت تنص على: 

 بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل".
  وىو ينتمي للمجال اخلامس دلقياس ليكرت اخلماسي  4,215بلغ ادلتوسط احلسايب لبعد العمل اجلماعي

 Tوىي أكرب من قيمة  23,253احملسوبة تساوي  Tة عالية جدا، كما يتضح أن قيمة بدرجة موافق
وىو أقل دتاما من  sig= 0,000، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي 2,009اجلدولية اليت تساوي 

"مستوى العمل مستوى ادلعنوية، وتأسيسا عليو فإن الفرضية الفرعية الثانية مقبولة واليت تنص على: 
 اعي عالي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل".الجم

  وىو ينتمي للمجال اخلامس دلقياس ليكرت اخلماسي  4,215بلغ ادلتوسط احلسايب لبعد الثقة التنظيمية
اجلدولية  Tوىي أكرب من قيمة  24,298احملسوبة تساوي  Tبدرجة موافقة عالية، كما يتضح أن قيمة 

وىو أقل دتاما من مستوى  sig= 0,000مة مستوى الداللة تساوي كما أن قي، 2,009اليت تساوي 
8 "مستوى تفويض السلطة عالي ادلعنوية، وتأسيسا عليو فإن الفرضية الفرعية الثالثة مقبولة واليت تنص على

 بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل".
  ل اخلامس دلقياس ليكرت اخلماسي وىو ينتمي للمجا 4,270بلغ ادلتوسط احلسايب لبعد الثقة التنظيمية

اجلدولية  Tوىي أكرب من قيمة  24,231احملسوبة تساوي  Tبدرجة موافقة عالية، كما يتضح أن قيمة 
وىو أقل دتاما من مستوى  sig= 0,000، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي 2,009اليت تساوي 

"مستوى المشاركة في اتخاذ بولة واليت تنص على: ادلعنوية، وتأسيسا عليو فإن الفرضية الفرعية الرابعة مق
 القرارات عالي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل".
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  وىو ينتمي للمجال اخلامس دلقياس ليكرت اخلماسي  4,205بلغ ادلتوسط احلسايب لبعد الثقة التنظيمية
اجلدولية اليت  tرب من قيمة وىي أك 23,465احملسوبة تساوي  tبدرجة موافقة عالية جدا، كما أن قيمة 

وىو أقل دتاما من مستوى ادلعنوية  sig= 0,000، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي 2,009تساوي 
"مستوى التحفيز عالي ، وتأسيسا عليو فإن الفرضية الفرعية اخلامسة مقبولة واليت تنص على: 0,05

 بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل".
 لوصفي لألداء التنظيمي واختبار الفرضية الرئيسية الثانيةالتحليل ا 5.2

الثانية للدراسة من الرئيسية واختبار الفرضية  التنظيمي األداءيتم حتليل إجابات أفراد العينة ضلو متغري 
ر األداء دلتغري  وكذلك ادلتوسط احلسايب One samples t-test)) للعينة الواحدة Tاختبار خالل حساب 

 والنتائج ادلتحصل عليها موضحة يف اجلدول التايل: ،التنظيمي
 التنظيمي األداء8 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير 66الجدول رقم 

المتوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى  درجة الحرية الجدولية tقيمة 
 الداللة

 0,000 0,05 2,009 20,305 0,356 4,023  األداء التنظيمي

 .spssمن إعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج  المصدر8
وىو بذلك ينتمي  4,023يتضح أن ادلتوسط احلسايب لألداء التنظيمي بلغ  00من خالل اجلدول رقم 

 للمجال الرابع دلقياس ليكرت اخلماسي والذي يقابلو درجة موافقة عالية، حيث يتضح أن 
، كما 2,009اجلدولية اليت تساوي  Tوىي أكرب دتاما من قيمة  20,305احملسوبة تساوي  Tة كما أن  قيم

، وعليو فإن الفرضة 0,05وىي أصغر من مستوى ادلعنوية  sig= 0,000أن قيمة مستوى الداللة تساوي 
لزجاج بوالية ل 8 مستوى األداء التنظيمي عالي بالشركة اإلفريقيةالرئيسية الثانية مقبولة واليت تنص على

 جيجل".
 الثالثة اختبار الفرضية الرئيسية 6.2

 05من أجل التأكد من صحة الفرضية الرئيسية مت االعتماد على حتليل االضلدار ادلتعدد واجلدول رقم 
 يوضح النتائج ادلتحصل عليها.

 (التنظيمي األداء= )المتغير التابع 8Analysis of variancesنتائج تحليل التباين لالنحدار 60الجدول رقم 
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مجموع  النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
Fالمحسوبة 

مستوى داللة 
F 

معامل 
 R2التحديد 

معامل 
 Rاإلرتباط 

 0,942 0,888 0,000 69,968 1,106 5 5,528 االنحدار 6
     0,016 44 0,695 الخطأ المتبقي

      49 6,223 المجموع
 .spssإعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج من  المصدر8

 1012وىو أقل من  F= 0,000 sigأن مستوى الداللة يساوي  يتبني  05من خالل اجلدول رقم 
ما يشري الرتباط  R= 0,942 تساوي قيمة معامل االرتباط أنكما   ،ما يشري ألن النموذج ذو داللة إحصائية

 قيمة معامل التحديدأن كما   ،94,2%التنظيمي بنسبة بلغت  األداء يفجدا لتمكني العاملني إجايب وقوي 
وباقي التأثري  التنظيمي األداءيف  العاملني لتمكني% 88,8أي وجود أثر إجيايب بنسبة  R2= 0,888 تساوي

 يةالفرضية الرئيس، وعليو ديكن القول بأن غري واردة يف النموذج احلايل يرجع لعوامل أخرى 11,2%الذي نسبتو 
أثر إيجابي في تحسين األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية  العاملينلتمكين "واليت تنص على:  "مقبولة" لثالثة

 بوالية جيجل". للزجاج
يف  العاملني دتكنياختبار أثر كل بعد من أبعاد وبعد التأكد من صحة الفرضية الرئيسية الثالثة نقوم ب

 Multipeمن خالل اختبار حتليل التباين لالضلدار ادلتعدد ) يقية للزجاجبالشركة اإلفر  التنظيمي األداء حتسني
regression Analysis)  00والنتائج اليت مت التوصل إليها موضحة يف اجلدول رقم. 
 (Multipe regression Analysis)8 نتائج تحليل االنحدار المتعدد 61الجدول رقم

 .spssمن اعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج  المصدر8

 النموذج
Model 

مالت المعا المعامالت غير النمطية
 النمطية

 Tقيمة
 المحسوبة

مستوى داللة 
T 

- B الخطأ المعياري Beta - - 
 constant 0,296 0,264 - 1,120 0,269ثابت 

 0,000 14,094 0,786 0,038 0,532 الثقة التنظيمية
 0,010 2,712 0,247 0,087 0,235 العمل الجماعي
 0,488 0,699- 0,093- 0,135- 0,094- تفويض السلطة

 0,022 2,383 0,378 0,153 0,363 مشاركة في اتخاذ القرارات ال
 0,060 1,927 0,354 0,180 0,348 التحفيز
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 يتضح ما يلي: 00من خالل اجلدول رقم 
 ألن قيمة ية للزجاج للثقة التنظيمية أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقT  احملسوبة تساوي

 sig)، كما أن مستوى الداللة يساوي  2,009اجلدولية اليت تساوي Tوىي أكرب من قيمة  14,094
اليت تنص  "مقبولة" وتأسيسا عليو فإن الفرضية الفرعية األوىل ،0,05وىو أقل من مستوى ادلعنوية  (0,000=

 حسين األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل".8 "للثقة التنظيمية أثر إيجابي في تعلى
  ألن قيمة للعمل اجلماعي أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاجT  احملسوبة تساوي

 sig)، كما أن مستوى الداللة يساوي  2,009اجلدولية اليت تساوي Tوىي أكرب من قيمة  2,712
اليت تنص  "مقبولة" وتأسيسا عليو فإن الفرضية الفرعية الثانية ،0,05أقل من مستوى ادلعنوية  وىو (0,010=

 8 "للعمل الجماعي أثر إيجابي في تحسين األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل".على
 ألن قيمة لزجاج ليس لتفويض السلطة أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية لT  احملسوبة

، كما أن مستوى الداللة يساوي  2,009اجلدولية اليت تساوي Tوىي أقل من قيمة  0,699-تساوي 
(sig =0,488)  مرفوضة" وتأسيسا عليو فإن الفرضية الفرعية الثالثة ،0,05وىو أكرب من مستوى ادلعنوية" 

 األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج".8 "لتفويض السلطة أثر إيجابي في تحسين اليت تنص على
  ألن قيمة للمشاركة يف اختاذ القرارات أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاجT 

، كما أن مستوى الداللة  2,009اجلدولية اليت تساوي Tوىي أكرب من قيمة  2,383احملسوبة تساوي 
وتأسيسا عليو فإن الفرضية الفرعية  ،0,05من مستوى ادلعنوية  وىو أقل (sig =0,022)يساوي 

8 "للمشاركة في اتخاذ القرارات أثر إيجابي في تحسين األداء التنظيمي اليت تنص على "مقبولة" الرابعة
 بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل".

 ألن قيمة ة للزجاج ليس للتحفيز أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقيT  احملسوبة تساوي
 sig)، كما أن مستوى الداللة يساوي  2,009اجلدولية اليت تساوي Tوىي أقل من قيمة  1,927

اليت  "مرفوضة" وتأسيسا عليو فإن الفرضية الفرعية اخلامسة ،0,05وىو أكرب من مستوى ادلعنوية  (0,060=
 اء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل".8 "للتحفيز أثر إيجابي في تحسين األدتنص على

 تفسير نتائج الدراسة
  8حيث ديكن تفسري ىذه النتيجة بأن الشركة مستوى تمكين العاملين عالي بالشركة اإلفريقية لزجاج

االعتماد اإلفريقية للزجاج تويل أمهية كبرية دلنح العاملني لديها الفرصة الكافية ألداء أعماذلم مبرونة أكثر و 
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وكذلك تدفعهم للمشارك يف اختاذ القرارات  معلى مهاراهتم وقدراهتم يف حل ادلشكالت اليت تواجهه
ووضع األىداف التنظيمية والتشغيلية واألىداف العامة للشركة، وىو ما تؤكده درجة ادلوافقة العالية ضلو 

 يف اختاذ القرارات. عبارات الثقة التنظيمية وعبارات العمل اجلماعي وعبارات ادلشاركة
  8حيث ديكن تفسري ىذه النتيجة بأن الشركة مستوى األداء التنظيمي عالي بالشركة اإلفريقية للزجاج

وحتقيق مستوى انتاج عايل، باإلضافة لسعيها  ةاإلفريقية للزجاج تسعى جاىدة لتحسني عملياهتا التشغيلي
حتقيق مكانة سوقية عالية من خالل الرتكيز على ادلستمر لتحسني مكانتها لدى العمالء والزبائن وكذلك 

 حتسني أداء مواردىا البشرية.
 يرجع يوجد أثر إيجابي لتمكين العاملين في تحسين األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج :

مية لتأثير كل من الثقة التنظي االثر اإلجيايب لتمكني العاملني يف حتسني األداء التنظيمي بالدرجة األوىل
، حيث تساىم كلها يف حتسني وتأثير المشاركة في اتخاذ القرارات تأثير العمل الجماعيوكذلك 

األداء التنظيمي للشركة اإلفريقية للزجاج، فإديان الشركة بقدرات العاملني وثقتها يف كفاءاهتم ومهاراهتم 
ن إنشاء فرق العمل بالشركة يدفعهم للعمل أكثر وبذل ادلزيد من اجلهد يف العمل وإثبات الذات، كما أ

ودتكني العاملني من التعاون يف إصلاز ادلهام والتتزر يساىم بشكل كبري يف رفع األداء التنظيمي وحتسني 
انتاجية ادلؤسسة واإلبداع اجلماعي، كما أن إشراك العاملني يف اختاذ القرارات وحل ادلشكالت وادلسامهة 

يف حتسني األداء التنظيمي حبيث يتم استغالل ادلعارف يف وضع أىداف الشركة لو األثر الكبري 
والكفاءات ادلوجودة يف مجيع أقسام ادلؤسسة دون إقصاء أي شخص وبالتايل إتاحة الفرصة للجميع من 

 أجل إثبات مهاراهتم وكفاءاهتم لتحقيق أىداف ادلنظمة.
  حيث يفسر ذلك للزجاجليس لتفويض السلطة أثر في تحسين األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية :

بأنو بالرغم من أنو يوجد مستوى عايل لتفويض السلطة إال أنو ليس بالقدر الكايف الذي يسح بتحسني 
أداء ادلؤسسة وبالتايل جيب إعادة النظر يف كيفية تفويض السلطات للعاملني ومنحهم الصالحيات اليت 

 مل مسؤولياهتم.دتكنهم من إبراز قدراهتم ومهاراهتم باإلضافة لضرورة حت
 8وتفسر ىذه النتيجة يف أن  ليس للتحفيز أثر في تحسين األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج

نظام احلوافز الذي تتبعو الشركة ال يرقى لتطلعات العاملني يف رلال التمكني وبالتايل بالرغم من درجة 
ؤسسة وبالتايل غياب نظام حوافز مرتبط ادلوافقة العالية إال أن ذلك ال يسمح ذلم بتحسني أداء ادل

 بتمكني العاملني وربطو بتحسني األداء التنظيمي للشركة.
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 الخاتمة 
إن سعي منظمات اليوم لتحقيق أىدافها ادلتمثلة أساسا يف حتقيق التميز يف األداء والتفوق وضمان 

ر مهاراهتم ومنحهم احلرية والالمركزية يف استمراريتها يتوقف على مدى اىتمامها مبواردىا البشرية وتنميتهم وتطوي
تسيريىم وإدارهتم، حيث أصبح لزاما عليها تبين مداخل إدارية أكثر مرونة، ودلعرفة مستوى دتكني العاملني وأثره يف 
حتسني األداء التنظيمي دلنظمات األعمال مت إجراء دراسة تطبيقية بالشركة اإلفريقية للزجاج حيث ديكن تلخيص 

 ائج  والتوصيات اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي:أىم النت
  نتائج الدراسة 
 مستوى األداء التنظيمي عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج  بوالية جيجل؛ 
 مستوى الثقة التنظيمية عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل؛ 
 ل؛مستوى العمل اجلماعي عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيج 
 مستوى تفويض السلطة عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل؛ 
 مستوى ادلشاركة يف اختاذ القرارات عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل؛ 
 مستوى التحفيز عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل؛ 
 جيجل؛ مستوى األداء التنظيمي عايل بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية 
 بوالية جيجل. لتمكني ادلوارد البشرية أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج 
 .للثقة التنظيمية أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل 
  فريقية للزجاج  بوالية جيجل.للعمل اجلماعي أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإل 
 .ليس لتفويض السلطة أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل 
  .للمشاركة يف اختاذ القرارات أثر إجيايب يف حتسني األداء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل 
 داء التنظيمي بالشركة اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل.ليس للتحفيز أثر إجيايب يف حتسني اال 
 التوصيات 

 من خالل النتائج اليت توصلنا إليها نقدم التوصيات التالية للشركة اإلفريقية للزجاج:
  تعزيز الثقة التنظيمية والعمل اجلماعي وادلشاركة يف اختاذ القرارات لدى العاملني بالشركة لزيادة ثقتهم يف

 نهم من اإلبداع واالبتكار وتقدمي أداء متميز باستمرار؛أنفسهم ودتكي



 

 نجيمي عيسى،  بوطالب جهيد
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  البحث عن طرق وأساليب جديدة لتفويض السلطة ومنح العاملني السلطات الالزمة ألداء أعماذلم بكفاءة
 وفعالية دون قيود أو خوف من اإلدارة والذي من شانو حتسني األداء التنظيمي بالشركة؛

 تبع يف الشركة وربطو بتمكني العاملني وكذلك وضع معايري دقيقة وموضوعية إعادة النظر يف نظام احلوافز ادل
 ترتبط باألداء ادلتميز لدى األفراد؛

 .جتسيد األفكار واالقرتاحات اليت يقدمها العاملون دلنحهم الثقة يف قدراهتم وأفكارىم 
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 : ملخص
ة قياس أثر الرقمنة على قيمة اػبدمات اؼبقدمة للموارد البشرية يف اعبامعات اعبزائرية وأساسا ىذه الدراس تتضمن 

 .يف جامعة طبيس مليانة، كأىم أداة يف اؼبؤسسات اؼبعاصرة اليت تعترب اؼبورد البشري الركيزة واؼبيزة األوُف للتفوق والتقدم
مث مت التطرق  ،سل حيث مت التعرف على أدوات الرقمنةلقد مت التطرق إُف ىذا اؼبوضوع عرب ترتيب منهجي متسل

  .إُف أمهية استيعاب اؼبوارد البشرية لتقنية اؼبعلومات يف ؾبال التسيَت وسرعة إجناز اػبدمات للمتعاملُت
توصلنا لبعض النتائج اليت تؤكد على ضرورة  ،اعبيالِف بونعامة خبميس مليانة للدراسة جامعةوقد أخذنا كنموذج 

 وإمكانية تفعيل دور إدارة اؼبوارد البشرية ،مام باؼبورد البشري يف اعبامعة ألنو العنصر احملوري ألية فعالية داخلهااالىت
 .بإدخال بتحديث وبشكل دوري التكنولوجيا مواكبة للمستجدات

  ة.الفعالي ،اؼبوارد البشرية ،الرقمنة كلمات مفتاحية:
Abstract:  

    This study includes measuring the impact of digitization on the value of services 

provided to human resources in Algerian universities, mainly in the University of Khemis 

Miliana, as the most important tool in contemporary institutions that consider human 

resource the pillar and first advantage of excellence and progress.  

    This subject was addressed through a systematic sequence arrangement, where the 

digitization tools were identified, and then the importance of human resources 

assimilation of information technology in the field of management and the speed of 

delivery of services to customers was addressed.  
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     We have taken as a model for the study the University and we reached some results 

that confirm the necessity of paying attention to the human resource at the university 

because it is the pivotal element of any activity within it. 

Keywords: Digitization, Human Resources, Efficiency. 

 . مقدمة: 1
إن التغَتات اؼبتسارعة يف العاَف اليوم تفرض نوعا جديدا من اؼبوارد البشرية، فإن األمر يتطلب البحث يف كينونة 
وجدية اؼبوارد البشرية يف مواكبة اؼبستجدات، وتعترب اؼبوارد البشرية يف حد ذاهتا عنصرا أساسيا لتعظيم االستفادة 

استغالل قدراهتا وكفاءاهتا من جهة أخرى، وخلق اؼبناخ اؼبناسب ؽبا لإلبداع منها يف اؼبؤسسات من جهة، وكيفية 
واالبتكار يف اجملال الرقمي، دبعٌت البحث عن اؼبسار اليت تسلكو اؼبؤسسة يف مساعدة إدارة اؼبوارد البشرية يف 

ية يف ضوء الظروف اليت مواكبة التطورات التكنولوجية واالستفادة منها من خالل إعادة ىندسة نظم اؼبوارد البشر 
 أوجدهتا تكنولوجيا االتصال.

وعليو فاغبصول على اؼبعلومات اؼبفيدة يتطلب استخدام كفاءات ومهارات عالية باإلضافة إُف 
التكنولوجيات اغبديثة يف ىذا اجملال، ودبا أن الفرد يف اجملتمع ىو الذي ابتكر ىذه التكنولوجيا والقادر على 

اتو وحاجات مؤسستو اليت يعمل لصاغبها، فهذا اؽبدف الذي يسعى إليو ىو الغاية استخدامها لتعظيم حاج
 إلدارة ذكية للموارد البشرية. 

وألن إدارة اؼبوارد البشرية حاليا أصبحت أىم وظيفة من بُت وظائف اؼبؤسسة واليت تعترب اعبانب اؼببدع،       
 ألخرى، فاإلشكالية اؼبطروحة ىي على النحو التاِف:والذي ديكن أن يعوض النقص اؼبوجود يف بقية اؼبوارد ا

ما مدى قياس أثر تبني الرقمنة على قيمة الخدمات المقدمة للموارد البشرية في الجامعات الجزائرية        
 وخصوصا جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة؟ 

 ونطرح األسئلة الفرعية التالية:  
 الرقمنة؟ملة يف اؼبؤسسة ؿبل الدراسة يف ظل ماىي اػبصائص اعبديدة للقوى العا -
ما أثر تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصال على كل من وظائف إدارة اؼبوارد البشرية وكذا اؼبسارات الوظيفية  -

 للعاملُت؟
 كيف ديكن مطابقة احتياجات إدارة اؼبوارد البشرية مع التحوالت اعبديدة؟ -
 : الفرضيات.5.5

 .اضيةظل التطورات اعبديدة بتكوين أعلى منو يف الفًتات اؼب تتميز القوى العاملة يف -
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السرعة، اؼبردودية  تساعد تكنولوجيا اؼبعلومات على تفعيل وظائف إدارة اؼبوارد البشرية من حيث: التكلفة -
 باإلضافة إُف أهنا ربسن اؼبسارات الوظيفية للعاملُت على قدر تكوينهم يف ىذا اجملال.

 الدراسة من احتياجاهتا بشكل مستمر حسب التطورات التكنولوجية اغباصلة. تعدل اؼبؤسسة ؿبل -
 : المنهج .0.5

اعتمدنا يف ىذا البحث على اؼبنهج التحليلي الوصفي باعتباره اؼبنهج األنسب ؽبذا النوع من البحوث،         
نتائج اؼبتوصل إليها يف اعبزء اػباص واليت تقوم على صبع وربليل وعرض اؼبادة العلمية مث التعليق عليها من خالل ال

 بالدراسة اؼبيدانية .
 مت تقسيم ىذه اؼبداخلة إُف احملاور التالية:

 احملور األول: مفاىيم الرقمنة وتطوراهتا.
 احملور الثاين: أىم وظائف اؼبوارد البشرية

 احملور الثالث: اسهامات الرقمنة للموارد البشرية يف جامعة اعبيالِف بونعامة.
 مفاهيم الرقمنة وتطوراتها .0

 مفاهيم عامة حول التكنولوجيا 5.0
 مفهوم التكنولوجيا: .5.5.0

( واليت ترصبت إُف "تقنيات" من الكلمة اليونانية Technologyاشتقت كلمة تكنولوجيا ) 
(Techne( وتعٍت مهارة أو حرفة أو صنعة، والكلمة )logoy وتعٍت علما أو فنا، أو دراسة، وتشَت بعض )

تابات إُف أن اؼبقطع الثاين من كلمة تكنولوجيا تعٍت علم اؼبهارات أو الفنون أو فن الصنعة أو منطق اغبرفة، الك
 .(20ص ،2000، ؿبمد ؿبمود اغبيلة) أي دراسة اؼبهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة ؿبددة

التساع يف آن واحد، نظرا ووفقا للتطور التارخيي اتصف مفهوم التكنولوجيا وارتباطو بالتقنية بالغموض وا 
لتعدد زبصصات الباحثُت الذين تعرضوا لدراستو وكذا ارتباطو بالتغَتات السريعة اليت تتصف هبا تعامالت األفراد 

 .(282، ص1999، علي ؿبمد منصور) متالحقةمع البيئة اؼبادية خالل فًتة زمنية 
  تعريف التكنولوجيا .0.5.0

" ىي اعبهد اؼبنظم الرامي إُف استخدام نتائج البحث  (28، ص1999، و شنبصبال أب) بأهناوىناك من يعرفها 
العلمي يف تطوير أساليب أداء العمليات اإلنتاجية باؼبعٌت الواسع الذي يشمل اػبدمات اإلدارية أساليبا جديدة 

 يفًتض أهنا أجدى للمجتمع".
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لة إلنتاج مصنوع بطريقة آلية وتعرف التكنولوجيا كذلك على أهنا " ؾبموعة من التقنيات اؼبتسلس
 وعموما ال زبرج التكنولوجيا عن معاين ثالثة ىي: (83، ص2001)ؿبمد مسن، متطورة"

أو أي معرفة منظمة ألجل  ( وتعٍت التطبيق النظامي للمعرفة العلميةProcessesالتكنولوجيا كعمليات ) -  
 مهمات، أو أغراض عملية.

 (: وتعٍت األدوات واألجهزة، واؼبواد الناذبة عن تطبيق اؼبعرفة العلمية Productsالتكنولوجيا كنواتج )  -  

التكنولوجيا كعملية ونواتج: وتشَت إُف ىذا اؼبعٌت، أو تستعمل بو عندما يشار إليها معا مثل تقنيات  -  
 .اغباسوب

 أنواع التكنولوجيا .2.5.0
  يتم تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة معايَت منها ما يلي:

 على أساس درجة التحكم، نجد هناك: .5.2.5.0        
  .درجة التحكم فيها كبَت جداو سبتلكها اؼبؤسسات الصناعية  وىي تكنولوجيا التكنولوجيا األساسية: -
وىي تكنولوجيا سبلكها مؤسسة واحدة أو عدد ؿبدود من اؼبؤسسات الصناعية، وىي  تكنولوجيا التمايز: -      

 ز هبا عن بقية منافسيها اؼبباشرين. تكنولوجيا تتمي
 على أساس موضوعها: .0.2.5.0

 :وىي التكنولوجيا احملتواة يف اؼبنتوج النهائي واؼبكون لو. تكنولوجيا المنتوج 
 :واؼبراقبة وىي تلك اؼبستخدمة يف عمليات الصنع، وعمليات الًتكيب تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج.  
 ة يف معاعبة مشاكل التصميم والتنظيم وتسيَت تدفقات اؼبوارد، ومن وىي اؼبستخدم :تكنولوجيا التسيير

 .(أمثلتها الربامج والتطبيقات التسيَتية )نظم دعم القرارات، نظم دعم اؼبديرين
 :تستخدم يف نشاطات التصميم يف اؼبؤسسة، كالتصميم دبساعدة اغباسوب. تكنولوجيا التصميم 
 :ليت تستخدم يف معاعبة اؼبعلومات واؼبعطيات ونقلها تتزايد وىي ا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أمهيتها باستمرار نظرا للدور الذي تلعبو يف جزء من عملية التسيَت، الذي يعتمد على صبع ومعاعبة 
وبث اؼبعلومات، وىناك معايَت أخرى على أساس أطوار حياهتا، على أساس كثافة رأس اؼبال، على 

 أساس درجة التعقيد.
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  مفاهيم عامة حول المعلومات 0.0
أصبحت اؼبعلومات موردا جوىريا يف وقتنا اغباِف، فإذا أرادت اؼبؤسسات البقاء والنماء ما عليها إال أن ذبمع 

 وزبزن وتعاًف كل اؼبعلومات اليت تراىا تتناسب ونشاطها.

 تعريف المعلومات وخصائصها .5.0.0
وىو يعود اشتقاقيا إُف  ثالشبائة تعريفأكثر من  لومات لواؼبعيذىب يوزوا وىو باحث صيٍت إُف أن مفهوم 

تعٍت عملية توصيل أو شيء يتم توصيلو، ويرى البعض أن اؼبعلومات  و   Information الالتيٍتاؼبصطلح 
 ،بدون سنةبدر، أضبد أنور ) أثرىاكاعباذبية والكهرباء ال نستطيع وصفها بدقة، ولكننا نعرف كيف تعمل وندرك 

 وعليو ديكن إعطاء تعريف للمعلومة كما يلي: (18-17ص ص 
تعرف اؼبعلومة على أهنا "ما يستخلص من صبع وتنظيم، ربليل وتلخيص البيانات "، وتعرف أيضا بأهنا "  

ىذه األخَتة ال تتحول إُف معلومة إال من خالل منوذج  اؼبعلومة تكون ناذبة عن إشارات ومعطيات )بيانات(
 .(Reix.R, 1995, p16)لشخص أو ؾبموع معارفو العلمية والعملية اؼبخزنة يف ذاكرتو"للًتصبة يتكون من خربة ا

وىناك أيضا من يقول" اؼبعلومة ىي البيانات اليت مت إعدادىا لتصبح يف شكل أكثر نفعا للفرد مستقبليا، واليت 
 .  (20، ص2000، د ؿبمود اغبيلةؿبم)ؽبا قيمة ؿبركة يف االستخدام اغباِف واؼبتوقع أو القرارات اليت يتم ازباذىا"

وتعرف أيضا "اؼبعلومة ىي منتوج موجو لالستهالك قابل للتخزين، التحويل واؼبعاعبة يشكل موردا ىاما  
 . (Pierre Carrier et autres, 1991,p9)"للمؤسسة

 خصائص المعلومات .0.0.0
 التالية: لكي نستطيع اغبكم على جودة اؼبعلومة جيب أن تتوفر على اػبصائص    

 (. Timing or Frequency)التوقيت أو التتابع  -
 الدقة: فيجب أن زبلوا اؼبعلومات من األخطاء وأن يكون التوقيت مضبوطا ومناسبا.  -
 الصالحية: أي أن زبدم اؼبعلومات الغرض الذي أعدت من أجلو. -
 الوضوح: واضحة وخالية من الغموض وسهل فهمها. -
 احتياجات اؼبستفيدين.الشمول: تغطي كافة  -
 إمكانية الوصول: أي سهولة وسرعة اغبصول عليها. -
 فاعلية التكلفة: أي إن تكلفة اغبصول على اؼبعلومات ال سبثل عبئا ماليا يقارن باؼبنفعة. -



 

  قياس أثر تبني الرقمنة على قيمة الخدمات المقدمة للموارد البشرية في الجامعات الجزائرية
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ظيمي للمؤسسات و ير  التنالتطو الصناعة و مخبر  205  
 

واعتمادا على ىذه اػبصائص ديكن معرفة مدى جودة اؼبعلومات، فهذه اعبودة تتحدد بطريقة االستخدام 
القرار، وليس بإرساؽبا بطريقة فعالة، وىناك ثالثة عوامل ربدد درجة جودة اؼبعلومات ىي: منفعة  بواسطة متخذ

، سونيا ؿبمد البكري) اؼبعلومات ؼبتخذ القرار، درجة الرضاء عن اؼبعلومات من قبل متخذ القرار واألخطاء والتحيز
 .(107، ص2001
  أنواع المعلومات .2.0.0

 وغَت رظبية.  ،أنواع، داخلية، خارجية، رظبيةدة تنقسم اؼبعلومات إُف ع

: وتتمثل يف اؼبعلومة اػباصة بنشاط اؼبؤسسة اؼبتولدة عن العمليات اليت تقوم هبا مثل: المعلومات الداخلية-
 رقم األعمال، كمية اإلنتاج، التكاليف، األفراد.

متعلقة  اػبارج وتكون من : ىي معلومات تأيت(Duffy et Allouche 1992, p118) المعلومات الخارجية-
 : معلومات حول الزبائن، اؼبوردين، اؼبنافسُت، القوانُت.باحمليط مثل

 أهم وظائف الموارد البشرية .2
يعترب اإلنسان ىوأساس وغاية ىذا الوجود، واليد العاملة يف اؼبؤسسة ىي احملرك األساس لكل مكوناهتا، فإذا كانت 

إضافة العنصر البشرى يدب فيها النشاط والتطور، وإذا كانت اؼبؤسسة سبتلك  ىذه األخَتة ثابتة وجامدة، فبمجرد
قدرات وطاقات بشرية متميزة فسوف ربقق اؼبيزة التنافسية، وخاصة وحنن أمام ربديات جديدة لعل أشهرىا 

 العوؼبة، وإدارة اعبودة الشاملة، والتحكم يف التطور التكنولوجي.
 البشرية وتعريف إدارة الموارد نشأة .5.2

إن اإلىتمام باؼبوارد البشرية ورعايتها يعد أىم ظاىرة تشغل بال اؼبسؤولُت بالدول النامية واؼبتقدمة على حد سواء 
يف الوقت اغباضر، ويرجع ىذا اإلىتمام إُف كون اؼبوارد البشرية سبثل عنصرا ىاما من عناصر اإلنتاج، والتتم عملية 

 دون توافر اػبربات واؼبهارات البشرية الالزمة.إٍف ب…اإلنتاج والتسويق والتمويل 
 مفهوم وظيفة إدارة الموارد البشرية .5.5.2

إدارة اؼبوارد البشرية "تشمل على عمليات أساسية  "A SHERMANو H.CHEVDEN " يرى شَتمان
دامها إلدارة ينبغي أداءىا وؾبموعة من القواعد العامة جيب إتباعها، وكذلك ؾبموعة أدوات وأساليب يتعُت استخ

ؾبموعات األفراد يف التنظيم، واؼبهمة الرئيسيةؼبدير اؼبوارد البشرية ىي مساعدة اؼبديرين يف اؼبؤسسة، تزويدىم دبا 
 ,Churdon , Sherman )فعالية " أكثر حيتاجون إليو من رأي ومشورة سبكنهم من إدارة مرؤوسيهم بطريقة

1972, p125). 
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ؼبوارد البشرية بأهنا " عملية استخدام واختيار وتنمية وتعويض اؼبوارد "  إدارة اFRENCHيعرف فرانش "
 .(French.W,1974, p3)البشرية العاملة باؼبنظمة "

من التعاريف السابقة ديكن أن نقول عن إدارة اؼبوارد البشرية بأهنا عملية جعل القوى العاملة يف أعلى 
من أجل ربقيق األىداف اؼبرجوة وبأقل التكاليف ويف وقت  اؼبستويات اؼبمكنة ؽبا من حيث الكفاءات والتنسيق

 وجيز، حيث سبكننا ىذه العملية من استغالل كل الطاقات اؼبتاحة للمؤسسة بطريقة سليمة.
والبعض من الكتاب كان يرى يف تسيَت اؼبوارد البشرية سوى جهاز تنفيذي ؿبدود األمهية ال يرقى اُف مستوى 

غييَتت النظييرة ؽبييذه اإلدارة فأصييبحت تعتييرب واحييدة ميين أىييم الوظييائف اإلدارييية يف اؼبؤسسيية االدارات الرئيسييية، لييذا ت
اغبديثية وييتلخص اؽبيدف الرئيسيي ؽبيذه اإلدارة  كالتياِف: تكييوين قيوة عميل مسيتقرة وفعالية أي ؾبموعية متفامهية ميين 

 .(17-16، ص ص ، بدون سنة للنشرعلي السلمي)العمال واؼبوظفُت القادرين على العمل والراغبُت فيو
من التعاريف السابقة ديكن القول عن إدارة اؼبوارد البشرية بأهنا عملية جعل القوى العاملة يف أعلى اؼبستويات 
اؼبمكنيية ؽبييا ميين حيييث الكفيياءات والتنسيييق ميين أجييل ربقيييق األىييداف اؼبرجييوة وبأقييل التكيياليف ويف وقييت وجيييز، 

 ت اؼبتاحة للمؤسسة بطريقة سليمة .حيث سبكننا ىذه العملية من استغالل كل الطاقا
 كيفية عمل وإدارة الموارد البشرية .0.5.2

ال زبتلف كيفية إدارة اؼبوارد البشرية عن اإلجراءات العادية اؼبتبعة يف إعداد التنظيم العام للمؤسسة أو أية 
 إدارة أخرى يف اؼبنظمة وعادة تتبع الطرق اآلتية :

    .ألفرادربديد األىداف اػباصة إلدارة ا -
  .ربديد األعمال واألنشطة الرئيسية للموارد البشرية يف اؼبؤسسة -          

 ديكن سرد بعض أنشطة اؼبوارد الشرية يف اؼبؤسسة كاآليت : و 
 النشاط اػباص بالبحوث وزبطيط القوى العاملة -
 النشاط اػباص بالتوظيف -
 النشاط اػباص باألجور -
 النشاط اػباص بالتدريب والتنمية -
 لنشاط اػباص باػبدمات واألمنا -
 السجالت والنواحي الكتابية -

  ذبميع األنشطة وربديد الوظائف اؼبطلوبة للقيام هبا 

 ربديد اؼبستويات الرئيسية 
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 تنظيم عالقة إدارة اؼبوارد البشرية باإلدارات األخرى باؼبؤسسة 

 وظائف إدارة الموارد البشرية .0.2
ت حديثة النشأة إمنا ىي نتيجة التطورات اؼبتداخلة واليت يرجع عهدىا إُف إن إدارة األفراد بشكلها اغبديث ليس

بداية الثورة الصناعية، وىذه التطورات سامهت يف إظهار اغباجة إُف وجود إدارة اؼبوارد البشرية اؼبتخصصة اليت 
 ترعى شؤون اؼبوارد باؼبؤسسة.

 العوامل المؤثرة في تطوير إدارة الموارد البشرية .5.0.2
ثَتا ما بتسياءل اؼبيرء حيول ميدى تيأثَت ـبتليف العواميل اؼبوجيودة يف اجملتميع عليى إدارة اؼبيوارد البشيرية، وديكين ك

 تصنيف ىذه العوامل إُف ؾبموعتُت: 
وىييذه العوامييل تنبييع ميين البيئيية الداخلييية للمؤسسيية ومثييال ذلييك السياسييات اإلدارييية العوامللل الداخليللة :  .5.5.0.2

اإلدارة العليييا إُف العياملُت باؼبؤسسيية وإُف إدارة األفيراد، حجييم اؼبؤسسية  وإمكانياهتييا اؼبادييية  العامية للمؤسسيية، نظيرة
وتنعكس ىذه البيئة التنظيمية للمؤسسية عليى سياسيات إدارة اؼبيوارد البشيرية وعليى الوضيع البشيري وأيضيا ، إٍف…

 على  الوضع التنظيمي للجهاز القائم بوضعية اؼبوارد البشرية .
:ويقصد هبا العوامل احمليطية باؼبؤسسية والييت تتحيرك فيهيا اؼبؤسسية ومين شبية إدارة اؼبيوارد العوامل الخارجية .0.5.0.2

البشييرية ، ذلييك ألن اؼبؤسسيية ال تعمييل دبفردىييا يف اجملتمييع  اؼبوجييودة فيييو، وال تتخييذ قييرارات دبعييزل عيين البيئيية اليييت 
 تعيش فيها، وأىم ىذه العناصر والعوامل اؼبكونة ؽبا:

 تعترب ىذه العوامل من أىيم اؼبيؤثرات بالنسيبة إلدارة اؼبيوارد البشيرية، فالنظيام التعليميي  العوامل التعليمية:
ىوالذي ديد اؼبؤسسات حباجاهتا من اليد العاملة من حيث أنواع التخصصات واألعداد اؼبطلوبة من كيل 

د البشرية، ومن أمثلة ىذه العوامل إرتفاع زبصص وتعترب العوامل التعليمية من اؼبعوقات البيئية إلدارة اؼبوار 
نسبة األمية بُت اؼبواطنُت يف الدول الناميية مقارنية باليدول اؼبتطيورة، قصيور نظيام التعلييم عين تيوفَت بعيض 
التخصصيات الفنيية واؼبهنييية، تضيخم خرجييي اعبامعييات عين اغباجية يف بعييض التخصصيات غيَت اؼبطلوبيية 

بيييرامج التيييدريب والتنميييية اإلداريييية الييييت تقيييوم هبيييا أجهيييزة التيييدريب ػبطيييط التنميييية االقتصيييادية .قصيييور يف 
 اغبكومي .

 ىنييييياك العدييييييد مييييين اؼبيييييؤثرات اإلجتماعيييييية عليييييى إدارة اؼبيييييوارد البشيييييرية  عواملللللل إجتماعيلللللة وح لللللارية :
باؼبؤسسات وىي بذلك تواجو جزء من اؼبناخ اػبارجي الذي تعمل فيو، وؽبذه اؼبتغيَتات تيأثَتا كبيَت عليى  

يط طويل األجل، وعموما فإن ىذه العوامل تؤثر على أداء وظائف إدارة اؼبوارد البشرية حيث أهنا التخط
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ربييدد إذباىييات ونوعييية األفييراد العيياملُت باؼبؤسسيية واؼبييديرين وكفيياءاهتم وكييذلك ربييدد العالقيية بييُت األفييراد 
 ودوافعهم وإمكانياهتم اإلجتماعية وأدائهم .

 : خ اإلقتصادي ىواحد العوامل احملددة لنجاح اؼبؤسسات وميع ذليك فيالكثَت إن اؼبنا العوامل االقتصادية
من اؼبديرين غَت مؤىلُت لدراسة وربليل العوامل اإلقتصادية مثل اؼبستوى العام للنشاط اإلقتصادي الذي 
يقيياس بكثييَت ميين اؼبؤشييرات كالنيياتج القييومي اإلصبيياِف، وميين مؤشييرات اليييت تسييتقى ميين ؾبييال إدارة اؼبييوارد 

شرية لقياس اؼبستوى العام للنشاط اإلقتصادي ىوحجم العمالة اإلصبالية أونسبة العاطلُت عن العمل، الب
وجيب أن تؤخذ العواميل االقتصيادية بعيُت اإلعتبيار عنيد إزبياذ القيرارات وإال فيإن إحتمياالت اػبطير كبيَتة 

 يف عدم إدراك اؼبعٌت اغبقيقي ؽبا.
  : ظييام السياسييي للدوليية ومييا يفرضييو ميين قيييود وإلتزامييات ديثييل عييامال إن النالعوامللل السياسللية والقانونيللة

ىامييا وميييؤثرا علييى سياسييية اؼبييوارد البشيييرية وبالتيياِف عليييى كفاءهتييا، ومثيييال ذلييك أن إختييييار وتعيييُت القيييادة 
اإلدارييييُت ال خيضيييع إلعتبيييارات أخيييرى خيييالف الكفييياءة  والقيييدرات وإمنيييا عليييى أسييياس اليييوالء السياسيييي 

 ن يؤخذ بعُت اإلعتبار شكل النظام ومدى تدخلو وسيطرتو على أعمال وسياساتوالثقة، كذلك جيب أ
اؼبؤسسييات، فعليييى سيييبيل اؼبثيييال جنيييد أنيييو البيييد مييين اغبصيييول عليييى تيييراخيص وموافقيييات اعبهيييات اإلداريييية 
اغبكومية وانعكاس تلك اإلجراءات على اؼبمارسات اإلداريةوأيضا على وقت واىتمام العاملُت، كميا أن 

وىنالك تضيارب التغَتات وعدم االستقرار السياسي ينعكس على إدارة اؼبؤسسة والسياسات الداخلية ، 
بُت شركات حيث تقتضي ىذه القوانُت إنشاء ؾبالس غبل اؼبشكالت والصعوبات اػباصة هبذه القوانُت 

 .(74، ص2001، صالح الدين عبد الباقي)عن طريق التطبيق والفهم اعبيد ؽبا
 أهم وظائف إدارة الموارد البشرية .2.2

بإختالف اؼبنظمة، وطبيعة نشاطها  وحجمها، ومستوى تطورىا،  زبتلف طبيعة اؼبهام اؼبوكلة إلدارة اؼبوارد البشرية
 وديكن تصنيف ىذه اؼبهام إُف : 

 ظائف فنية تتعلق بتخصص وظيفة إدارة اؼبوارد البشرية .و  -
 .وظائف إدارية تساعد على تنفيذ اؼبهام الفنية لإلدارة -                    

 التوظيف في المؤسسة .5.2.2
وظيف من اؼبهام األساسية والرئيسية إلدارة اؼبوارد البشرية وأكثرىا تعقيدا وصعوبة، فهي عملية تعترب سياسة الت

مستمرة ومكلفة تقوم على تنمية وتطوير اإلمكانات اغبالية واؼبتاحة، والبحث عن مصادر جديدة وكذا ربفيز 
 باؼبؤسسة. وترغيب اؼبرشحُت الذين تتوفر فيهم اؼبواصفات اؼبطلوبة على التقدم للعمل 
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 مقومات التوظيف .5.5.2.2
  :تعريف التوظيف 

" التوظييييف يعيييٍت البحيييث عييين األفيييراد الصييياغبُت لشيييغل الوظيييائف الشييياغرة يف العميييل واسيييتمالتهم وجيييذهبم، 
 .(219، ص1993، عبد القادر عالقي مدين)"وإختيار األفضل منهم بعد ذلك

ة لكل وظائف اؼبستخدمُت ىف العملية اليت ( التوظيف على انو " الوظيفة الشاملJeah Guotويعرف )
تبدا من ربليل مناصب العمل أوالوظائف، مث البحث والتنقيب عن مصادر األفراد، مث ترغيب العناصر اؼبتميزة 

 .(26، ص2001 اهلل،عبد  علي)"وإستقطاهبا لإللتحاق باؼبؤسسة مث ترغيبها للبقاء يف اؼبؤسسة
نشاطات إدارة اؼبوارد البشرية اؼبستمرة، حيث يقتضي من اؼبؤسسة  ومنو ديكن تعريف التوظيف بأنو أحد

 إستقطاب القوى العاملة القادرة والراغبة يف العمل، ومن مث اختيار أحسن اؼبرشحُت وتعيينهم داخل اؼبؤسسة.
 : أهداف التوظيف  

 .(51، ص1982، منصور أضبد منصور)ىناك عدة أىداف للتوظيف نذكر منها
ة الفرد وتشجيعو لتحقيق أىداف اؼبؤسسة، أوضبط األىداف الشخصية اإلعًتاف بذاتي -

     للعاملُت  وربطها بأىداف اؼبؤسسة .                                          
ربضَت اإلمكانيات والتقنيات اليت تسمح للمؤسسة بتوظيف ذوي الكفاءات العالية  -

                        واستخدام اؼبهارات                        
اإلشباع األمثل غباجات ورغبات اؼبوارد البشرية، وتشجيعهم على اؼبشاركة يف إصدار  -

 ووضع القرارات وتوفَت األمن االقتصادي للعامل .                                
 وضعية الموارد البشرية حسب معايير االيزو. 4.2

 0222مفهوم اإليزو .5.4.2
 اؼبقاييس أواؼبواصفات القياسية .  –ىي إختصار لي : اؼبنظمة العاؼبية للمعايَت اإليزو 

0222 ISO:  ىي عبارة عن سلسلة من اؼبعايَت اؼبكتوبة أصدرهتا اؼبنظمة العياؼبية للمعايَت سنة
رة ربدد السلسلة وتصف العناصر الرئيسية اؼبطلوبة توافرىا يف نظام إدارة اعبودة الذي تتبناه إدا1987

اؼبنظمة للتأكد من أن منتجاهتا ) سلع أوخدمات ( تتوافق مع حاجات أورغبات وتوقعات العمالء 
                                                                                   .(147، ص2000، ظبَت ؿبمد عبد العزيز)ومقبولة علميا

 عبودة ومعايَت تاكيد اعبودة على :وتشمل سلسلة اؼبعايَت اػباصة بإدارة ا

       ISO 9000. ىوؾبموعة من اإلرشادات الواجب اتباعها يف إختيار وتطبيق نظام اعبودة الشاملة : 
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     ISO 9001 منوذج للجودة الشاملة يف التصميم ،التطوير، اإلنتاج، الفحص اإلختيار، الًتكيب  :ىو
 واػبدمة .
     ISO 9002  ر خاص بنظم اعبودة اليت تغطي ؾباالت، اإلنتاج، الًتكيب الفحص واإلختبار .: ىذا اؼبعيا 
     ISO 9003 بدون سنة علي السلمي): يغطي ىذا اؼبعيار عمليات الفحص النهائي واإلختبار فقط ،

 .(155للنشر، ص 
 تسيير الموارد البشرية ضمن معايير اإليزو .0.4.2

عض معايَت اإليزوليس صبيعها ألهنا كثَتة ربتوي معايَت تقتصر دراستنا يف ىذا اؼبوضوع على ب
على ؾبموعة من العناصر )اإلرشادات( جيب على  1987، الصادرة سنة 9003، 9002، 9001اإليزو

 اؼبنظمة أن تطبقها للحصول على الشهادة اؼبقابلة.
  9003اؼبعيار إيزوعنصرا أما يف  18جند  9002عنصرا ويف اؼبعيار إيزو 20جند  9001يف اؼبعيار إيزو

 عنصرا، ويف الثالثة جند عنصرا واحدا موجو لتسيَت اؼبوارد البشرية وىو التدريب. 12ىناك 
حيث أن العنصر األساسي يف جناح وفعالية تطبيق نظام اعبودة ىو توافر اؼبورد البشري الكفء اؼبدرب 

الدليل القاطع على أن اإلدارة لديها نظام  على تنفيذ متطلبات النظام، وبذلك فإن ىذا الشرط حيدد أمهية توافر
واضح ومطبق فعال لتحديد اإلحتياجات التدريبية وزبطيط وتنفيذ األنشطة والربامج الالزمة للوفاء بتلك 

 االحتياجات ويتحتم وجود السجالت اليت تؤكد ىذه اؼبعلومات.
 م تأثَت يف مستوى اعبودة. ويشتمل التدريب اؼبقصود ىنا كل األفراد على كافة اؼبستويات الذين ؽب

 0222الصادرة سنة  0225معيار إيزو  
 حيتوي على شبانية عناصر، العنصر السادس منها ـبصص إلدارة اؼبوارد ويف شطره الثاين جند اؼبواد البشرية كالتاِف :

 العمال اؼبعنيُت يف عمل لو تأثَت على جودة اؼبنتوج جيب أن يكونوا أكفاء على أساس عموميات :
 لتكوين األساسي واؼبهٍت، اؼبعرفة األدائية واػبربة .ا
 :التأهيل، التحسيس والتدريب  
 جيب على اؼبنظمة :       
 . ربديد اؼبؤىالت الالزمة للعمال القائمُت بعمل لو تاثَت يف جودة اؼبنتوج 
 تقييم فعالية العمليات باؼبنظمة .و  القيام بالتدريب الالزم لتحقيق اإلحتياجات 
  أن العمال لديهم وعي باألداء وبأمهية نشاطهم وبالطريقة اليت يسامهون هبا يف ربقيق أىداف ضمان

 اعبودة .
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اػباص باحملاسبة وأنظمة اخرى لإلدارة فيحتوي على نفس العنصر  1996الصادر سنة  14001يف معيار  إيزو
 www.ISOconsiel-com/iso)2000سنة  9001اػباص باؼبوارد البشرية يف معيار إيزو

9001/Comparairo). 

 خاص باعبودة يف إدارة اؼبشاريع . 52221معيار إيزو : 
ىذا اؼبعيار يقسم اؼبشروع إُف عشرة مراحل لتحقيق اعبودة . اؼبرحلة السادسة ىي اؼبرحلة اػباصة 

 باؼبستخدمُت ووردت كمايلي:
 اختيار ) ؼبسؤلياتتتفرع ىذه اؼبرحلة للهيكل التنظيمي للمشروع وفيها يتم ربديد اؼبهام وا

 S-Jean )العمال األكثر كفاءة وتطوير اؼبؤىالت أوالكفاءات الفردية واعبماعية(

Brilman, 1998,p298). 
  :52255تسيير الموارد البشرية ومعايير مراجعة الجودة ISO  مراجعة اعبودة ىي عملية دراسة

لمعايَت ومدى النتائج احملققة عن تطبيقو وتقييم فعالية اعبودة يف شركة ما للتأكد من فعاليتو ومطابقتو ل
 وذلك بفرص الفحص والتطوير .

 52255 ISO:  ىذا اؼبعيار خاص بتقدمي اؼبنهج والتنفيذ العملي للمراجعة، كما يقوم ايضا اإلرشاد
 .(228، ص2000)ظبَت ؿبمد عبد العزيز، الالزم إلعداد  وزبطيط وتنفيذ وتوثيق مراجعات اعبودة

 52255ISO :  دبعايَت مؤىالت مراجعوا اعبودة ) التعليم، التدريب، اػبربة  اػبصائص، خاص
ظبَت ؿبمد عبد  )الشخصية، إمكانات اإلدارة، اغبفاظ على األىلية، اللغة وإختيار كبَت اؼبراجعُت (

 .(252، ص2000العزيز، 
 52255ISO :أداة برامج اعبودة 

 اسهامات الرقمنة في خدمة الجامعة .4
 مدينة طبيس مليانة يف وسط نسيج عمراين ىام وكذلك مناطق فالحية مهمة. بونعامة فيييالِف تقع جامعة اعب

سامهت مدينة مليانة من خالل معاؼبها التارخيية واألثرية يف انطالق شعاع التعليم العاِف على مستوى 
 .1991والية عُت الدفلى متجسدا يف اؼبدرسة الوطنية للمناجم سنة 

ومن أجل هتيئة الظروف اؼبناسبة ودبسامهة السلطات احمللية والوالئية ارتأى  ،1995بداية من سنة 
اؼبسؤولون إُف التحول إُف اؼبعهد الفالحي التقٍت دبدينة طبيس مليانة من أجل التوسعة وفتح اختصاصات جديدة. 

 ى اجملتمع.وذلك ؼبا يلعبو قطاع التعليم العاِف يف بعث اغبياة العلمية والثقافية وانعكاساهتا عل
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مت اعتماد اؼبلحقة كمركز جامعي مستقل عن جامعة البليدة،  2001سبتمرب  18ابتداءا من تاريخ 
وتوالت اعبهود بعد ذلك من أجل فتح اؼبزيد من التخصصات وتطوير البحث العلمي للمسامهة الفعالة يف 

 سياسات التنمية اؼبستدامة يف قطاعات شىت.

 فيها( تدرس التي والمدارس المعاهدو  )الكليات الجامعة فروع أما
 .كلية علوم الطبيعة واغبياة وعلوم األرض 
 .كلية العلوم والتكنولوجيا 
 .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت 
 .كلية اغبقوق والعلوم السياسية 
 .كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 
 .كلية اآلداب واللغات 
 ات البدنية والرياضية.معهد علوم وتقنيات النشاط 

 ديكن تفصيل تركيبتو كم يلي:أما بالنسبة للهيكل التنظيمي 
 المديرية الفرعية للمستخدمين -

اؼبديرية الفرعية للمستخدمُت ؽبا أمهية كبَتة بالنسبة للجامعة تتضمن ـبتلف العمليات اإلدارية 
ؼبهٍت للمستخدمُت التابعيُت ؼبديرية اعبامعة األمهية يف كوهنا تقوم بتسيَت اؼبسار ا وتكمن ىذهللمستخدمُت، 

واؼبصاٌف اؼبشًتكة وكذلك الذين يتوُف مدير اعبامعة تعيينهم وتتكفل اؼبديرية بإعداد وتنفيذ ـبططات التنفيذ 
والتكوين وربسُت اؼبستوى وذبديد اؼبعارف للمستخدمُت اإلداريُت والتقنيُت وأعوان اؼبصاٌف للجامعة، وضمان 

 ي ؼبستخدمي اعبامعة مع ضمان التوزيع اؼبنسجم بُت الكليات واؼبعاىد واؼبلحقات.تسيَت تعداد
 تشمل اؼبديرية الفرعية على مصاٌف يًتأسها اؼبدير الفرعي للمستخدمُت ىي:  و 
 مصلحة األساتذة.                                                            -
 ان اؼبصاٌف.                                               اإلداريُت والتقنيُت وأعو مصلحة  -
  وذبديد اؼبعارف.ُتمصلحة التكوين وربس -
 المدير الفرعلي للمستخدميلن  -       

ديثيل اؼبديير الفرعيي للمستخدميين السلطية العلييا وىيو اؼبسئول عين عيدة مصاليح، كميا انيو دييارس السلطية 
انيو يصدر القرارات واألوامير عبميع اؼبصاليح و توزيع اؼبهيام عليهم، إضافية إليى مهاميو خارج اؼبديريية  الُسَلِميية حيث 
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كأن يقيوم بدراسية ملفيات اؼبشاركيين فيي اؼبسابقيات جبميع أسالكهيم )أساتيذة، إدارييين، مهنييين و تقنييين(، ويقيوم 
امعية حيث انيو يقوم بدراسية ميزانيية اعبامعة من توفَت مناصب العمل بنشر اإلعالنيات، ليو اتصال مباشير برئيس اعب

يوميين فيي  معلى شكاوى اؼبوظفيين وانشغاالهت االطالعوإبرام العقود ) ما قبل التشغيل( عند الضرورة، كما يتوُف 
ت، كما أنو يقوم األسبوع، يقوم كذلك بالتحقيقات اإلدارية على اؼبوظفُت إضافة إُف التأكد من صحة الشهادا

 عطل( وكما يتابع سَت اؼبكاتب التابعة لو. بإمضاء كل الوثائق اػباصة باؼبوظفُت ) شهادات توظيف، 
 مصلحلة األساتلذة  -        

ىذه اؼبصلحة مسئولة عن سلك األساتذة كتنفيذ ـبططات توظيف األساتذة وتسَت حياهتم اؼبهنية، 
ت اؼبتعلقة هبم )ملفات األساتذة اؼبشاركُت، احملاضرين، الدائمُت، اؼبؤقتُت ربتوي مصلحة األساتذة على كل اؼبلفا

واألساتذة اؼبكلفُت بالدروس(، وتقوم بإعداد التعيينات اعبديدة يف اؼبناصب اعبديدة وكذلك إعداد البطاقات 
 اؼبهنية اليت ديضيها اؼبدير الفرعي للمستخدمُت. 

 عوان المصالحمصلحة اإلداريين والتقنيين وأ -       
تقوم ىذه اؼبصلحة بتسيَت حياهتم وـبططات تكوينهم وربسُت مستواىم، وذلك من خالل اؼبقررات 
اإلدارية اليت ىي بالدرجة األوُف عقود تصدرىا السلطة اؼبخولة ؽبا إصدار اؼبقررات، وذلك من أجل تغيَت حالة 

و ؾبموعة من األفراد داخل اإلدارة من موظفيين إدارية سواء كانت اجتماعية، أو مالية وقد تكون يف حق فرد أ
وعمال وتكون للمصلحية العامية واػباصة واإلصدار النهائي للمقررات من اختصاص اؼبدير الفرعي للمستخدمُت 

 باالتصال اؼبباشر مع رئيس اعبامعة )ديضيها رئيس اعبامعة(.
، مقررة تعيُت، وكذا مقررة الًتقيات وديكن تصنيف اؼبقررات حسب القرار اإلداري ومنها: مقررة تثبيت

اليت تنص على إغباق العامل إُف منصب عمل أعلى  يف التسلسل السلمي، إضافة إُف ذلك الًتقية من سلك إُف 
درجة، وتُعُد ىذه اؼبصلحة ؿباضير التنصيب بعد فًتة ذبريبية للموظف، والتثبيت سلك وترقية من درجة إُف 

واؼبتضمن التسجيل فيي قائمة التأىييل للوظيفية إليى انقضاء اؼبدة  12/ 78لقانون امن 51منصوص عليو يف اؼبادة 
التجريبيية، وُتضبُط ىذه القائمة من قبل عبنة منتخبة علًنا من طرف العمال، وىذا بناء على نتيجة االمتحانات أو 

 طية اليت ؽبا صالحيية يف ذلك.االختبارات اؼبهنية، حيث تصدر اإلدارة مقرر تبعا لنتائج اللجنة من خالل السل
 رقمنة األعمال االدارية في الجامعة -        

تعترب رقمنة إدارات اعبامعة اؼبختلفة من أولويات اؼبسؤولُت القائمُت على شؤوهنا، فقد خصصت الدولة 
بغية تسهيل مبالغ ضخمة لتجهيز وعصرنة االدارة، فكل من االدارة اؼبركزية والكليات ؾبهزة بشبكة األنًتنت، 
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عمليات االتصال والتواصل بُت اإلداريُت، األساتذة، الطلبة، اؼبوظفُت، وكذا االتصال والتواصل اػبارجي سواء مع 
 لوصية والبيئة احمليطة باعبامعة.السلطة ا

من خالل دراستنا وحبثنا ؽبذا اؼبوضوع ديكن اغبكم على مستوى التأثَت لتكنولوجييا اؼبعلوميات واالتصيال 
نسيييتنتج أن وبيييالرغم مييين كيييل ذليييك يف جامعييية طبييييس مليانييية،  فالرقمنييية َف ترقيييى إُف اؼبسيييتوى اؼبطليييوب، رغيييم أن 

ق بيالتجهيزات اؼبعلوماتيية الييت مازاليت اؼبيوارد البشيرية السيتعمال الرقمنية تتعلي إدارة  الصعوبات الييت تواجههيا وظيفية
تتطلب التحسُت الستخدامها بطريقة فعالة يف ؾبال تسيَت اؼبوارد البشرية من خالل االستفادة من مزاييا الشيبكات 
اؼبعلوماتيية، باإلضيافة إُف أن التطبيقيات اؼبعلوماتيية اؼبثبتيية عليى ىيذه األجهيزة اؼبعلوماتييية مازاليت تعتيرب غيَت كافييية ال 

م أىيييداف اؼبسييؤول يف ؾبيييال تسيييَت اؼبيييوارد البشييرية، باإلضيييافة إُف أن معظييم أفيييراد يف اعبامعيية َف يسيييتفيدوا مييين زبييد
عبامعية ال تضيع يف أولوياهتيا عمليية اؼبطابقية تكوين يف ؾبال استعمال ىذه التكنولوجيات، حيث يعود ىذا إُف أن ا

 ى.أخر جهة واؼبورد البشري من جهة  بُت الوسائل واإلمكانيات من
 خاتمة: .1

كنولوجيا اؼبعلومات اعبامعة تعترب يف صبيع الدول األساس يف التأثَت و التأثر باحمليط اػبارجي، وما ت
واالتصال إال أحد عناصر ىذا األخَت، فاؼبنتوج اعبامعي ذو الكفاءة العالية إذا َف يتم استغاللو بالطرق اغبديثة 
سواء أكان ذلك من طرف اعبامعة أو من طرف مؤسسات أخرى سيتم فقدان ىذا اؼبورد ألن إدارة القدرات 

رة،  فاؼبورد البشري ىو أساس وغاية أي مؤسسة ألنو ال خيضع والكفاءات زبتلف عن غَتىا فهي تتميز بالند
 لقاعدة االىتالك بل على العكس من ذلك.

 يلي: فيماأما التوصيات فيمكن إجيازىا 
 .ضرورة وضع خطط دقيقة ومستدامة ؼبتابعة برامج التكنولوجية على اؼبدى الطويل 
 ل الذي اجنزت من أجلو.وضع بناء تنظيمي ؼبتابعة كيفية استعمال الشبكة يف اجملا 
  الرقمنة.االستفادة من خربات اؼبوارد البشرية الذين لديهم كفاءات يف ؾبال 
 .االىتمام بالتدريب والتكوين اؼبستدام للمورد البشري داخل اعبامعة 
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 لوحة القيادة االجتماعية: أي دور للتحكم وقيادة أداء الموارد البشرية؟

Social dashboard: What role to control and lead HR performance? 
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 الملخض: 
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على دور لوحة القيادة االجتماعية يف تقييم أداء ادلوارد البشرية، وإبراز مكوناهتا 

ا، فضال عن معرفة أىم الطرق ادلستعملة يف تقييم أداء ادلوارد البشرية. ودلعاجلة إشكالية الدراسة، اقتضى ومراحل إعدادى
البشرية، وإبراز مساعلة لوحة القيادة يف عملية التقييم، ولقد لتقييم أداء ادلوارد البحث دراسة ادلعامل النظرية والفكرية 

 استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي.
تعترب وسيلة لقيادة أنشطة إدارة ادلوارد البشرية، ويتمثل دورىا يف  االجتماعيةىم نتائج الدراسة أن لوحة القيادة وكان من أ

مراقبة تطورات أداء ادلوارد البشرية وتقييم أدائهم، والكشف عن االضلرافات يف الوقت ادلناسب وازباذ اإلجراءات 
 ت ادلتباينة.التصحيحية الالزمة من خالل رلموعة من ادلؤشرا

 ، العمالة.االجتماعية، ادلؤشرات االجتماعيةاالداء، ادلوارد البشرية، لوحة القيادة  الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

The aim of the study is to identify the role of social dashboard in evaluating human 

resources performance, highlighting its composents and its stage of preparations as well 

as knowing the most important methods used in evaluating the humain resources 

performance. To achieve the problematic of study the research required the study of the 

theoretical and intellectual piles to evaluate the performance of humain resources, and to 

highlighting the contribution of social dashboard in the proce of evaluation is required. 

The researcher used the descriptive method. 

Among the most important results of the study is the fact that social dashbord  is 

considered as a means of leading the activities  Human Resources administration and its 

role is to monitor the development in the human resources' performance and assess this 

performance, and to detect deviations at the right time and take the necessary corrective 

measures through a different indicators. Also, the study concluded a set of 

recommendations that would activate social dashboard in the field study's institution.  

Key words: performance, human resources, social dashboard, social indicators, 

employment. 
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 مقدمة:  .1
تعمل ادلؤسسة اليوم يف ظل بيئة تتسم بالديناميكية والتغري ادلستمر، من خالل ما يشهده العامل 
االقتصادي من ربوالت عميقة ضلو عودلة االقتصاد وربرير األسواق وزيادة حدة ادلنافسة، حيث وجدت ادلؤسسات 

د ومراجعة طرائق تسيريىا، مع ذبسيد لألفكار القاضية االقتصادية نفسها مرغمة على إعادة ترتيب أمورىا وذبدي
حبتمية االستغالل األمثل دلختلف مواردىا سباشيا مع التحديات اجلديدة، وذلك  قصد رفع مستوى سلسلة القيمة 

 لديها والبقاء يف دنيا األعمال واالستمرار يف جين األرباح.
حسني مستويات األداء ومن مت ربقيق أىدافها، فادلؤسسة سبتلك العديد من ادلوارد اليت تستخدمها لت

وتعترب ادلوارد األكثر أعلية وأكثر تأثري ىي ادلوارد البشرية واليت تعترب الثروة األوىل واجلوىرية للمؤسسة وأحد العوامل 
األساسية لألداء، حيث أصبحت كفاءة ادلؤسسة وصلاحها يف الوصول إىل ربقيق أىدافها تتوقف على كفاءة 

ت العنصر البشري ومحاسو للعمل، ذلذا صلد أن علماء اإلدارة أولوا اىتماما كبريا ذلذا العنصر وقاموا بوضع وخربا
 ادلبادئ واألسس اليت تساعد على متابعة كل مورد بشري يف ادلؤسسة من خالل تقييم أداءه.

و بالشكل ادلطلوب. ال شك وأن كل ما ال ؽلكن قياسو يصعب تقييمو، وبالتايل، ال ؽلكن تسيريه وإدارت
من ىذا ادلنطلق، فإن تقييم األداء يعترب أمرا مطلوبا على مستوى كل اإلدارات دبا فيها إدارة ادلوارد البشرية. حبيث 
تعترب عملية تقييم أداء ادلوارد البشرية نشاطا مهما من أنشطة إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة، فهي ليست فقط 

لقرارات العادلة ادلتعلقة بتوزيع األجور وترقية ونقل العاملني، ولكنها أيضا تلعب دورا مهما وسيلة موضوعية الزباذ ا
يف إعطاء صورة واضحة وحقيقية لإلدارات العليا، وتعترب وسيلة للكشف عن نقاط القوة والضعف لدى العاملني 

ية ادلتاحة، وتقدير االحتياجات وحثهم على التفاين يف العمل، من مث هتيئة االستغالل األمثل للطاقات البشر 
التدريبية تقديرا واقعيا، وذلك باالعتماد على رلموعة من الطرق واألدوات لتقييم أداء ادلوارد البشرية، ولعل أن أىم 
ىذه الطرق لوحة القيادة اإلجتماعية، فهي أداة تسيريية تسمح بتوفري معلومات آنية ومالئمة وتشغيلية  سبكن 

تابعة والتحكم والوقوف على سلتلف أنشطة ادلوارد البشرية هبدف تقييم أدائها، ومعرفة أسباب ادلسؤولني من ادل
 القصور يف ربقيق األىداف بسرعة، كما تساعد ادلسؤولني على ازباذ القرارات واإلجراءات التصحيحية ادلناسبة.

جتماعية في تقييم أداء الموارد كيف تساهم لوحة القيادة االبناء على ما سبق ؽلكن طرح اإلشكالية التالية: 
 البشرية؟

 لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة على اإلشكالية ادلوضوعة، سبت صياغة الفرضيات التالية: الفرضيات:
 .يعترب تقييم أداء ادلوارد البشرية حلقة مهمة إلصلاز األىداف ادلراد الوصول إليها من قبل ادلؤسسة 



 

 محمد حولي، خالد ادريس
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  أداة من أدوات مراقبة التسيري، تسمح دبتابعة وتقييم أداء ادلوارد ادلوارد تعترب لوحة القيادة االجتماعية
 البشرية يف ادلؤسسة من خالل رلموعة مؤشرات متباينة.

 

تنبع أعلية الدراسة من أعلية ادلوارد البشرية اليت تعترب الثروة األوىل واجلوىرية للمؤسسة، وأحد أهمية الدراسة:   
ومصدر كل اإلبداعات، حيث تسمح للمؤسسة بالبقاء والصمود والنمو ضمن بيئة العوامل األساسية لألداء 

أعمال تتميز بعدم االستقرار. كما تستمد أعليتها من االىتمام ادلتزايد بلوحة القيادة خصوصا يف اآلونة األخرية 
 وذلك لنجاعة استخدامها والنتائج اجليدة اليت ترتتب عنها.

 

 اسة العلمية إىل ربقيق مجلة من األىداف أعلها:تسعى ىذه الدر أهداف البحث: 
 إبراز أعلية تقييم وقياس أداء ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات؛ -
 استعراض طرق تقييم أداء ادلوارد البشرية وإبراز أعليتها يف توجيو وقيادة ادلؤسسات؛ -
 وارد البشرية.التعريف بلوحة القيادة االجتماعية وإبراز دورىا ومساعلتها يف تقييم أداء ادل -
 

لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة على إشكاليتها استخدمنا ادلنهج الوصفي التحليلي بغية وضع منهجية البحث: 
إطار نظري لإلشكالية واألجزاء ادلرتبطة بتقييم أداء ادلوارد البشرية، كما مت استخدام منهج دراسة احلالة وادلنهج 

مات الالزمة من أجل إسقاط النظري على التطبيقي يف مؤسسة مطاحن التحليلي وذلك يف زلاولة مجع ادلعلو 
سيبوس عنابة إلبراز دور لوحة القيادة االجتماعية يف تقييم أداء ادلوارد البشرية، باإلضافة إىل إجراء مقابالت 

 شخصية مع بعض إطارات ادلؤسسة. 
 ولتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها إلى محورين:

 اولنا فيو إدارة ادلوارد البشرية، من حيث ادلفهوم، األىداف، ومساعلتها يف قيادة وتقييم األداء، احملور األول: تن
 احملور الثاين:  تعرضنا فيو إىل مساعلة لوحة القيادة االجتماعية يف تقييم أداء ادلوارد البشرية.

 

 إدارة الموارد البشرية: المفهوم، األهداف، ومساهمتها في تقييم األداء .6
تلعب إدارة ادلوارد البشرية دورا زلوريا يف صلاح أي مؤسسة وصمودىا يف ظل البيئة التنافسية السائدة، 
نظرا لتطور مفهوم ادلورد البشري وكيفية التعاطي معو يف ادلؤسسة احلديثة، فهو يعترب ادلتغري األساسي يف كفاءة 

اس لكيفية استخدام ادلؤسسة للموارد ادلوضوعة ربت تصرفها العملية اإلنتاجية، لذلك ؽلثل أداء ادلوارد البشرية انعك
 واستغالذلا بالصورة اليت ذبعلها قادرة على الوصول لتحقيق األىداف.
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 مفهوم إدارة الموارد البشرية وأهدافها:. 1.6
ف ىؤالء يقصد بادلوارد البشرية بأهنا: "رلموعة األفراد واجلماعات اليت تكون يف ادلؤسسة يف وقت معني، وؼلتل

األفراد فيما بينهم من حيث تكوينهم، خربهتم، سلوكهم، اذباىاهتم، وطموحهم كما ؼلتلفون يف وظائفهم، 
مستوياهتم اإلدارية ويف مساراهتم الوظيفية وتستعمل ادلؤسسة ىذه ادلوارد من أجل ربقيق أىدافها، وتصميم وتنفيذ 

سة ألخرى، حسب مستوى تطور معارفهم وكفاءاهتم اسرتاتيجياهتا وزبتلف خصائص ادلوارد البشرية من مؤس
 (28 فحة، ص2008)سامل،  وقدراهتم، ومقدار توفر العناصر لدى األفراد العاملني"

: "ذلك النشاط اإلداري ادلتعلق بتحديد االحتياجات من ادلوارد العاملة، إدارة الموارد البشريةيف حني تعترب 
باألعداد والكفاءات اليت تتناسب مع احتياجات ادلؤسسة، واستخدامها والعمل على توفري تلك ادلوارد البشرية 

 .(18 فحة، ص2008) درة و الصباغ،   استخداما فعاال يف ربقيق أىداف ادلؤسسة"
 

ىي أىداف ادلؤسسة أيضاً، وعندما ضللل أىداف ادلؤسسات بصفة  أهداف إدارة الموارد البشريةإن 
 علا: الكفاءة والعدالة. عامة صلدىا تنطوي ربت ىدفني أساسني

األداء كلما   كفاءةحيث تتجسد الكفاءة من خالل العالقة بني مدخالت العملية اإلنتاجية وسلرجاهتا، وتتحقق  
كانت قيمة ادلخرجات أكرب من قيمة ادلدخالت، وؽلكن التعبري عن كفاءة أداء ادلؤسسة من زاويتني علا: أداء 

اس أداء ادلؤسسة من خالل العائد على االستثمار، أو من خالل ربديد ويق .ادلؤسسة نفسها وأداء العاملني
نصيبها يف السوق، أو مستوى جودة اخلدمة ادلقدمة للمستهلكني، أما أداء العاملني فيمكن قياسو بواسطة 
مؤشرات عديدة، كمعدالت األداء أو اإلنتاجية، أو من خالل نسب الغياب، واحلوادث واإلصابات، والفصل من 

 عمل، ومعدالت دوران العمل...إخل.ال
فإهنا تتوقف على القرارات واإلجراءات اخلاصة بطريقة التعامل مع ادلوارد البشرية، ذلك أن مراعاة  العدالةأما 

العدالة يف أمور التوظيف والتدريب والتقييم واحلوافز، تؤدي يف النهاية إىل رضاء العاملني. كذلك ؽلكن قياس 
علا: ادلؤسسة والعاملني، إذ تستطيع ادلؤسسة ربقيق العدالة من خالل سياسات واضحة يف  العدالة من زاويتني

عدم التحيز أو احملاباة يف كل ما يرتبط بالعاملني، وربقيق رغباهتم وطموحاهتم، ومن جهة أخرى نستطيع احلكم 
ى معنويات العاملني وتركهم على عدالة ادلؤسسة من خالل نسبة التظلمات والشكاوى ودرجة خطورهتا وتأثريىا عل

 للعمل.
يف ضوء ىذين اذلدفني األساسني للمؤسسات )الكفاءة والعدالة( ؽلكن بلورة أىداف إدارة ادلوارد البشرية على 

 :(45-44 ، الصفحات2013)الشعبان و األبعج،   النحو التايل
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سلع أو اخلدمات بأحسن الطرق احلصول على األفراد األكفاء للعمل يف سلتلف الوظائف، من أجل إنتاج ال -
 ؛وأقل التكاليف

 ؛االستفادة القصوى من جهود العاملني يف إنتاج السلع أو اخلدمات، وفق ادلعايري الكمية والنوعية احملددة سلفا -
 ؛ربقيق انتماء ووالء األفراد للمؤسسة واحملافظة على رغبتهم يف العمل فيها وزيادهتا كلما أمكن ذلك -
 ت العاملني من خالل تدريبهم دلواجهة ادلتغريات التكنولوجية واإلدارية يف البيئة.تنمية قدرا -
 ؛إغلاد ظروف عمل جيدة سبكن العاملني من أداء عملهم بصورة جيدة، وتزيد من إنتاجيتهم ومكاسبهم ادلالية -
 خطار غري الضرورية.لأل إغلاد سياسات موضوعية سبنع سوء استخدام العاملني، وتتفادى ادلهام اليت تعرضهم -

 :تقييم األداء كوظيفة أساسية إلدارة الموارد البشرية والطرق المستعملة فيها .6.6
من العمليات اذلامة اليت سبارسها إدارة ادلوارد البشرية على مجيع مستويات  عملية تقييم األداءتعترب 

حدات اإلنتاج، فبموجبها يتم قياس أداء العاملني ادلؤسسة، ابتداء من اإلدارة العليا وانتهاء بالعاملني يف أقسام و 
وسلوكهم وتقييمهم، وتتمكن ادلؤسسة من خاللو من احلكم على دقة السياسات والربامج اليت تعتمدىا، لذا فإنو 
يستوجب على مقيم األداء يف إدارة ادلوارد البشرية أن ؼلطط ذلا زبطيطا جيدا وأن يتبع خطوات منطقية متسلسلة 

 تقييم األداء أىدافو مستعينا يف ذلك دبجموعة من الطرق. لكي ػلقق
تعرف عملية تقييم األداء بأهنا "العملية اليت تتضمن اإلجراءات ادلنظمة لتقييم أداء العاملني يف أعماذلم احلالية 

 :"عملية . كما تعرف بأهنا(167 فحة، ص2009) ادلغريب،   وحبث إمكانية تنميتها وتطويرىا يف ادلستقبل"
إصدار حكم عن أداء وسلوك العاملني يف العمل، ويرتتب عن إصدار احلكم قرارات تتعلق باالحتفاظ بالعاملني 
أو ترقيتهم أو نقلهم إىل عمل آخر داخل ادلؤسسة أو خارجها، أو تنزيل درجتهم ادلالية، أو تدريبهم وتنميتهم أو 

 .(259، صفحة 2008) درة و الصباغ،  تأديبهم أو فصلهم واالستغناء عنهم"
ووفقا لذلك فتقييم األداء ىو رلموعة من اإلجراءات اليت يتخذىا جهاز اإلدارة، يتم احلكم من خالذلا على  

احلالية، والتأكد من أن النتائج تتحقق على النحو  جهود العاملني ومدى صلاحهم ومستوى كفاءهتم بأعماذلم
ن اىتمام القيادات اإلدارية، ومسؤويل إدارات ادلوارد البشرية، ادلرسوم. وربتل عملية تقييم األداء جزءا كبريا م

 والعاملني أنفسهم، وربقق ىذه العملية أىدافا من أبرزىا:
يعمل تقييم األداء على تقدمي التغذية العكسية للعاملني حبيث يتم اطالعهم بإصلازاهتم مقارنة بأىداف  -

 وادلعارف وقدرات العاملني والعمل على تنميتها وتطويرىا؛ وتطلعات ادلؤسسة، كما يساعد على ربديد ادلهارات
 ربسني االتصال بني ادلشرفني والعاملني وتقوية العالقات بينهم؛ -
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، 2008) الربادعي،   إنشاء نظام يدعم منح اجلدارة الوظيفية للعاملني وزيادة مرتباهتم بشكل عادل -
 ؛ (65-64الصفحات 

 رارات يف ادلؤسسة دبعلومات عن أداء العاملني؛يزود تقييم األداء متخذي الق -
 يساعد ادلسؤولني يف ادلؤسسة يف احلكم على مدى اسهام العاملني يف ربقيق أىداف ادلؤسسة؛ -
يفيد يف التخطيط للموارد البشرية يف ادلؤسسة فهو يشكل أداة مراجعة دلدى توفر موارد بشرية معينة دبؤىالت  -

 زلددة؛
) درة   سؤويل إدارات ادلوارد البشرية دبؤشرات تنبؤ لعمليات االختيار والتعيني يف ادلؤسسةيساىم يف تزويد م -
 ؛ (259، صفحة 2008الصباغ، و 
يعمل على ربديد مراكز ادلسؤولية من خالل تقييم النتائج الفعلية يف ضوء األىداف وادلعايري احملددة وربليل  -

 زباذ ما يلزم من قرارات تصحيحية.رافات الأسباهبا، وربديد ادلراكز ادلسؤولة عن االضل
من اجلوانب األساسية اليت تتضمنها سياسة  طرق التقييمولتحقيق ىذه ادلساعي واألىداف يعترب ربديد 

تقييم األداء يف إدارة ادلوارد البشرية، وعلى اجلهة ادلقيمة أن زبتار الطرق اليت تعتقد بأهنا أكثر تناسبا مع طبيعة 
ينفذىا ادلوارد البشرية ومع حجم ادلؤسسة وطبيعة ونوعية نشاطها وغريىا من التغريات والعوامل  األعمال اليت

 ين إىل طرق تقليدية وأخرى حديثة.األخرى. وفيما يلي أبرز ىذه الطرق اليت قسمها أغلب ادلفكر 
 : من أبرز الطرق التقليدية ما يلي:الطرق التقليدية. 1.6.6

ذه الطريقة من ادلقيم أن يقوم برتتيب العاملني من األفضل إىل األسوء، بناء على تتطلب ىطريقة الترتيب:  -
رلموعة من السمات أو اخلصائص، وتبدأ ىذه الطريقة حبصر رلموعة ادلرؤوسني ادلراد تقييم أدائهم، مث يتم ترتيب 

من أىم مزايا  .(447، صفحة 2015) ديسلر،   ىؤالء األفراد من األفضل إىل األسوء بالنسبة لكل خاصية
ىذه الطريقة البساطة والسهولة يف االستخدام والتوضيح للعاملني، أما سلبياهتا فتتمثل يف احتمال التحيز من قبل 

 ادلقيم يف عملية الرتتيب، لذلك يفضل اعتماد أكثر من مقيم بعملية الرتتيب شلا ؽلكن أن يقلل من التحيز.
ريقة على استخدام قائمة مراجعة تتضمن أسئلة وعبارات زلددة حول تعتمد ىذه الططريقة قوائم المراجعة:  -

أداء العامل، إذ يقوم من ؽلارس عملية التقييم )الرئيس، ادلدير( باإلجابة على ىذه األسئلة، وسبتل ىذه العبارات 
اإلجابات  مكونات أو خصائص لألداء ادلقيم، وبعد اإلنتهاء من اإلجابة تتم عملية تدريج )إعطاء أوزان( ذلذه

بعيدا عن من أجاب عليها، حيث تتم عملية التدريج ىذه من قبل إدارة ادلوارد وفقا ألعلية وزن كل سؤال أو عبارة 
وبناء على رلموع الدرجات اليت ربصل عليها العامل من خالل إجابة ادلقيم، وسبتاز ىذه الطريقة بالبساطة 

، صفحة 2013) احملاسنة،   كل العاملني يف سلتلف الوظائفوإمكانية تطويرىا والتعديل فيها دبا يتناسب مع  
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أما ما يعاب عليها فهو كلفتها العالية حيث تتطلب من ادلؤسسة إعداد قوائم بقدر ما يوجد لديها من  .(139
 وظائف، حبيث أن فقرات ىذه القائمة زبتلف من عمل لعمل آخر.

تقييم أن يقارن ادلقيم أداء األفراد ادلراد تقييم أدائهم وفق تتطلب ىذه الطريقة يف الطريقة التوزيع اإلجباري:  -
نسب مئوية معينة لألفراد وفق مستويات األداء ادلختلفة للتقييم، فلو اعتمد ادلقيم مثال أسلوب التوزيع الطبيعي 

ة معينة للذين سيطلب منو أن يقيم بنسب مئوية األفراد العاملني الذين حققوا توقعات األداء الطبيعية، ونسبة مئوي
فاقوا ىذه التوقعات، وأخرى لألفراد الذين مل ػلققوا التوقعات ادلطلوبة، وعملية الرتتيب تأخذ ادلنحى الطبيعي، 
تتميز ىذه الطريقة بالسهولة، ولكن يعاب عليها صعوبة استخدامها يف حالة األعداد الصغرية من العاملني، 

 ليو النتائج.وكذلك صعوبة ربديد حدود دلا غلب أن تكون ع
 

جاءت الطرق احلديثة بعد موجة االنتقادات اليت وجهت لطرق التقييم التقليدية  الطرق الحديثة:. 6.6.6
العتمادىا على السمات الشخصية للمرؤوسني بدال من اعتمادىا على األىداف ادلمكن تقييم أدائها ومن أبرز 

 الطرق احلديثة ما يلي:
رب اإلدارة باألىداف فلسفة تقوم على افرتاضات أساسية منها أن العاملني يف تعتطريقة اإلدارة باألهداف:  -

ادلؤسسات ؽليلون إىل معرفة النواحي ادلتوقع منهم أن يقوموا هبا وكذلك فهمها، وأهنم يرغبون يف الوقوف على 
ؤتر يف حياهتم أدائهم ىل ىو مرضي أم رديء، وأن لديهم رغبة يف االشرتاك يف عملية ازباذ القرارات اليت ث

وتستند ىذه الطريقة إىل عملية مقارنة بني نتائج األداء  .(295، صفحة 2008) درة و الصباغ،   ومستقبلهم
من جهة واألىداف ادلرغوبة وادلوضوعة سابقا، حيث أن معيار احلكم على مستوى أداء العامل ىو مقدار ما 

ة ككل، ويتم استخدام ىذا األسلوب وفقا للخطوات ربقق من األىداف ادلتفق عليها لوظيفة العامل وللمؤسس
 : (151، صفحة 2013) احملاسنة،   التالية

 ،ربديد أىداف ادلؤسسة من قبل كل مسؤول والعاملني 
 ،وضع خطة عمل لبلوغ األىداف 
 ،ربديد ادلعايري اليت سيتم قياس األداء يف ضوئها 
  ،صياغة مؤشرات األداء لكل معيار 
  على النتائج يف ضوء ربقيقها لألىداف.ربديد زلاكات احلكم 

تشجيع األفراد يف ربديد األىداف شلا  (254، صفحة 2006) الطائي و عبد احلسني،   من مزايا ىذه الطريقة
تزيد من دوافعهم للعمل، كما أهنا تؤدي إىل تعريف العاملني دبا ىو مطلوب منهم مسبقا وما ىي إمكانياهتم، كما 

عية ادلعتمدة على األداء الفعلي، أما ما يؤخذ على ىذه الطريقة ىو عدم صالحيتها جلميع تعترب من الطرق ادلوضو 
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األعمال، وأهنا تعرب عن قياس الفرد العامل يف عملو احلايل وتعجز عن قياس مدى إمكانية صلاحو يف مزاولة أعمال 
 أخرى مستقبال.

تقييم أداء العاملني على تقييم كل فرد عامل من قبل  وفقا ذلذه الطريقة تتبع ادلؤسسة يف طريقة التقييم السري: -
الرئيس ادلباشر وزميلو يف العمل ومرؤوسيو مث تصميم ظلاذج ربتوي على أسئلة يطلب اإلجابة عليها حول أداء 
العامل من قبل الرئيس ادلباشر ومرؤوسيو وزمالئو، ويطلب من كل طرف يقيم العامل أن يتمم العملية بشكل 

د يتم اختيار العناصر والصفات موضوع التقييم دبعرفة القائمني على التقييم، مث إحاطة كل مشرتك سري، ومن بع
 .(249، صفحة 2006) الطائي و عبد احلسني،   يف عملية التقييم بنتائجها

احلكم من مزايا ىذه الطريقة توخي احليادية واحملسوبية، باإلضافة إىل عدالتها، واالستماع إىل أكثر من طرف قبل 
على أداء العامل، ومن عيوهبا تكلفتها العالية، وضياع الوقت واجلهد وادلال، وربتاج إىل أشخاص سلتصني قادرين 

 على تصميم ظلاذج تقييم أداء خاصة بكل األطراف ادلقيمة.
حسب ىذه الطريقة فإن ادلقيم ىو الرئيس ادلباشر وليس شخص آخر، طريقة التقييم على أساس النتائج:  -
 :(425، صفحة 2005) عقيلي،   تتم ىذه الطريقة بإتباع اخلطوات التالية اليت يقوم هبا الرئيس وادلرؤوس معاو 
 يقوم الرئيس بوضع األىداف واإلصلازات ادلطلوب ربقيقها. -
يضع كل من الرئيس وادلرؤوسني جذول زمين لألىداف ادلراد ربقيقها وىذا اجلدول عبارة عن خطة عمل يلتزم  -
ادلرؤوس بغية إصلاز األىداف ادلطلوبة منو، ومن خالل اجلدول ؽلكن لكال الطرفني معرفة ما يلي: ماذا يؤدي  هبا

 من العمل؟ وماذا أصلز منو؟ وما تبقى من العمل الذي غلب القيام بو من قبل ادلرؤوس؟
ربديده من األىداف  يتأكد الرئيس من مدى فعالية أداء ادلرؤوس من خالل مقارنة نتائج أداؤه مع ما مت -

 ادلوضوعية لو يف اخلطوة األوىل.
ويف األخري يضع الرئيس مع ادلرؤوس الذي قيم أداؤه خطة مستقبلية حبيث ػلدد من خالذلا نواحي الضعف يف  -

أداء ادلرؤوس وزلاولة معاجلتها، وكذا النواحي اإلغلابية وكيفية تقوؽلها بغرض تطوير ىذا األداء بشكل دائم 
 ومستمر.

ومن مزايا ىذه الطريقة أهنا تعد وسيلة دلتابعة األداء وادلعاجلة خطوة خبطوة، كما تسمح للمرؤوس دبعرفة مستوى 
 أدائو )إغلايب أم سليب( شلا غلعلو يضاعف جهده يف ادلستقبل ويكون ىو ادلسؤول ادلباشر يف تطوير أدائو.

ة التسيري وتعد أيضا من بني أحد أىم الطرق يف تقييم تعترب لوحة القيادة أداة من أدوات مراقب لوحة القيادة: -
 .أداء ادلوارد البشرية، اليت سبثل الركيزة األساسية لورقتنا البحثية وسنتطرق إليها بالتفصيل فيما تقدم من الدراسة
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 مساهمة لوحة القيادة االجتماعية في تقييم أداء الموارد البشرية .3
بح من الضروري عليها إمتالك أفضل األدوات الرقابية والكفاءات أصلتحقيق التسيري اجليد للمؤسسة 

ادلناسبة لتحقيق أىدافها والفعالية يف أدائها، ومن بني ىذه األدوات صلد لوحة القيادة حبيث سبكن ادلسري من أخد 
لوحة  نظرة شاملة عن وضعية ادلؤسسة ومدى صلاعة أساليب التسيري من خالل النتائج احملققة واليت تظهر يف

القيادة عن طريق مجلة من ادلؤشرات ادلتعلقة جبميع الوظائف، ومنها ما يطبق يف رلاالت إدارة ادلوارد البشرية حيث 
يلزمها ادلتابعة ادلستمرة للموارد البشرية والقيام باإلجراءات التصحيحية من خالل رلموعة من ادلؤشرات ادلختلفة 

 دلوارد البشرية.وادلتباينة اليت تساىم يف تقييم أداء ا
 مفهوم لوحة القيادة االجتماعية:. 1.3

إن التسيري اجليد للمؤسسة يستدعي أن يكون مسريوىا ملمني جبميع ادلعلومات وادلعطيات سواء كانت من 
مصادر داخلية أو خارجية، ومعاجلة ىذا العدد الكبري من ادلعلومات يف الوقت الالزم وباجلودة ادلالئمة ومجعها يف 

وسبثيالت بيانية سلتلفة لتشكيل ما يسمى بلوحة القيادة، شلثلة دبجموعة من ادلؤشرات اليت تزود  جداول
 مستخدميها بادلعلومات ادلفيدة والفورية من أجل قيادة ادلؤسسة أو الوحدة اليت زبصهم ضلو ربقيق أىدافها. 

أقرب وقت شلكن دبعرفة  لوحة القيادة بأهنا "تطابق نظام معلومات يسمح يف Michel Gervaisيعرف 
 ادلعلومات الضرورية دلراقبة مسرية ادلؤسسة يف مدة قصرية وتسهل ذلذه األخرية شلارسة ادلسؤوليات"

(GERVAIS, 2000, p 595).   
" رلموعة مهمة من ادلؤشرات اإلعالمية اليت  على أهنا: G LANGLOIS, M BINGERوعرفها كل من 

جموعة كلها، واليت تكشف االختالفات احلاصلة، واليت تسمح كذلك تسمح باحلصول على نظرة شاملة للم
 بازباذ القرارات التوجيهية يف التسيري، وىذا لبلوغ األىداف ادلسطرة ضمن اسرتاتيجية ادلؤسسة"

.(LANGLOIS & BINGER, 2011, p 542) 
أىم ادلعلومات وادلؤشرات اليت  ومن خالل ىذه التعاريف ؽلكن القول أن لوحة القيادة ىي أداة تسيريية تعرض فيها

ػلتاجها ادلسؤول يف شكل مبسط وملخص، واليت تسمح بإظهار االضلرافات وتساعد يف التحكم اجليد يف سري 
بدأت فكرة لوحة القيادة يف بداية األمر من منطلق ذبميع ادلعلومات  العمليات اليومي وتدعم ازباذ القرارات.

سؤول األول للمؤسسة، لتسمح لو بالوقوف على سلتلف األنشطة اليت يقوم هبا وغربلتها وتقدؽلها بشكل سريع للم
بغرض مراقبتها والتحكم فيها، ومن بني ىذه األنشطة نشاط إدارة ادلوارد البشرية الذي ػلتاج بشكل كبري ومستمر 

رافات ومعرفة أسباهبا وازباذ الستعمال ىذه األداة، لتقييم أداء ادلوارد البشرية ومراقبة تطورات أدائهم، وربديد االضل
 القرارات ادلالئمة، وىذا من خالل لوحة القيادة االجتماعية.

 لقد وردت عدة تعريفات للوحة القيادة االجتماعية نذكر منها:
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"نظام يساعد ادلؤسسة على قيادة ومتابعة ادلوارد البشرية، على أنها  (Martory bernard)عرفها 
وعرفت على أهنا " رلموعة معطيات اجتماعية تسمح دبتابعة تطور العمالة،  .م"والتحكم يف آدائهم وتكاليفه

 , Taib)  مراقبة زيادة الكتلة األجرية، قياس ظلو كفاءات وإنتاجية ادلأجورين وفحص جودة اجلو االجتماعي "

2000, p 04). 

ت وخلق القيمة ادلالئمة، اليت وعرفت كذلك بأهنا "عبارة عن رلموعة من ادلؤشرات االجتماعية ومؤشرات العمليا
وادلخططات ربت تصرف ادلسئولني تسمح ذلم بازباذ القرارات   يتم عرضها يف أشكال بيانية وادلنحنيات

االجتماعية ادلالئمة وتساىم بشكل فعال يف قيادة أداء وظيفة ادلوارد البشرية وتنفيذ اسرتاتيجياهتا وسياساهتا كما 
 ضافة".تبني أثرىا يف خلق القيمة ادل

بناءا على التعاريف السابقة، ؽلكن القول أن لوحة القيادة االجتماعية ىي أداة تسيري توفر للمسؤولني معلومات 
تدعم عملية ازباذ القرار وتسمح بقيادة، والتحكم،  وذلك من خالل رلموعة من ادلؤشرات ،وضرورية واضحة

 متابعة، وتقييم ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة.
 :(Haege, 2010, p 348)  ديد من األطراف ادلهتمة دبؤشرات لوحة القيادة اإلجتماعيةيوجد الع

ربتاج اإلدارة العامة إىل األرقام لربط ادلعلومات االجتماعية مع األرقام ادلفتاحية لألنشطة  اإلدارة العامة: -
 عي يف ادلؤسسة...إخل(.التشغيلية يف ادلؤسسة )مساعلة العاملني يف مردودية ادلؤسسة، ادلناخ االجتما

وذلك لضمان والتأكد من قدرهتم على ربقيق أىدافهم )الغيابات، الكتلة مسؤولي مراكز المسؤولية:  -
 األجرية، الكفاءات وادلهارات، احلوافز...إخل(.

لضمان صلاح مهمتها يف ربديد االحتياجات من ادلوارد البشرية وتوفري ادلهارات إدارة الموارد البشرية:  -
والكفاءات الالزمة يف الوقت ادلناسب وبأقل التكاليف )تدفقات القوى العاملة، ادلهارات، التدريب، األجور، 
ادلكافآت، العالقات االجتماعية، األداء الوظيفي(، وكذلك للتقييم و لقياس الفعالية، وللقيادة والتحكم يف 

 العمليات اليت ىي مسؤولة عنها.
ابعة تنفيذ سياسات ادلوارد البشرية ادلعلن عنها، والتحقق من احرتام واستيفاء دلتالشركاء االجتماعيين:  -

  ادلتطلبات والشروط القانونية ادلتعلقة بالعمل والتوظيف والتدريب.
 :(100، ص 2015)بوحديد،   تنقسم لوحة القيادة االجتماعية حسب ادلدة الزمنية إلعدادىا إىل

ر مالئمة وتناسبا مع أىداف تسيري ادلوارد البشرية، خاصة فيما يتعلق يعد أكثلوحة القيادة بتواتر شهري:  -
 دبتابعة تطور الكتلة األجرية، أنشطة التدريب.
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تتعلق بادلستويات االسرتاتيجية إلدارة ادلؤسسة، ومديرية ادلوارد البشرية اليت  لوحة القيادة بتواتر سنوي: -
، ومن خالل ادلقارنة لعدة سنوات ؽلكن قياس ادلؤشرات تسمح دبتابعة األىداف ادلتوقعة على ادلدى الطويل

 وتوضيح االذباىات العامة لتطورىا، واالضلرافات النامجة لتسهيل الوصول لألىداف ادلتوقعة.
 :أهمية لوحة القيادة االجتماعية .6.3

  ساسية ىيؽلكن أعلية لوحة القيادة االجتماعية يف ادلؤسسة أن تظهر من خالل تأديتها لثالثة وظائف أ 
 :(80، ص 2015)بوحديد، 

الذي ؽلكن من متابعة ادلتغريات اإلجتماعية وفقا دلسؤوليات سلتلف القادة يف ادلؤسسة، القياس الداخلي:  -
 تتعلق ىذه القياسات: بعدد العمال، األجور، التوظيف، زمن العمل، السلوكات...إخل.

واخلارجية اليت ؽلكن أن تؤدي إىل اضطراب قيادة وتوجيو أي مالحظة التطورات اإلجتماعية الداخلية الرصد:  -
 ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة.

نظرا دلا ؽلكن أن ػلدث داخل أو خارج ادلؤسسة، فبفضل لوحة القيادة اإلجتماعية ؽلكن التقدير المسبق:  -
راسة سوق العمل، إعداد سيناريوىات حول تطور عدد العمال ادلرتقب أو تطور الكفاءات كما ؽلكنها أيضا د

 وسلوك األجراء وسلتلف التطورات التنظيمية.
 لوحة القيادة اإلجتماعية: مهام.3.3

كانة لوحة القيادة لقيادة ادلؤسسة يف ظل البيئة اليت تتسم بعدم التأكد واحلركية، يظهر دور وم
اإلجتماعية كوسيلة على مستوى إدارة ادلوارد البشرية تسمح بالوقوف على مدى ربقق األىداف وطبيعة 
اإلجراءات التصحيحية اليت يتخذىا ادلسري من خالل ربليلو لالضلرافات وترمجة مسبباهتا. وتظهر األدوار اليت تلعبها 

 لتالية:وادلكانة اليت ربظى هبا من خالل ادلهام ا
لوحة القيادة ما ىي إال بناء متكامل جلمع معطيات زبص ادلوارد البشرية لوحة القيادة أداة لتجميع البيانات:  -

االجتماعية، حبيث تسمح ىذه اللوحة دلمثليها دبتابعة تطور التوظيف، الكتلة األجرية،  متمثلة يف ادلعطيات
، لذا ال ؽلكن ضم عملييت احلذف أو اإلعلال للمعلومات اخلاصة الكفاءات، إنتاجية العمل، أحوال ادلوظفني...إخل

 بادلوارد البشرية.   
تعين تقيم أداء ادلورد البشري من أجل مقارنة أىدافو ادلسطرة، فهذا لوحة القيادة االجتماعية أداة للتقييم:  -

الفروقات اجلوىرية اليت يعتمد عليها  يسمح دلدير ادلوارد البشرية بالقيام بأداء مهامو بفعالية يف قسمو انطالقا من
 لكل من األداء ادلتوقع واألداء احملقق.
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ؽلكن للوحة القيادة االجتماعية أن تلفت انتباه مدير ادلوارد البشرية إىل الظواىر  لوحة القيادة أداة للتشخيص: -
االجتماعية أداة مساعدة من حيث غري الطبيعية وغري العادية اليت قد تواجو عملية ربقيق األىداف، فلوحة القيادة 

سلتلف ادلؤشرات ألهنا تساعد ادلدير يف ربليل سلتلف االضلرافات ادلتواجدة لتقدمي احلل األمثل والتفكري دبا يناسب 
 مجيع نقاط الضعف اليت يكشفها يف نشاط ادلورد البشري.

ها كوهنا تويل اىتماما بلغة التواصل بني إن لوحة القيادة االجتماعية تفيد مستعمليلوحة القيادة أداة للحوار:  -
أعضائها ومسؤوليهم، فمن خالذلا يستطيع مدير إدارة ادلوارد البشرية أن يعرض النتائج احملققة والتعليق عليها 
ويشرح أسباب االضلرافات إن وجدت ويضع اإلجراءات التصحيحية الالزمة يف زليط عملو، وؽلكن للمسؤولني 

 األخرى يف ادلؤسسة من أجل ربقيق األمثلية للتعزيز من صالحية ىذه اللوحة.االستعانة باإلدارات 
سبثل لوحة القيادة االجتماعية وسيلة مساعدة دلسؤوليها يف ربقيق لوحة القيادة أداة لتحفيز المسؤولين:   -

دة االجتماعية أىدافهم ادلسطرة، فهي بذلك تعكس أدائهم ضلو رفع ربديهم لتحقيق األفضل، إذن فإن لوحة القيا
ما ىي إال التقدم ضلو ربقيق األىداف لتوليد الشعور الذي ينعكس يف الدافع الذي يبعث عمليت التحفيز 
واالنسجام لتحقيق روح العمل اجلماعي بني أعضاء فريق ادلوارد البشرية بوجو عام ولدى مدير ادلوارد البشرية بوجو 

 خاص.
حة القيادة االجتماعية بالتنبؤ بالوضعية ادلستقبلية وذلك باالستناد على ما تساعد لو  لوحة القيادة أداة للتنبؤ:  -

سبق ودراسة احلاضر ومعاجلتو، أي أن لوحة القيادة االجتماعية ليست فقط ما يقدم يف الوضعية احلالية وادلاضية 
ت مكونات لوحة القيادة إظلا ىي دراسة للوضعية ادلراد بلوغها مستقبال، وذلك انطالقا من دراسة ومالحظة اذباىا

)األىداف(، لذلك ؽلكن القول أن لوحة القيادة االجتماعية تسمح بزيادة نسبة التأكد من ادلستقبل بالنسبة دلدير 
 .(90-89، الصفحات 2015)بوحديد،   ادلوارد البشرية يف ظل بيئة ديناميكية تتميز بعدم التأكد

تلعب لوحة القيادة دور مرآة الرؤية اخللفية، )مثال: إتباع  ىناية: لوحة القيادة أداة إلتباع المتغيرات الرئيس -
 إدارة ادلوارد البشرية ألقدمية العمال يف ادلؤسسة ومقارنتها مع ادلؤسسات ادلختلفة(.

تلعب لوحة القيادة تلعب دور ادلراقب )مثال: إدارة  ىنا لوحة القيادة أداة للكشف عن التطورات المهمة: -
 من إطارات ادلؤسسة للتقاعد(. %32ية ترى أنو يف حدود ثالث سنوات سيتم خروج ادلوارد البشر 

تقوم لوحة القيادة االجتماعية بإشعار مدير ادلوارد البشرية بالنقاط  لوحة القيادة أداة لتحسين الكفاءات: -
ات اليت تساعد على ازباذ احملورية اخلاصة بتسيري عمليات ادلوارد البشرية، واستغالذلا يسمح بإرساء سلتلف التصور 

احللول ادلمكنة والتعرف على مشاكل اآلخرين، فهي تسمح بتنمية التكوين لدى ادلسؤولني وقدراهتم على ازباذ 
 القرارات واالتصال مع ادلتعاون معهم إلغلاد أفضل احللول للمشاكل ادلطروحة.
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داة ادلفضلة يف نظام ادلراقبة انطالقا من كوهنا تشكل لوحة القيادة االجتماعية األلوحة القيادة أداة للمراقبة:  -
تسمح بتعديل مستوى التجريد، والذي يتحقق من خالل تدفق دلعلومات دقيقة يوفرىا نظام معلومات ادلوارد 
البشرية، كما ذبدر اإلشارة إىل أن ادلراقبة من خالل لوحة القيادة االجتماعية ال تعين العقاب وإظلا توجيو وإرشاد 

وارد البشرية ضلو ربقيق األىداف ادلسطرة بفعالية كبرية، وضبط مسار عمل ادلور البشري وادلؤسسة على قسم ادل
 حد سواء.

إن لوحة القيادة االجتماعية ليست وسيلة الزباذ القرار، وإظلا لوحة القيادة أداة مساعدة التخاذ القرارات:  -
طاق الرقابة على مستوى ادلوارد البشرية ومنو احلكم على فعالية تلعب دورا يف عملية ازباذ القرار، حبكم انتمائها لن

القرارات ادلتخذة، وعليو فإن ادلشرف على لوحة القيادة االجتماعية غلب أن يتمتع بروح ادلسؤولية، والضمري 
 ادلهين، واألمانة العلمية وتقدمي ادلصلحة العامة قبل ادلصلحة اخلاصة.

 

 جتماعيةمؤشرات لوحة القيادة اال .4.3
تعترب لوحة القيادة االجتماعية وسيلة لقيادة أنشطة ادلوارد البشرية، وال تتحقق ىذه القيادة بدون تقييم، 
لذلك تعتمد لوحة القيادة االجتماعية على رلموعة من ادلؤشرات الناذبة عن ادلعلومات ادلتوفرة داخل ادلؤسسة 

 وتطبيقات وأداء ادلوارد البشرية.بة وتقييم سياسات وخارجها، واليت تسمح باستباق، ازباذ القرار ومراق
 العائالت الكبرى للمؤشرات االجتماعية هي: -

  ،عائلة ادلعلومات اذليكلية: تدعى مؤشرات الوضعية، وربتوي معلومات قاعدية لألفراد فيما ؼلص: السن
 ادلستوى التعليمي، الوضعية العائلية، ادلكانة التنظيمية.

 خلاصة بالكفاءات عائلة ادلعلومات ا 
  عائلة معلومات السلوك: وذبمع سلتلف ادلؤشرات اليت تعرب عن السلوك الفردي واجلماعي واليت تستعمل

بشكل كبري يف ربليل البيئة االجتماعية للمؤسسة، وىي تتعلق جبميع ادلعلومات االجتماعية ادلهمة 
 اخلاصة بدرجة مشاركة وربفيز األفراد.

 إدارة الموارد البشرية مؤشر ظروف عمل  .1.4.3
من بني عناصر ظروف العمل واليت ستبني طرق قياس حدهتا: الغياب، دوران العمل، حوادث العمل، الصراعات 
العمالية، واليت تعترب مؤشرات ىامة لتوضيح مساعلة مؤشر ظروف عمل إدارة ادلوارد البشرية يف تقييم أداء ادلوارد 

 البشرية، وسنتناوذلا يف اآليت:
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يعترب الغياب من ادلشاكل اليت تواجو إدارة ادلوارد البشرية وتشغل بال ادلسؤولني داخل ادلؤسسة،  الغياب: -
 ولقياس حدة الغياب نستعمل ادلؤشرات التالية: 

 
            
  

ومن أجل احلصول على نتيجة جيدة غلب مقارنة ىذا ادلؤشر من خالل عدة أشهر أو سنوات ومالحظة تطوره، 
يادتو تبني التمادي يف احرتام قواعد ادلؤسسة، أو تدىور لظروف العمل أو كون العامل ؽللك مشاكل خارجية  فز 

كادلشاكل العائلية، وكذا دراسة ادلؤشر على أساس السن، اجلنس، ادلستويات اإلدارية...، وال ؽلكن ربديد معدل 
من معدل السنوات السابقة. كما   %1أمثل للمؤسسات، لكن ؽلكن القول أن األفضل ىو الذي ينخفض ب 

       نعتمد مؤشر درجة تكرار الغياب كاآليت:
          

 
ويتم أيضا حساب ىذه ادلؤشرات على أساس سبب التغيب: إضراب، حوادث عمل...إخل، كما يتم مقارنتها مع 

إلختالفات من حيث: مؤشرات ادلؤسسات األخرى لنفس القطاع أو احلجم أو غريىا مع األخذ بعني اإلعتبار ا
 الثقافة التنظيمية، ظروف العمل، األعمار، اجلنس...أي كل العوامل ايل تؤثر على التغيب.

 ,LANGLOIS & BINGER, 2011)  كما  ؽلكن متابعة الغياب من خالل حساب ادلؤشرات التالية
p 482): 

 ،100العاملني(* معدل الغياب= )عدد أيام الغياب يف السنة يف القسم/عدد ايام العمل لكل -
 زمن الغياب= ساعات الغياب / عدد الغيابات، -
 ،365معدل الغياب بسبب مرضي= )عدد أيام الغياب/ عدد العمال(* -

 )عطل هناية األسبوع +  أيام األعياد+ العطلة السنوية(. -يوم 365*= 365
ىذا نظرا ألعلية مشكل الغياب يف زبصص إدارة ادلوارد البشرية للغياب لوحة قيادة شهرية للمتابعة التدرغلية، و 

ادلؤسسة فهو ينقص الوقت الفعلي للعمل ويشكل للمؤسسة مصدر تكاليف وأخطار)تكاليف التعديل  
كاإلجراءات ادلتخذة للخفض من حدة الغياب كالساعات اإلضافية...إخل، تكاليف اإلضرابات اليت تتحملها 

 ..إخل(.ادلؤسسة كاطلفاض اإلنتاج ،اجلودة، وطول ادلواعيد.

        عدد ساعات الغياب لفرتة معينة                                                              =  مؤشر الغياب
 ساعات العمل النظرية  لنفس الفرتة                   ك

عدد ساعات الغياب لفرتة معينة                                                                      =  تكرار الغياب
        العدد ادلتوسط للعمال ادلوافق لنفس الفرتة                   ك
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ىو حركة خروج العمال أو تركهم للمؤسسة، ويعترب مشكلة إن تعدى حدا معينا، أي أصبح  دوران العمل: -
ؽلثل نسبة كبرية حبيث أن النسبة ادلتوسطة ال تعترب مشكلة بل على العكس فهي مؤشر لتحديد ادلعارف 

رضا العمال عن عملهم إما بسبب والكفاءات، أما إن أصبحت ىذه النسبة كبرية فهذا مؤشر يدل عن عدم 
حوادث العمل أو الصراعات أو ظروف عمل غري جيدة...إخل، ومنو كل مؤسسة ربدد معل دوران عمل خاص 
هبا تعمل على ربقيقو دون تعديو، كما قد ربدد معدل لكل قسم، مثال قد يكون معدل الوظيفة كما يف العالقة 

 التالية:
 

 
أو حسب األعمار، اجلنس، األقدمية، سبب الرتك للمؤسسة ذىاب إرادي  وؽلكن حساب ىذا ادلعدل لكل قسم

 أو غري إرادي...وذلك من أجل ربليل أفضل. 
أما بالنسبة لتكلفة دوران العمل فيصعب حساهبا لكن ؽلكن تقديرىا، وؽلكن أن تتكون من إطلفاض يف اإلنتاجية، 

 ة )تكلفة اإلستقطاب والتدريب(.تسديد التعويضات، تكلفة احلصول على عامل من نفس الكفاء
 عن حوادث ربدث خالل العمل ناذبة عن تدىور ظروف العمل أو عدم كفاءة  ىي عبارةحوادث العمل:   -
 

 العامل، ونستعمل ادلؤشرات التالية:
  

 
 

ت وغلب ربليل ىذه ادلؤشرات حسب درجة اخلطورة، نوع احلادث )تنقل، عمل يف الورشة...(، احلوادث اليت كاد
أن تقع...كما يتم ربليل مدى وجود ظواىر تنبأ بوقوع حوادث مثل: مدى تعرض العمال لدرجة احلرارة أو رطوبة 

 عالية، مدى استعمال األفراد دلواد خطرية كادلواد الكيماوية...إخل.
تشمل كل أشكال الالتفاىم بني العمال واإلدارة، أو بني األفراد أو الصراعات العمالية: : 6-4-1-4

اجلماعات أو األقسام أو الوظائف أو بني ادلستويات التنظيمية، ومن بني مؤشرات الصراعات صلد: معدل تكرار 
 حوادث العمل، ارتفاع عدد الشكاوي، ونقيس درجة حدة الصراعات بادلؤشر التايل:

 
 

                                                                       N *100عدد العمال التاركني للمؤسسة يف السنة=  لعملمعدل دوران ا
  Nللسنة  جانفي 1عدد العمال يف                            ك

عدد احلوادث                                                                         =  معدل تكرار احلوادث
 عدد ساعات العمل                              ك

                                   عدد األيام الضائعة                                      =  مؤشر درجة اخلطورة
 عدد ساعات العمل                                ك

الزمن بسبب الصراع                                                                         =  مؤشر حدة الصراع
 عدد العمال ادلعنيني بالصراع                            ك
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ات الناذبة كارتفاع بالنسبة لتكلفة الصراع فهي تشمل اطلفاض اإلنتاج، خسارة الزبائن، تكلفة االضطراب اأم

 ادلخزون النصف مصنع...إخل.
: دلعرفة مساعلة التوظيف يف تقييم أداء ادلوارد البشرية غلب التطرق إىل ىدف نشاط التوظيف مؤشر التوظيف  -

الذي يعمل على ربقيق أقل تكلفة شلكنة وأقصر أجل تعيني للموارد البشرية يف ادلناصب ادلشغولة ومنو ربتاج إدارة 
 .(2015)بوحديد،  رد البشرية لقياس تكلفة التوظيف، مدتو وعائدهادلوا
ربسب بدمج كل من تكلفة مصدر ادلرشحني )اإلعالن، الوكالة اخلاصة(، وتكلفة موظف تكلفة التوظيف:  -

مكتب التوظيف )تكلفة ساعات العمل اليت استغرقها ادلوظف يف عملية التوظيف(، وتكلفة النقل واإليواء 
 ل ادلرشحني إىل سلتلف االختبارات(، تكلفة تعلم ادلوظف اجلديد ) تكاليف تدريبو(.)تكاليف نق

سبتد من تاريخ تلقي موظف مكتب التوظيف طلب رمسي من ادلؤسسة لتشغل منصب شاغر مدة التوظيف:   -
م أفضل )مدة إىل غاية تاريخ بداية الفرد ادلوظف مزاولة العمل يف منصبو، ويقسم إىل ثالثة أجزاء من أجل تقيي

 االستقطاب، مدة االختيار، مدة بداية العمل(.
 & Zambeaux )  كما ؽلكن تقييم كمية االستقطاب من خالل ادلؤشر التايلكمية االستقطاب:   -

Gaviro, 2005, p 22): 
 

  
 

احمليط  وغلب مقارنة ىذه النسبة دلختلف ادلناصب ولعدة أشهر أو سنوات وكذا بني الطلبات ادلتحصل عليها من
الداخلي واخلارجي مث ربليل سبب الفروق، كما يتم ربليل سبب عجز الطلبات أو احلصول على فائض منها، فقد 
يكون مثال سبب الفائض من الطلبات الداخلية تدىور ظروف العمل كعدم التفاىم مع ادلشرف أو كثرة 

الرتفاع عرض العمالة يف السوق واطلفاض  الصراعات يف فريق العمل، كما قد يعود الفائض من الطلبات اخلارجية
الطلب عليها أو لكون سياسة إدارة ادلوارد البشرية للمؤسسة واالمتيازات ادلقدمة وظروف العمل أفضل من 
ادلؤسسات األخرى، ويتم أيضا مقارنة ىذه النسب اخلاصة باالستقطاب اخلارجي حسب نوع ادلصدر من أجل 

ربسن أداء إعالناهتا أم يعود للوكاالت اخلاصة، وغلب أيضا مقارنة كل ىذه النسب  معرفة ىل إدارة ادلوارد البشرية
 مع األىداف ادلوضوعة أو ادلعيارية، واليت صلدىا يف لوحة القيادة.

                            عدد طلبات العمل ادلتحصل عليها                                              =  مؤشر اإلجابة على ادلنصب ادلعلن
  عدد مناصب العمل ادلعلنة                                                 ك
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ربقيق الكفاءة يتمثل يف توفري أفراد ذوي اجلودة ادلطلوبة ألداء مهام ادلنصب الشاغر، مؤشر كفاءة التوظيف:  -
توظيف دبدى كفاءة وتطور ادلوظفني اجلدد ورضاىم عن عملهم بعد سنة من تاريخ تعيينهم، ومنو وتقاس كفاءة ال

 )  نقيس مستوى كفائتهم، مدى بقائهم يف ادلؤسسة ومدى انتقاذلم يف مسارىم الوظيفي. ويقاس كالتايل
Zambeaux & Gaviro, 2005, p 23): 

 
 
 

 
 
 
 

 
ترمجة ألثر تغريات عدد العمال بالزيادة أو النقصان أثناء فرتة زمنية معينة، تعرف العمالة بأهنا مؤشر العمالة :  -

وتعد دبثابة الركيزة األساسية بالنسبة إلدارة ادلوارد البشرية، فاحلديث عن العاملني يف ادلؤسسة ىو احلديث عن 
ا أن تعليمهم وتدريبهم يتم الوظائف اليت يشغلوهنا، واختيارىم يتم حبسب توافقهم مع الوظائف ادلسندة إليهم، كم

 لغرض إكساهبم ادلهارات وادلعارف اليت تسمح ذلم باالستجابة دلتطلبات وظائفهم.
وإلنشاء لوحة القيادة للعمالة ال بد من احرتام ادلخطط السنوي للعمالة لذوي العقود الغري زلددة ادلدة ادلعينة للسنة 

n+1  والسنة n السابقة والسنة نة الالحقة من خالل مقارنة العمالة للسنة احملسوب يف كل قسم، والتوقع للس
ادلعنية. ويكون ذلك باستخدام رلموعة من ادلؤشرات وادلعطيات )عدد العمال ادلسجلني، معدل اإلستقالة جلميع 
الفئات ادلهنية، عدد العمال الدائمني، معدل اإلستقالة حسب األقدمية، عدد العمال احلاضرين، معدل 

 اإلقتصادية وغري اإلقتصادية، معدل ذبديد للعمال ذوي العقود زلددة ادلدة، عدد ساعات العمل(. التسرػلات
هتتم معظم ادلؤسسات بالتدريب كونو من أكثر االسرتاتيجيات ادلعرتف هبا يف رلال تنمية : مؤشر التدريب -

ف من خاللو ادلؤسسة إىل إعداد كوادر العاملني وربسني آدائهم، فالتدريب يعترب استثمارا يف ادلوارد البشرية هتد
بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغريات السريعة اليت ربدث يف رلال العمل، ودلعرفة 
مساعلة مؤشر التدريب يف تقييم أداء ادلوارد البشرية غلب توضيح أىداف وطرق ربقيق نشاط التدريب ومتابعة 

ؤشرات اخلاصة على مقارنة تكاليف التدريب )التكاليف ادلباشرة، التكاليف غري ادلباشرة( تنفيذه، وتعتمد أىم ادل

عدد ادلوظفني اجلدد الباقني يف ادلؤسسة بعد سنة                                                                         =  معدل بقاء ادلوظفني اجلدد
  العدد الكلي للموظفني اجلدد قبل سنة                                      ك

مستوى كفاءة الفرد+ معدل دوران العمل+ نسبة التطور                                                                         =  مؤشر كفاءة التوظيف
  عدد العمال ادلعنيني بالصراع                               ك

 عدد ادلوظفني احلدد اخلاضعني لرتقية بعد سنة من تعيينهم                                                                        =  نسبة التطور
  قبل سنة العدد الكلي للموظفني اجلدد                    ك
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 ,Zambeaux & Gaviro, 2005 ) ومدتو مع جودة النتائج ادلتحصل عليها. ونستعمل ادلؤشرات التالية
p 23) : 

 
 

 
 إن مل زبصص للتدريب  فستحتجزىا وللتأكد من زبصيص التدريب النسبة من الكتلة األجرية اجملربة قانونيا )واليت

 الدولة لفائدة خزينتها( نستعمل ادلؤشر التايل:
  

 
أما فيما ؼلص تقييم كفاءة التدريب فيجب التأكد من اتباع السريورة اجليدة أو اخلطوات الالزمة لتحقيق أىداف 

 التدريب، وادلتمثلة يف:
 ربديد اإلحتياجات التدريبية والطرق ادلستعملة لذلك؛ -
 ديد طرق ووسائل التدريب؛رب -
 التنسيق بني حدود ادليزانية، اإلحتياجات والوسائل؛ -
 التنفيذ ومتابعة تطور الكفاءات؛ -
 قياس نتائج الربامج ادلطبقة. -

يهدف مؤشر األجور إىل وضع سياسة أجور عادلة ربقق رضا مجيع ادلوارد البشرية ويتم توضيح مؤشر األجور:  -
ة القيادة االجتماعية، وكيفية ربقيقها ومساعلتها يف تقييم أداء ادلوارد البشرية من أىداف سياسة األجور يف لوح

 :(Zambeaux & Gaviro, 2005, p 24 ) خالل
ربديد سياسة األجور، تكوين كتلة أجرية يف إطار تنفيذ السياسات ومع احرتام التوازن ادلايل واإلجتماعي، مع  -

 إعداد ميزانيات مصاريف العمالة.
ة تنفيذ ادليزانيات وسياسة األجور للتأكد إن كانت الدفعات احملققة تتوافق مع السياسة ادلوضوعة وذلك متابع -

 من خالل سلتلف ادلؤشرات اليت تأكد مدى الفعالية والكفاءة لتحقيق األىداف.
األىداف، أي  قياس فعالية نظام األجور: يتم قياس فعالية نظام األجور بتقييم كمية ادلوارد ادلستعملة لتحقيق -

 :حساب التكاليف، ونعتمد بذلك على النقاط التالية
-  

                                                                      تكلفة التدريب     =  تكلفة التدريب للساعة
  عدد الساعات ادلستغرقة يف التدريب                           ك

األموال ادلخصص للتدريب                                                                         =  احلصة اجملربة قانونيا
  الكتلة األجرية                                ك
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  :تطور متوسط األجر الفردي 
 

 :تطور متوسط األجر الساعي 
 

  :تعرف الكتلة األجرية بأهنا رلموع األجور ادلدفوعة لعدد معني من األفراد يف فرتة تطور الكتلة األجرية
ىو ربديد التكلفة اإلمجالية واحلقيقية، ولقياس تطور الكتلة األجرية زمنية زلددة عادة ما تكون سنة، واذلدف منها 

واليت تشمل سلتلف  Bernard  Martorللمؤسسة ؽلكن اإلعتماد على اخلطوات واألسس اليت اقرتحها 
ادلؤشرات اخلاصة بالكتلة األجرية. فلقياس تطور الكتلة األجرية، غلب الرتكيز على ربليل اآلثار اليت ربدثها 

 تغريات على مستوى األجور واألفراد، ونقيس من حيث األفراد:ال
 آثار التغريات الكمية من دخول وخروج للعمالة؛ -
 آثار التغريات النوعية من حيث ادلهارات والكفاءات )األقدمية، على أساس الكفاءة، بعد التدريب...( ؛ -
 أجورة دون مقابل للعمل كالتغيب؛آثار التغريات يف ساعات العمل كالساعات اإلضافية أو الساعات ادل -
آثار تغريات مكونات األجور أي احلقيقية وادلتمثلة يف رلموع األموال ادلمنوحة للعامل، وادلعنوية ادلتمثلة يف  -

 .اإلمتيازات اليت يتحصل عليها العمال مقابل عملو )األمن، ادلكانة اإلجتماعية...(

 :(LANGLOIS & BINGER, 2011, p 483)  وؽلكن استعمال ادلؤشر التايل
 
 
 

 الخاتمة:. 4
تلعب إدارة ادلوارد البشرية أدوار مهمة وفعالة داخل ادلؤسسة حيث انتقلت من رلرد وظيفة بسيطة تعترب 
غالبا مركز تكلفة، إىل شريك اسرتاتيجي فعال يف بلوغ أىداف ادلؤسسة وصلاحها واكتساب مزايا تنافسية وادلساعلة 

، ىذا ما يستوجب متابعة ادلورد البشري وتقييم أداءه بشكل مستمر، كونو احملرك األول يف خلق القيمة ادلضافة
الذي يدفع بقية العوامل األخرى بادلؤسسة لضمان استقرارىا يف النشاط وتعزيز مكانتها، والعمل على إبراز أوجو 

ع ربسني آدائهم وربفيزىم لتحقيق القصور اليت غلب معاجلتها، وذلك من أجل ازباذ القرارات الالزمة دبا يتوافق م
 الفعالية الكلية للمؤسسة.

الكتلة األجرية                                                                         =  متوسط األجر الفردي
 متوسط عدد األفراد                               ك

                                                        الكتلة األجرية                 =  مؤشر األجر الساعي
العدد الساعي الكلي* العدد الكلي                             ك

 للعمال

تكاليف العاملني                                                                         =  متوسط الكتلة األجرية
 عدد العاملني                           ك
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ومن بني السبل ادلؤدية إىل ربقيق ىذه الغاية ىي لوحة القيادة اإلجتماعية اليت تعترب أداة متميزة تضمن 
 التفاعل دلستعمليها مع حقيقة األوضاع والقدرة على اإلدراك السريع دلا غلري، ألهنا لغة مزدوجة بني األرقام،
اإلحصائيات واألشكال البيانية وال زبلو من الشروحات والتقارير الوافية، حيث تتكون لوحة القيادة اإلجتماعية 
من رلموعة من ادلؤشرات تسمح بالتقييم الفعال ألداء ادلوارد البشرية، ومتابعة تطوراهتم والكشف عن االضلرافات 

 وازباذ القرارات التصحيحية الالزمة. 
 ىل اختبار الفرضيات:كما توصلنا إ

أن تقييم أداء ادلوارد البشرية يعترب حلقة مهمة إلصلاز األىداف ادلراد الوصول إليها  حيث تناولت الفرضية األولى
من قبل ادلؤسسة: يعترب تقييم األداء حلقة أساسية من حلقات النظام الرقايب يف ادلؤسسة، فهو رلموعة من 

از اإلدارة، يتم احلكم من خالذلا على جهود العاملني ومدى صلاحهم اإلجراءات ادلنظمة اليت يتخذىا جه
احلالية، والتأكد من أن النتائج تتحقق على النحو ادلرسوم، مع البحث يف إمكانية  ومستوى كفائتهم بأعماذلم

 تنميتها وتطويرىا يف ادلستقبل.
داة من أدوات مراقبة التسيري، تسمح دبتابعة فتقوم على أن لوحة القيادة االجتماعية تعترب أ أما الفرضية الثانية

وتقييم أداء ادلوارد ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة من خالل رلموعة مؤشرات متباينة: تعد لوحة القيادة اإلجتماعية من 
 بني أىم األدوات ادلستعملة يف مراقبة التسيري، حبيث سبكن ادلسري يف أخذ نظرة شاملة على وضعية ادلوارد البشرية
يف ادلؤسسة، فهي تعمل على توفري معلومات آنية و تشغيلية بشكل مبسط وملخص، كما تسمح بالكشف عن 
االضلرافات من خالل ادلقارنة بني النتائج ادلتوقعة والنتائج احملققة واليت تظهر يف مجلة من ادلؤشرات ادلتعلقة جبميع 

 لبلوغ األىداف ادلسطرة ضمن إسرتاتيجية ادلؤسسة.الوظائف، واليت تساعد ادلسؤول يف ازباذ القرارات، وىذا 
 ومن خالل ما سبق ؽلكننا القول أننا توصلنا للنتائج التالية:

تعد لوحة القيادة اإلجتماعية من طرف مسؤول مراقبة التسيري، أو مدير ادلوارد البشرية، وتساىم يف  -
 ظيف، التدريب، تكاليف العاملني.تقييم أداء مواردىا البشرية يف أربعة رلاالت ىي: العمالة، التو 

 تسمح لوحة القيادة اإلجتماعية خبلق تواصل بني سلتلف مراكز ادلؤسسة. -
لوحة القيادة إىل ادلقارنة بني اإلصلاز الفعلي )احلقيقي( واإلصلاز ادلتوقع والكشف عن اإلضلرافات  دفهت -

  صحيحية ادلناسبة.يف الوقت ادلناسب إن وجدت مع ربديد أسباهبا وازباذ اإلجراءات الت
لوحة القيادة اإلجتماعية ليست أداة رقابية ذاتية للمسؤول تسمح لو بالتحكم يف نشاطو وربفيزه ضلو  -

ربقيق أداء أفضل، بل ىي أداة لتقييم النتائج وتصعيد ادلعلومات ثالثيا وسنويا إىل اجلهات العليا بغرض 
  مع النتائج الفعلية.التحقق من مدى مطابقة األىداف ادلوكلة إىل ادلسؤولني



 

 محمد حولي، خالد ادريس
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 : ملخص
العاملُت، االتصاالت التنظيمية  إشراؾ  تفويض السلطة ) أبعادهبتسعى الدراسة إىل معرفة واقع تطبيق التمكُت اإلداري 

وأجريت الدراسة على   لنموذج مقدر إحصائي ومدى تأثَتىا على التمكُت النفسي للعاملُت، من خالؿ اختبار (والتدريب
وبعد   باالستبانة ، مت مجع البياناتيف مؤسسة كوندور لوحدة اإلنتاج/الًتكيب ( تشمل العاملُت التابعُت98حجمها ) عينة

أف التمكُت  (. أظهرت النتائجSPSS) االجتماعيةبرنامج احلزمة اإلحصائية يف العلـو  ذلا بايتحداـادلعاجلة اإلحصائية 
داري يؤثر  على التمكُت النفسي للعاملُت، واف التدريب وتفويض السلطة يؤثراف  بشكل قوي جدا يف حُت ال يوجد اإل

العاملُت ومرونة االتصاالت على التمكُت النفسي. ومنو تقًتح الدراسة ضرورة  تكثيف الربامج التدريبية وتدعيم  إلشراؾاثر 
  عارفهم واليت تنعكس على شعورىم بالتمكُت النفسي.وم األفرادفرؽ العمل اليت تنمي من قدرات 

  نفسي، مؤسسة كوندور.دتكُت إداري، دتكُت  كلمات مفتاحية:
Abstract:  

The study seeks to know the reality of applying administrative empowerment through 

delegation of authority, staff involvement,  organizational communications, training, and 

its impact on the psychological empowerment of employees by statistical testing an 

estimated model, and the study was conducted on a sample size of 98 workers, consisting 

of workers from the production/installation unit of Condor, and using the questionnaire to 

collect data. After the statistical processing of the data collected by SPSS, the results 

showed that administrative empowerment affects the psychological empowerment of 

workers, and that training and delegation of authority are very strongly influenced, while 

there is no effect on the psychological empowerment of workers and communication 

flexibility. The study suggests the need to intensify training programs and to strengthen 

teams that develop the abilities and knowledge of individuals and that are reflected in 

their sense of psychological empowerment. 



 

 ججيق زكية، زروخي فيروز
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 مقدمة:  .2
يعترب التمكُت من بُت ادلفاىيم اإلدارية ادلعاصرة اليت عرفت رواجا فكريا كبَتا من طرؼ الباحثُت     

واإلداريُت يف فًتة الثمانينات إىل فًتة التسعينات من القرف احلايل، وتوجهت العديد من ادلؤسسات 
ظيف كل ما ميتلكونو من معارؼ وقدرات االقتصادية إىل تبنيو كأسلوب إداري فعاؿ لتحفيز أفرادىا على تو 

 يف إصلاز مهامهم، وباألخص تلك اليت تتعلق بتحقيق مزايا تنافسية مستدمية مصدرىا ادلوارد البشرية .
مت معاجلة مفهـو التمكُت من خالؿ مقاربتُت أساسيتُت، األوىل تتمثل يف  ادلنظور التنظيمي أو السلوؾ     

من وصفو كمنهج إداري عملي متكامل قائم على عدة مفاىيم وسياسات  اإلداري، ودتكنت ىذه ادلقاربة
 استثمارإدارية وتنظيمية، واليت تسمح بسهولة تطبيقو وتبنيو من طرؼ أي مؤسسة راغبة يف التطوير ويف 

ور مواردىا البشرية، أما ادلقاربة الثانية فتتمثل يف ادلنظور النفسي أو اإلدراكي واليت تصف التمكُت بأنو  شع
 داخلي يدركو ادلوظف وتدعمو البيئة التنظيمية. 

 التساؤالت التالية:ومن الطرح السابق نأتي إلى     
 يف ادلؤسسة زلل الدراسة؟ اإلداريماىو واقع شلارسة التمكُت  - 
 ماىو مستوى التمكُت النفسي للعاملُت يف ادلؤسسة زلل الدراسة؟ -
 كُت النفسي للعاملُت يف ادلؤسسة زلل الدراسة ؟ ما مدى تأثَت التمكُت اإلداري يف التم -
 يف التمكُت النفسي يف ادلؤسسة زلل الدراسة؟ اإلداريالتمكُت  أبعادكل بعد من   تأثَتما مدى  -

 فرضيات الدراسة :    
 وىي: إحصائيالإلجابة على التساؤالت ادلطروحة  مت طرح  فرضيات يتم اختبارىا 

 ادلؤسسة مرتفع. يف  ريااإلدتطبيق التمكُت  -
 مستوى التمكُت النفسي للعاملُت بادلؤسسة مرتفع -
يوجد تأثَت اجيايب ذو داللة إحصائية  للتمكُت اإلداري على التمكُت النفسي للعاملُت يف ادلؤسسة عند  -

 (.0.05مستوى داللة معنوية اقل أو يساوي )
ة، االتصاالت التنظيمية، إشراؾ العاملُت، وادلتمثلة يف   تفويض السلط اإلداريالتمكُت  أبعادتؤثر   -

التدريب  بشكل متفاوت على التمكُت النفسي للعاملُت يف مؤسسة كوندور عند مستوى داللة معنوية اقل 
 (.0.05أو يساوي )
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 هتدؼ الدراسة إىل:أهداف الدراسة:     
 القتصادية؛تقدًن عرض مفاىيمي حوؿ التمكُت اإلداري والتمكُت النفسي يف ادلؤسسات ا -
 معرفة واقع تطبيق التمكُت اإلداري يف ادلؤسسة زلل الدراسة؛ -
 معرفة مدى تأثَت التمكُت اإلداري يف التمكُت النفسي للعاملُت؛ -
 تأثَتا  يف التمكُت النفسي للعاملُت؛   األقلالتعرؼ على البعد األكثر تأثَتا  وعلى البعد  -

 اسة يف: تكمن أمهية الدر أهمية الدراسة :     
 فتح موضوع مهم للنقاش أال وىو التمكُت بُت ادلقاربة اإلدارية وادلقاربة النفسية؛  -
 ، وتبنيو كخيار اسًتاتيجي لتطوير ادلوارد البشرية.االقتصاديةالتوعية بأمهية تطبيق التمكُت يف ادلؤسسات   -
 استفادة الطلبة والباحثُت من ادلوضوع؛   -
 اؽ لدراسات مستقبلية.قد تؤخذ الدراسة كأف - 

مت إتباع ادلنهج الوصفي وادليداين باستخداـ أسلوب حتليلي لوصف وحتليل واقع متغَتات  منهج الدراسة:    
 الدراسة وعالقة التأثَت بينهما. 

األوؿ خاص باألدبيات النظرية  دتت الدراسة من خالؿ ثالث زلاور أساسية، احملورهيكلة الدراسة:     
ين خاص بالدراسة ادليدانية واليت تشمل الطريقة واإلجراءات، حتليل النتائج وتفسَتىا واحملور الثالث واحملور الثا

 خصص للنتائج واالقًتاحات.
 األدبيات النظرية:  .7

 يلي سنسلط الضوء على النقاط التالية: فيما. التمكين اإلداري: 2.7
اموس )ادلصطلحات اإلدارية( بأنو "منح جاء مفهـو التمكُت يف ق مفهوم التمكين اإلداري: 2.2.7

القرارات اخلاصة بأعماذلم،  واختاذالصالحيات للعاملُت، حبيث يتمكنوف من حتديد األىداؼ وطرؽ األداء 
 (2010)ادلهَتات،   والسيطرة على ادلوارد ادلطلوبة لذلك يف حدود ماذلم من سلطات وما عليهم من مسؤوليات.

بانو" منح العاملُت ما يكفي من القوة والسلطة وادلوارد وحرية العمل جلعلهم (  Eccles Tonyوعرفو  )    
  (Tony, 1993, p17)   أفرادا قادرين على خدمة ادلنظمة بفاعلية."

 اختاذقادرين على  األفرادتتبنها ادلنظمات هبدؼ جعل  إداريةىو عملية  اإلداريالتمكُت  أفومنو ميكنننا القوؿ     
ة وفعالية وقادرين على التصرؼ وفق الظروؼ وباستقاللية دوف العودة للرئيس من خالؿ تبٍت القرارات بكفاء

والتنظيمية كتفويض السلطة وتفعيل فرؽ العمل والتدريب واليت تساعد الفرد على  اإلداريةرلموعة السياسات 
 اكتساب ادلعرفة وادلهارة والثقة يف الذات.
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  أبعاد التمكين اإلداري: 7.2.7
 سنتطرؽ إىل األبعاد األكثر اتفاقا عليها من طرؼ الباحثُت وىي:      

أي إعطاء ادلرؤوسُت قدرات أو صالحيات أوسع دلمارسة التحكم وحتمل ادلسؤولية عن تفويض السلطة:  *
عملهم، هبدؼ حتريرىم من التحكم الشديد للتوجيهات واألوامر، وإطالؽ العناف للموارد ادلختبئة اليت يصعب 

)حسونة،   قدراهتم من خالؿ تشجيعهم على صنع القرارات" الستخداـؿ إليها، ومنحهم متسع أكرب الوصو 
 (199، ص 2008

يعد إفساح اجملاؿ أماـ العاملُت للمشاركة مع اآلخرين وخاصة مع ادلستويات اإلدارية ادلسؤولة، إشراك العاملين:  *
أكثر يف األداء وطرح األفكار احملسنة لطرؽ العمل،   هاداالجتمصدرا من مصادر الدعم ادلعنوي شلا يساعدىم على 

  يف بيئة العمل ويف توفَت مناخا تنظيميا أفضل. واالنسجاـكذلك فاف للمشاركة أمهية يف توفَت ادلزيد من التوافق 
 (84، ص2011 )خصاونة،

العاملُت يف ادلؤسسة  ادلعلومات جلميع األفراد إتاحة أف)  Blanchard & alاعترب ) االتصاالت التنظيمية:*
 ,Ken) . عن سَتىا وأىدافها وإسًتاجتياهتا ومواردىا ىو البعد األساسي الذي تعتمد عليو ادلؤسسة ادلمكنة 

Alan, & John, 1996, p207) 
هبدؼ تنمية القدرات وادلهارات وتغيَت سلوكيات  ادلؤسسات ادلمكنة حتتاج إىل تدريب العاملُتالتدريب :  * 

زويدىم بادلعلومات الضرورية  لتمكينهم من أداء فعاؿ ومثمر، يؤدي لبلوغ أىدافهم الشخصية وأىداؼ األفراد، وت
  (134، ص 2008)القحطاين،   ادلؤسسة بأعلى  كفاءة شلكنة."

 التمكين النفسي: 7.7
ومحل  القرارات اختاذوظيفي لصيق ناتج عن إحساس ادلوظف بالقدرة على  والتزاـ"شعور  بأنو( Byhamعرفو )

  ادلسؤولية، وأنو ينظر إليو على أنو شخص مفكر  يساىم يف األداء وتطويره وليس رلرد زوج من األيدي تنفذ."
  (179، ص2013)السكارنة، 

وبكل كفاءة  األفضلقادر على حتقيق  بأنوالتمكُت النفسي ىو شعور داخلي للفرد   إفميكن القوؿ  إذف    
 ت اليت ميتلكها من جهة والدعم والتشجيع والثقة الذي يتلقاه من  مؤسستو.  وفعالية نتيجة القدرات وادلهارا

  متفق عليها من طرؼ الباحثُت ىي: أبعادوللتمكُت النفسي    
ادلوظف لقيمة العمل الذي يقـو بو، والغرض منو واحلكم عليو حبسب  استشعارىو المغزى أو المعنى:  *

  (141، ص 2013غدادي و احلدراوي، )الب . مثاليات الفرد ومعايَته اخلاصة
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على أهنا "قدرة ادلوظف على أداء أنشطة العمل مبهارة، وتشَت إىل الدرجة  (Karaيعرفها ) المقدرة والكفاءة: *
اليت ميكن للفرد القياـ بأنشطة مهمة مبهارة عندما حياوؿ القياـ بذلك. وجيب أف يشعر ادلوظفوف بأهنم أكفاء 

 (Nacer Ibrahim & Sharif, 2013, p252) " . اليت تتطلبها البيئة يف السلوكيات لالنغماس
( اف ىؤالء األفراد "يشعروف بأف Kitayama & Cohenمن )ل كيصفها  تقرير الذات : أواالستقاللية  *

القرارات ادلرتبطة بعملهم وميلكوف ما يكفي من السلطة  اختاذألداء مسؤولياهتم، ويتمكنوا من  استقالليةلديهم 
 ,Nacer Ibrahim & Sharif, 2013)  دلقنعة والواسعة على طريقة ووقت وسرعة أداء مهمتهم."ا

p252)  
إىل "الدرجة اليت ميكن للفرد أف يؤثر فيها ( Thomas & Velthouseيشَت  التأثَت حسب )التأثير:  *

ىل مستوى الفرؽ الذي حيدثو سلوؾ على النتائج اإلسًتاتيجية واإلدارية والتشغيلية يف العمل. ويشَت ىذا التقييم إ
 Nacer Ibrahim)  الفرد من حيث حتقيق الغرض من ادلهمة وحتقيق النتائج ادلرجوة يف بيئة عمل واحدة."

& Sharif, 2013, p252) 
  الدراسة الميدانية : دراسة حالة مؤسسة كوندور .3

( 14حيث ادلؤسسة مهيكلة إىل )ء، السمرادتت الدراسة ادليدانية يف مؤسسة " كوندور" بوحدة ادلنتجات      
وحدة تنظيمية منها "وحدة ادلنتجات السمراء" ادلتخصصة يف إنتاج أجهزة التلفاز وادلستقبل الرقمي، وتسوؽ كل 
منتجاهتا االلكًتونية كأجهزة االستقباؿ الرقمي والتلفاز، اذلواتف النقالة، أجهزة احلاسوب ومنتجات اإلعالـ اآليل 

 .(Condor Electronicsاذلوائية وأجهزة التربيد والتسخُت والثالجات بالعالمة التجارية )وادلكيفات 
 الطريقة واإلجراءات :  2.3

بإتباع إجراءات تقصي مطبقة على رلتمع حبث عن   مت استخداـ "منهج البحث ادليداين"منهج الدراسة :  *
 بالعينة. االستعانةطريق 

 أداة االستبانة جلمع البيانات، وىي تتكوف من ثالث زلاور: اـاستخدمت  أداة جمع البيانات: *
 خاص بالبيانات الوظيفية للمبحوثُت )ادلؤىل العلمي، ادلركز الوظيفي، اخلربة يف رلاؿ العمل( المحور األول: 
 ( عبارة موزعة على أربعة أبعاد لقياس مستوى التمكُت اإلداري للعاملُت.21يشمل ) المحور الثاني:

 ( عبارات لقياس التمكُت النفسي للعاملُت.5يشمل ) ر الثالث:المحو 
باستخداـ العبارات الوصفية )دائما  ) Likert/ ومت قياس العبارات باستعماؿ ادلقياس ادلركب لػ )ليكرت       

 (  على الًتتيب. 1، 2، 3، 4، 5غالبا، نادرا، أحيانا، أبدا( وإعطاء رقم وزين لكل عبارة ىي)
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يتمثل رلتمع الدراسة يف رلموع اإلطارات وأعواف التحكم وأعواف التنفيذ التابعُت لوحدة  جم العينة:مجتمع وح *
بعد توزيع اإلستبانات و  فرد. 523ادلنتجات السمراء ادلتخصصة يف إنتاج التلفاز وادلستقبل الرقمي وعددىم 

نسبة ومنو بلغ حجم عينة الدراسة حليل إستبانة صاحلة للت (98) اسًتجاعبطريقة العينة العشوائية البسيطة مت 
  وىي نسبة مقبولة إحصائيا دلثل ىذا النوع من الدراسات.. % ( من حجم اجملتمع 1884)
ثبات أداة الدراسة االستبانة ، والتكرارات والنسب  الختباراستخداـ معامل )ألفاكرونباخ(  متأساليب التحليل: *

دلعرفة مستوى التمكُت اإلداري  واالضلرافاتستخداـ ادلتوسطات احلسابية العينة، وا أفرادادلئوية دلعرفة خصائص 
والتمكُت النفسي. ومت استخداـ التباين األحادي دلعرفة ىل يوجد فروقات يف إجابات ادلبحوثُت تبعا خلصائصهم 

 فسي. البسيط  دلعرفة اثر التمكُت اإلداري وأبعاده على التمكُت الن االضلدار استخداـالوظيفية ومت 
 وجدوؿ حتليل احملاور حسب شدة ادلوافقة بعد استخراجو إحصائيا، كما ىو مبُت:    

 
المتوسط 
 الحسابي

[1- 1.80]  ]1.80-2.60]  ]2.60-3.40]  ]3.40- 4.20]    ]4.20 - 5  ]  

 مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا المقياس
 من إعداد الباحثتُت المصدر:

 النتائج: تحليل وتفسير -ثانيا
 إختبار ثبات اإلستبانة :  -2

 كما يلي :  ( Alpha cronbach)النتائج ادلتحصل عليها من اختبار معامل     
 نتائج اختبار ثبات إستبانة الدراسة :7الجدول

 

 SPSS.19من إعداد الباحثتُت باالعتماد على سلرجات  المصدر :
يتبُت من اجلدوؿ أف قيمة معامالت الثبات إلجابات ادلبحوثُت  حوؿ عبارات االستبانة ككل وحوؿ متغَتاهتا    

( 0.847مكُت اإلداري )(. حيث بلغت قيمتو بالنسبة للت0.6ادلشروط لقبوؿ االستبانة وىو) األدىنفاقت احلد 
( ولالستبانة ككل كانت 0.726وىي عالية جدا. كما كانت قيمتو عالية بالنسبة لللتمكُت النفسي حيث بلغت)

  ألفا كرونباخ معامل  عدد العبارات محتوى االستبانة
 0.847 21 التمكين اإلداري
 0.726 5 التمكين النفسي

 0.855 26 الستبانة كل ا

: مقياس تحليل المحاور2الجدول   
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( .. ومنو فاف معامل اختبار الثبات لالستبانة كاف قويا جدا. وعليو  ميكننا 0.855ايضا عالية جدا بقيمة)
 االطمئناف إىل نتائج اإلستبانة وتعميمها.

  خصائص عينة البحث: -7
 التكرارات والنسب ادلئوية  خلصائص الوظيفية للمبحوثُت كما ىي اجلدوؿ:    

 الخصائص الوظيفية للمبحوثين :3الجدول
 النسبة % التكرار الوصف الخصائص

 48 47 ثانوي أو اقل المؤهل العلمي
 52 51 جامعي

 21.4  21 إطار المركز الوظيفي
 75.5 74 عوف حتكم
 3.1 3 عوف تنفيذ

 43.9  43 مبتدئ الخبرة في مجال العمل
 37.8  37 متوسط اخلربة

 18.3  18  كثَت اخلربة
 %100 إجمالي العينة

 (SPSS.19من إعداد الباحثتُت باالعتماد على سلرجات) المصدر:

%( من متخرجي 52، و)%( من أفراد العينة غَت جامعيُت48بالنسبة للمؤىل العلمي، يبُت اجلدوؿ أف )    
اجلامعة شلا يدؿ أف ادلؤسسة ال توظف فقط حاملي الشهادات اجلامعية، بل وأيضا حاملي الشهادات غَت اجلامعية 

 وادلتخرجُت من مراكز التكوين.
%( ىم أعواف حتكم 75.5%( من أفراد العينة ىم إطارات و )21.4بالنسبة للمركز الوظيفي فنالحظ أف )    

( . ويرجع سبب النسبة الصغَتة العواف التنفيذ بالنسبة اىل حجم العينة اىل اف 3.1فيذ فيمثلوف نسبة)اما عوف التن
ىذه الفئة غالبا ما تقـو بعمل روتيٍت ومكرر يف الورشات وىي فئة غَت قادرة على قراءة وملئ االستبانة لضعف 

اما النسبة العالية ألعواف التحكم يف ىذه مستواىم التعليمي حسب ما صرحت بو احد اطارات ادلوارد البشرية.  
العينة فَتجع اىل اف أعواف التحكم دائما أكثر من عدد اإلطارات يف ادلؤسسة زلل الدراسة. وغالبا ما تكوف 

 اإلطارات ىي ادلسؤولة عن أعوف التحكم وأعواف التحكم مسؤولة عن أعواف التنفيذ. 
%( من متوسطي اخلربة و 37.8%( من أفراد العينة مبتدئُت  و)43.9بالنسبة للخربة يف رلاؿ العمل فاف )    

%( يعتربوف من أصحاب اخلربة الطويلة يف رلاؿ العمل. ىذه النسب متفاوتة لكنها تدؿ على أف 18.3)
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%( كما أهنا توظف 56.1ادلؤسسة حتتفظ بعماذلا حيث بلغ رلموع نسبة متوسط اخلربة وكثَت اخلربة حوايل )
  العماؿ اجلدد. 

  واقع التمكين اإلداري والتمكين النفسي في المؤسسة محل الدراسة: -3
واقع التمكُت اإلداري والنفسي يف ادلؤسسة زلل الدراسة حسب نتائج ادلتوسطات احلسابية مبينة يف اجلدوؿ     

إلجابات ادلبحوثُت إذ بلغ ادلتوسط العاـ  أف التمكُت اإلداري يف ادلؤسسة زلل الدراسة مرتفع، الذي بيُت (4رقم )
 التمكُت( كما يتبُت أف ادلتوسط العاـ لكل بعد من أبعاد 0.47( باضلراؼ معياري )3.59حوؿ عباراتو )

يقع ضمن اجملاؿ ادلرتفع مبتوسطات حسابية متقاربة نسبيا، وقد حلت االتصاالت التنظيمية الًتتيب األوؿ  اإلداري
ادلعياري  االضلراؼيقع التدريب يف الًتتيب األخَت. كما يتبُت أف قيم وتليها إشراؾ العاملُت، مث تفويض السلطة. و 

 ادلبحوثُت.   إجاباتو أبعاده ، وىذا يدؿ على عدـ تشتت  اإلداريأقل من الواحد الصحيح بالنسبة للتمكُت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دلتوسط العاـ إلجابات إذ بلغ ا يتبُت من اجلدوؿ أف التمكُت اإلداري يف ادلؤسسة زلل الدراسة مرتفع،كما   
 اإلداري التمكُتادلتوسط العاـ لكل بعد من أبعاد  و( 0.47( باضلراؼ معياري )3.59ادلبحوثُت حوؿ عباراتو )

يقع ضمن اجملاؿ ادلرتفع مبتوسطات حسابية متقاربة نسبيا، وقد حلت االتصاالت التنظيمية الًتتيب األوؿ وتليها 
ادلعياري أقل  االضلراؼويقع التدريب يف الًتتيب األخَت. كما يتبُت أف قيم  إشراؾ العاملُت، مث تفويض السلطة.

 ادلبحوثُت.   إجاباتو أبعاده ، وىذا يدؿ على عدـ تشتت  اإلداريمن الواحد الصحيح بالنسبة للتمكُت 

 (SPSS.19سلرجات برنامج ) المصدر:

في المؤسسة  محل الدراسة والنفسي ريتقييم مستوى التمكين اإلدا :4الجدول   

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

 58412, 3,56 98 تفويض_سلطة
 80282, 3,62 98 إشراؾ العاملُت
 77942, 3,66 98 ااالتصاالت_التنظيمية
 63161,  3,46 98 االتدريب
 47136, 3,59 98 دتكُت_اداري
 60869, 3,49 98 دتكُت_نفسي
Valid N (listwise) 98   
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( 3.49مرتفع إذ بلغ قيمة )فهو ادلتوسط العاـ إلجابات ادلبحوثُت حوؿ عبارات التمكُت النفسي  أما    
( شلا يدؿ أف األفراد يف ىذه ادلؤسسة يشعروف بتمكينهم النفسي فهم يدركوف 0.61باضلراؼ معياري قريب من )

 أمهيتهم وأمهية عملهم ويثقوف يف قدرهتم على أداء ادلهاـ بكفاءة ومهارة.
 والنفسي مرتفع يف ادلؤسسة . اإلداريالتمكُت  أفالنتائج  أثبتت إذوالثانية  األوىلومنو نقبل الفرضيتُت 

  تقدير الفروقات في إجابات المبحوثين تبعا لخصائصهم الوظيفية : -5  
حتليل التباين األحادي يف تقدير أفراد عينة البحث دلستوى التمكُت اإلداري والنفسي يف ادلؤسسة  اختبارنتائج     

العلمي وادلركز الوظيفي واخلربة يف رلاؿ العمل )انظر  زلل الدراسة تبعا خلصائصهم  الوظيفية  ادلتمثلة يف ادلؤىل
 (  بينت ما يلي: 5اجلدوؿ 

بالنسبة للمؤىل العلمي )جامعي/ غَت جامعي( بينت النتائج عدـ وجود فروقات يف تقدير أفراد عينة البحث     
ث فاقت قيمة الداللة االربعة والتمكُت النفسي تبعا دلؤىلهم العلمي، حي بأبعادهدلستوى  التمكُت اإلداري 

( التباينية غَت دالة إحصائيا عند مستوى داللة اكرب او Fقيم ) أف( والذي يعٍت 0.05لكل منهم ) (sig)ادلعنوية
(. شلا يدؿ أف ادلؤسسة زلل الدراسة تطبق سياسة التمكُت اإلداري مع كل العاملُت باختالؼ 0.05يساوي)

 يشعروف بتمكينهم النفسي يف مهامهم ويف مكاف عملهم.  مؤىلهم العلمي،  كما يدؿ أف كل العاملُت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مع تعديل يف طريقة العرضSPSS.19) برنامج المصدر:

 الخبرة المركز الوظيفي االمؤهل العلمي 
 F Sig. F Sig. F Sig. 

 Between Groups ,013 ,908 ,416 ,661 1,361 ,258 تفويض_سلطة
Within Groups       

 Between Groups ,058 ,811 2,451 ,,092 3,155 ,028 ادلشاركة
Within Groups       

 Between Groups 1,147 ,,281 5,103 ,008 1,347 ,264 ااالتصاالت_التنظيمية
Within Groups       

 Between Groups ,157 ,693 1,138 ,325 1,395 ,249 االتدريب
Within Groups       

 Between Groups ,425 ,516 5.445 ,006 ,925 ,432 دتكُت_اداري
Within Groups       

 Between Groups 1,363 ,246 ,292 ,748 1,375 ,255 دتكُت_نفسي
Within Groups       

 

الوظيفية: تحليل التباين االحادي لتقدير الفروقات في اجابات المبحوثين تبعا لخصائصهم 5الجدول   
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ات يف تقديرات ادلبحوثُت بالنسبة للمركز الوظيفي )اطار/ عوف حتكم/ عوف نتفيذ( بينت النتائج وجود فروق    
-وعدـ (0.05اللة اقل من )يث مستوى الداتصاالت التنظيمية والتمكُت االداري تبعا دلركزىم الوظيفي ح لواقع
 اإلطارات أف إىلوجود فروقات يف تفويض السلطة وادلشاركة و التدريب والتمكُت النفسي.  والسبب قد يرجع --
سهولة االتصاالت وتبادؿ ادلعلومات قد  أفمن غَتىم كما  أكثرذلم  اإلداريادلؤسسة يشعروف بعملية التمكُت  يف

أساليب االتصاالت وأنواعها ويتمكنوف من احلصوؿ بيسر على ادلعلومات  ، وقد يدركوفأكثرتكوف متاحة ذلم 
 .األخرىمقارنة باألفراد يف ادلراكز 

ادلبحوثُت  إجاباتبالنسبة خلاصية اخلربة )مبتدئ/ متوسطة/ طويلة( بينت النتائج عدـ وجود فروقات يف     
(. والنتيجة تبدو 0.028بلغت مستوى داللتها )باستثناء بعد ادلشاركة حيث  وأبعاده اإلداريبالنسبة للتمكُت 

 أكثريف مهامها وقراراهتا  بإشراكهمفتقـو  أكثرمنطقية حيث األفراد ذوي اخلربة الكبَتة يف ادلؤسسة رمبا تثق فيهم 
 . األخرىمن الفئات 

  في التمكين النفسي: اإلداريتأثير التمكين -6
 :األيتاجلدوؿ  مبينة يفو النتائج  ادلتحصل عليها النفسي مكُت الت على اإلداريالتمكُت  َتتأث اختبارمت     

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

%( من 11( أي أف التمكُت اإلداري  يفسر )0.110)( بلغت R2يبُت اجلدوؿ أف قيمة معامل التحديد )   
  يدؿ ( شلا0.332( موجب بقيمة )  Rمعامل االرتباط ) أفالتغَتات احلاصلة يف التمكُت النفسي، كما يتبُت 

ارتباط بُت التمكُت اإلداري والتمكُت النفسي للعاملُت. ويبُت اجلدوؿ أف التمكُت اإلداري  عالقة وجود على 
أي يوجد أثر . (0.428( موجب بقيمة )Bمعامل االضلدار) أف(. و 0.001داؿ إحصائيا بقيمة معنوية بلغت )

 (SPSS.19سلرجات برنامج )   المصدر:
 

تأثير التمكين اإلداري في التمكين النفسي:6لجدولا  
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,332
a
 ,110 ,101 ,57721 

a. Predictors: (Constant), اداري_تمكين 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,956 ,451  4,337 ,000 

 001, 3,445 332, 124, 428, تمكين_اداري

a. Dependent Variable: نفسي_تمكين 
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واحدة يؤدي إىل الزيادة يف التمكُت النفسي بنسبة  للتمكُت اإلداري على التمكُت النفسي، وزيادة التمكُت بوحدة
 %( من ىذه الوحدة. 42.8)

. والنموذج ادلقّدر كما اإلدارينقبل بالفرضية اليت نصت على وجود اثر للتمكُت النفسي على التمكُت  ومنو    
 ( دتثل التمكُت اإلداري.X( دتثل التمكُت النفسي و)ŷحيث ) (  ŷ= 0.428X+1.956يلي: )

  أثر تفويض السلطة على التمكين النفسي : -7
( (  7رقم ) اجلدوؿ  بينت) انظراالضلدار البسيط ألثر بعد تفويض السلطة على التمكُت النفسي  اختبارنتائج     

%( من التغَتات 45.7(. أي أف  تفويض السلطة يفسر )0.457)( تساوي R2ف قيمة معامل التحديد )أ
 ( وىذا يعٌت إحصائيا0.676( موجب بقيمة )R، كما يتبُت أف معامل االرتباط )احلاصلة يف التمكُت النفسي

 طردية بُت تفويض السلطة والتمكُت النفسي للعاملُت ارتباط عالقة وجود
 
 

 SPSS.19سلرجات برنامج ) المصدر:
( الذي بلغت t) اختبارادلعنوية العالية للتفويض السلطة من الناحية اإلحصائية حسب اجلدوؿ  وبيُت    

تفويض السلطة يؤثر اجيابيا يف أي أف  (0.704( موجب بقيمة )B)االضلدارمعامل كما يبُت أف (. 0.000)
%( من ىذه 70.4) ػ ُت النفسي بيؤدي إىل الزيادة يف التمك منو واحدة  وحدةالتمكُت النفسي، وزيادة 

 الوحدة. 
 قويا على التمكُت النفسي والنموذج ادلقدر كاآليت: تأثَتاومنو بعد تفويض السلطة يؤثر     

0.984  +2 0.704x ŷ=  حيث (ŷ(دتثل التمكُت النفسي و )2x.دتثل تفويض السلطة ) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,676 
a
 ,457 ,451 ,45098 

a. Predictors: (Constant), سلطة_تفويض 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant)  ,984 ,283  3,472 ,001 

 000, 8,983 676, 078, 704, تفويض_سلطة

a. Dependent Variable: نفسي_دتكُت 

 : تأثير تفويض السلطة في التمكين النفسي 7الجدول 
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 العاملين على التمكين النفسي: إشراكاثر  -8 
 العاملُت على التمكُت النفسي للعاملُت  مبينة يف اجلدوؿ التايل: إشراؾاثر بعد  اراختبنتائج      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( أي أف إشراؾ العاملُت ال يغَت يف 0.000)( قد بلغت R2ف قيمة معامل التحديد )يبُت اجلدوؿ أ      
 ( أي توجد0.018جب بقيمة )%( . كما يبُت أف معامل االرتباط مو 5مستوى التمكُت النفسي للعاملُت)

 إشراؾ ألثرويتضح عدـ وجود معنوية طردية ضعيفة جدا بُت  إشراؾ العاملُت ودتكينهم النفسي.  ارتباط عالقة
 .( سالب Bمعامل االضلدار ) كما أفsig(0.857 .)حيث بلغت قيمة  العاملُت على دتكينهم النفسي

يبدو مقبوال الف التمكُت النفسي  واألمر. تمكُت النفسي للعاملُتالعاملُت على ال إلشراؾاثر  أيومنو ال يوجد    
 رئيسو. إىلفيها دوف الرجوع  والتأثَتمهامو  أداءيرتبط أكثر بشعور الفرد باستقالليتو وقدرتو على 

  اثر االتصاالت التنظيمية على التمكين النفسي: -9
لتمكُت النفسي للعاملُت يف مؤسسة كوندور باستخداـ بُت  بعد االتصاالت التنظيمية وا األثر اختبارنتائج     

 :  األيتاالضلدار البسيط تتلخص يف اجلدوؿ 
 
 
 
 
 

 (SPSS.19سلرجات برنامج )   المصدر: 
 

 لين في التمكين النفسي: تأثير إشراك العام 8الجدول 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,018
a
 ,000 -,010 ,61174 

a. Predictors: (Constant), العاملين_اشراك 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,546 ,287  12,364 ,000 

 857, 180,- 018,- 077, 014,- اشراك_العاملين

a. Dependent Variable: نفسي_دتكُت 
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(. أي أف االتصاالت التنظيمية تفسر فقط   0.001)( تساوي R2ف قيمة معامل التحديد )أ يوضح اجلدوؿ    
( أي 0.034( موجب بقيمة )Rمعامل االرتباط )%( من التغَتات احلاصلة يف التمكُت النفسي، ويتبُت أف 1)

اجلدوؿ  طردية ضعيفة جدا بُت االتصاالت التنظيمية والتمكُت النفسي للعاملُت. كما يبُت ارتباط عالقة توجد
( B)االضلدارمعامل . (0.05عدـ معنوية لالتصاالت التنظيمية بالنسبة للتمكُت النفسي حيث فاقت قيمتها )

 بُت ادلتغَتين.  إحصائياوىذا يشَت إىل عدـ وجود اثر معنوي داؿ  (0.026سالب بقيمة )
 أفيجة مقبولة والسبب تنتمكُت النفسي للعاملُت، وتبدو الاالتصاالت التنظيمية ال تؤثر يف ال أفومنو يتضح     

از ادلهاـ كما مبا بشعر بو الفرد يف مكاف عملو من حيث االستقاللية والقدرة على اصل أكثردتكُت العاملُت يرتبط 
 اشرنا سابقا.

  اثر التدريب على التمكين النفسي : -5
 اثر بعد التدريب على التمكُت النفسي للعاملُت مبينة يف اجلدوؿ التايل: اختبارنتائج     

 
 
 
 
 
 

 (SPSS.19سلرجات برنامج )   المصدر:
 

: تأثير االتصاالت التنظيمية في التمكين النفسي 9الجدول   
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,034 
a
 ,001 -,009 ,61150 

a. Predictors: (Constant), التنظيمية_ااالتصاالت 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,593 ,298  12,044 ,000 

ت_التنظيميةااالتصاال  -,026 ,080 -,034 -,331 ,741 

a. Dependent Variable: نفسي_دتكُت 
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 ( أي أف تدريب العاملُت يغَت يف0.742)( قد بلغت R2ف قيمة معامل التحديد )( أ10يبُت اجلدوؿ)    
( أي 0.861%( . كما يبُت أف معامل االرتباط موجب بقيمة )74.2مستوى التمكُت النفسي للعاملُت بػ )

 طردية وقوية جدا بُت  تدريب العاملُت ودتكينهم النفسي. ارتباط عالقة توجد
بلغت  ذإلو داللة معنوية قوية جدا  (0.830( الذي قيمتو )Bمعامل االضلدار ) أفكما يتبُت من اجلدوؿ      

زيادة التدريب بوحدة واحدة  يؤدي إىل الزيادة يف التمكُت النفسي للعاملُت  أف أي.( 0.000ادلعنوية ) قيمتو
 %( من ىذه الوحدة. 83بنسبة )

 قويا على التمكُت النفسي والنموذج ادلقدر كاآليت: تأثَتاومنو بعد التدريب يؤثر     
0.622 +2 0.830x ŷ=  حيث (ŷدتثل التمكُت )(النفسي و x 2.دتثل التدريب ) 

على التمكُت النفسي للعاملُت يتم رفض الفرضية اليت  اإلداريالتمكُت  أبعادمن نتائج اختبار اثر كل بعد من     
العاملُت  إشراؾ أفتؤثر بشكل متفاوت يف التمكُت النفسي، حيث تبُت  اإلداريالتمكُت  أبعادكل   أفنصت 

 ثر على التمكُت النفسي. واالتصاالت التنظيمية ال تؤ 
 خاتمة: .4

 من خالؿ حتليل وتفسَت النتائج ادلتعلقة بالبيانات اجملمعة من ميداف الدراسة توصلنا إىل:
 ادلبحوثُت.  إجاباتالتمكُت اإلداري يف ادلؤسسة زلل الدراسة مرتفع حسب  مستوى تطبيق  -
يمية ادلرنة  والتدريب مرتفع يف ادلؤسسة زلل مستوى تفويض السلطة، مشاركة العاملُت، االتصاالت التنظ -

 ادلبحوثُت.  إجاباتالدراسة حسب 

 (SPSS.19سلرجات برنامج )  المصدر:
 

: تأثير التدريب في التمكين النفسي 22الجدول    
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,861
a
 ,742 ,739 ,31091 

a. Predictors: (Constant), االتدريب 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant)  ,622 ,176  3.536 ,001 

 000, 16,607 861, 050, 830, االتدريب

a. Dependent Variable: نفسي_دتكُت 
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كل العاملوف يف ادلؤسسة  زلل الدراسة على اختالؼ خصائصهم الوظيفية يشعروف بتمكينهم النفسي مبستوى    -
 مرتفع.

 تبعا دلركزىم الوظيفي. ومرونة االتصاالت اإلدارييوجد فروقات يف تقدير ادلبحوثُت دلستوى تطبيق التمكُت  -
 العاملُت تبعا خلربهتم يف رلاؿ العمل. إلشراؾيوجد فروقات يف تقدير ادلبحوثُت  -
والتمكُت النفسي تبعا دلؤىلهم  اإلداريادلبحوثُت حوؿ تقديراهتم لواقع التمكُت  إجاباتال توجد فروقات يف  -

 العلمي. 
ىي التدريب، تليها تفويض السلطة، بينما االتصاالت التنظيمية  أكثر أبعاد التمكُت تأثَتا يف التمكُت النفسي -

 العاملُت ليس ذلا داللة معنوية، وبالتايل ال يؤثراف على االتمكُت النفسي للعاملُت. وإشراؾ
 ا على التمكُت النفسي للعاملُت.اجيابي،  ذلذا فهو ينعكس األداءالتدريب ينمي من ادلعارؼ والقدرات وحيسن  -
السلطة دتنح للعاملُت الثقة يف النفس واالستقاللية يف اختاذ القرارات ادلتعلقة بادلهاـ ذلذا ذلا دور مهم تفويض  -

 يف جعل العاملُت يشعروف بالتمكُت النفسي.
 وأمهية بأمهيتويبدع نتيجة شعوره  أفوميكن  أداء أفضلالعامل الذي يشعر بالتمكُت النفسي يتمكن من حتقيق  -

 ما يقـو بو.
والتمكُت النفسي الف الشخص الذي ميتلك الدوافع واالستعداد والقدرات  اإلدارييوجد تكامل بُت التمكُت  - 

 والعكس بالعكس. األفضليف ظل بيئة شلكنة سيقدـ 
 من خالل النتائج المتوصل إليها نقترح التالي: و
، وتزيد من لألفرادن التمكُت النفسي الدورات التدريبية للعاملُت والتنويع يف برامج التدريب تعزز م أفمبا  -

 فعيتهم لتطوير كفاءاهتم. ادمعارفهم وقدراهتم فمن الضروري تكثيفها وتلبيتها عند احلاجة حىت ال يفقد األفراد 
فعلى   األفضلضلو مهامهم وجتعلهم يصبوف لتحقيق  دااألفر على شعور  اجيايب تأثَتمبا أف تفوض السلطة لو  -

ومن مت حتقيق الوالء  أفضليض السلطة لتحفيز العاملُت وحثهم على اصلاز ادلهاـ بشكل ادلؤسسات عموما تفو 
 واألداء مبهارة .

 أمهيتوضرورة تبٍت وتطبيق مفهـو التمكُت اإلداري بشكل علٍت وواضح للجميع،  من اجل أف يستوعب األفراد  -
كل ما ميتلكونو من معارؼ   استثمارعلى ومزاياه، ومن أجل أف يشعروف بأمهيتهم ودورىم، وبالتايل تشجيعهم 

 وقدرات ومهارات يف ظل ما تواجهو ادلؤسسات من منافسة.
من خالؿ تبادؿ ادلعرفة واخلربات. وىذا  األفرادتنمي من معارؼ  ألهناتبٍت اذليكلة الفرقية وتشجيع فرؽ العمل  -

 .بدوره ينمي الشعور بالتمكُت النفسي
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 البشرية في ظل تكنولوجيا المعلومات تنمية الموارد
Human resource development in the light of information technology 

2غيدة فلة،  1بن فرحية ؾتاة
 

 dbkm.dz-nadjet.benfreiha@univ،  ستيس مليانة -جامعة  اصتياليل بونعامة  1
  fghida@yahoo.fr، ستيس مليانة  -جامعة  اصتياليل بونعامة  2

 : ملخص
حيظى موضوع اظتوارد البشرية باىتمام كبري من قبل دول العامل، وخاصة مع التطورات السريعة اليت يشهدىا  العامل 

رية يف غتال التكنولوجيا ومدى االعتماد عليها يف منظمات األعمال،  من تطور متسارع الوت يف السنوات األخرية
كما تعترب اظتوارد البشرية من أىم وظائف اإلدارة لًتكيزىا على العنصر البشري والذي يعترب أذتن مورد لدى اإلدارة 

يا يف غالبية اظتنظمات واألكثر تأثري على اإلنتاجية على اإلطالق، وتعترب تنمية اظتوارد البشرية ركنا ىاما وأساس
حيث هتدف إىل تعزيز القدرات التنظيمية، لذا تسعى اظتنظمات إىل تكوين وتدريب اظتوارد البشرية على كيفية 

 التأقلم واالستفادة أكثر من تكنولوجيا اظتعلومات. 
اظتعلومات  وتلخص الدراسة يف األخري إىل توصيات ونتائج تتعلق بضرورة االعتماد والتدرب على تكنولوجيا 

 والسعي الدائم إىل تطوير األفراد العاملني باعتبار اظتورد البشري ىو اظتورد احملرك ألي صناعة يف العامل.
 : اظتوارد البشرية، تنمية اظتوارد البشرية، التكنولوجيا اظتعلوماتمفتاحيةكلمات 

Abstract:  

The subject of human resources is receiving great attention from the countries of 

the world, especially with the rapid developments that the world has witnessed in 

recent years, with a rapid pace of development in the field of technology and the 

extent to which it is relied upon in business organizations. A resource for 

management and the most impact on productivity at all. Human resource 

development is an important and essential pillar in most organizations as it aims 

to enhance organizational capabilities. Therefore, organizations seek to train and 

train human resources on how to adapt and benefit more from information 

technology. 

Finally, the study summarizes recommendations and results related to the 

necessity of accreditation and training in information technology and the constant 

quest for the development of working individuals, as the human resource is the 

resource that drives any industry in the world. 

Keywords:  Human resources, human resource development, information 

technology. 
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 . مقدمة: 1
تواجو اظتوارد البشرية يف اآلونة األخرية حتديات كبرية تعج بالتغريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
والتكنولوجية وىي تغريات سريعة ومعقدة، فما عرفو قطاع التكنولوجيا من تطور ىائل يف غتال معاصتة اظتعلومات 

ايد ؿتو استعماعتا وتوظيفها خاصة يف األنشطة البشرية، أدى ذلك إىل وبثها )تكنولوجيا اظتعلومات(، واالعتماد اظتتز 
إلزامية تدريب وتكوين اظتورد  البشري باعتباره ىو احملرك الرئيسي يف أي منظمة على كيفية استخدام ىذه 

، e-HRMالتكنولوجيا والتعامل معها، ويطلق على استخدام التكنولوجيا يف إدارة اظتوارد البشرية مصطلح 
 ويعين تطبيق التقنيات اظتعتمدة على الويب يف النظم اظترتبطة باظتوارد البشرية ووظائفها.  

وانطالقا ؽتا سبق نقدم حبثنا ىذا والذي يهدف إىل دراسة كيفية تكوين اظتوارد البشرية يف ظل تكنولوجيا 
علومات في تكوين الموارد ما مدى أهمية تكنولوجيا الماظتعلومات، من خالل اإلجابة عن التساؤل التايل: 

  البشرية ؟
 وسنحاول اإلجابة على التساؤل من خالل التطرق إىل النقاط التالية: 

 مفهوم اظتوارد البشرية -
 مفهوم تنمية اظتوارد البشرية وأىم آليات تطويرىا -
 ماىية تكنولوجيا اظتعلومات وأساليب تطوير اظتوارد البشرية من خالعتا -
 ي التقليدي واظتورد البشري التكنولوجي الفرق بني اظتورد البشر  -

 أهداف الدراسة: 
هتدف الدراسة إىل توجيو اظتهتمني بتكنولوجيا اظتعلومات إىل طبيعة التعامل هبا وكيف ديكن أن يكون  -

 مفيدة للموارد البشرية.
 اإلشارة إىل طبيعة اظتوارد البشرية يف عصر اظتعلومات.  -
 وتأىيل اظتوارد البشرية يف ظل تكنولوجيا اظتعلومات.  إلقاء الضوء على أىم أساليب تطوير  -

من اجل حتقيق أىداف الدراسة، فإن األسلوب اظتناسب ىو األسلوب الوصفي ، الذي يقوم على منهج الدراسة: 
أجل رتع البيانات اظتتعلقة بتطور اظتوارد البشرية وكيفية تنميتها يف ظل العوملة والتكنولوجيا ودراستها وحتليلها، من 

 الوصول إىل نتائج واضحة .
 مفهوم الموارد البشرية:  .3

 تعددت تعاريف اظتوارد البشرية وسنتناول فيما يلي بعضا من التعاريف اظتتداولة عتا: 
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"ىي عبارة عن غتموعة من العمليات اصتزئية، بدءا من ختطيط ىذه اظتوارد، ومرورا بإعداد نظم التحليل والوصف 
االختيار والتعيني، ونظم تقومي أداء العاملني، ونظم اضتوافز، وانتهاءا بوضع نظم التأديب  الوظيفي وإعدادا نظم

  (19،ص2222)أبو شيخة،  ونظم السالمة اظتهنية، مبا حيقق أىداف اظتنظمة". 
 أنشطة الموارد البشرية: .2. 3

 من بني األنشطة اليت دتارسها إدارة اظتوارد البشرية: 
 ويتناول ىذا النشاط العديد من اجملاالت منها:  ية:تخطيط الموارد البشر 

 ختطيط القوى العاملة.  -
 حتليل وتصميم الوظائف. -
 االستقطاب واالختيار والتعيني.  -

 : ومن بني غتاالت ىذا النشاط: تنمية الموارد البشرية
 التأىيل والتهيئة اظتبدئية. -
 التدريب والتنمية.  -
 التطوير اإلداري والتنظيمي.  -

 ويشمل ىذا النشاط بعض اجملاالت منها:  والتحفيز: التعويض
 تقييم الوظائف.  -
 حتديد األجور والرواتب.  -
 التحفيز الفردي واصتماعي.  -

 وتشتمل على بعض اجملاالت منها:  صيانة الموارد البشرية:
 اظتنافع اظتالية.  -
 اطتدمات االجتماعية.  -
 الروح اظتعنوية والرضا الوظيفي.  -

 مل بعض اجملاالت منها: : وتشعالقات العمل
 ختطيط وتنمية اظتسار الوظيفي  -
 (19، ص2227)اظتغريب، إدارة اضتركة الوظيفية )النقل، الًتقية، االستقالة، اظتعاش( . -
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  :مفهوم تنمية الموارد البشرية .3.3
سيع نطاق االختيار أن "التنمية البشرية تعين تو  1992أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم اظتتحدة سنة 

 (256، ص2211)حاروش،  أمام األفراد وذلك بزيادة فرصهم يف التعليم والرعاية الصحية والدخل والعمالة".
عرفها الدكتور علي السلمي بأهنا "نشاط مستمر، ومنظم ينطوي على أربعة أنشطة أساسية متكاملة ومًتابطة 

عداد العلمي األساسي للذين تتوفر فيهم الصالحيات والقدرات وىي: اختيار األفراد اضتاصلني على التأىيل، واإل
)بارك،  ". الشخصية والنفسية الالزمة للنجاح يف العمل، والتدريب العلمي عتؤالء األفراد والتثقيف اظتستمر اظتنظم

 (277، ص2229
ت والقيم واالجتاىات واظتيول وتعرف تنمية اظتوارد البشرية على أهنا: "تغيري مستويات اظتعرفة واظتهارات واالىتماما

 (129، ص1998)العيساوي،  والقدرات واالستعدادات واطتربات واظتعارف اطتاصة بأبناء اجملتمع".
 آليات تطوير تنمية الموارد البشرية: . 4. 3

 (39ص ،2229)بودوح،  ىناك العديد من اآلليات اليت ديكن اعتمادىا لتنمية وتطوير وتنمية اظتوارد البشرية منها: 
 أنظمة التعليم المعتمدة في إعداد الموارد البشرية:  -

ويبدأ االىتمام بتطوير ىذا العنصر من االىتمام بأنظمة التعليم وسياستو، حيث تعترب ىذه العناصر األساسية يف 
ن تقومي وتعديل وتنمية األفراد، كذلك بعكس االىتمام بأنظمة التعليم وحاجات اجملتمع وحاجات اظتنظمات م

 التخصصات والتنوع يف اظتؤىالت واسًتاتيجيات التعليم جيب أن تتضمن األنظمة التعليمية األبعاد التالية: 
 تنمية قدرات األفراد على التفكري واإلبداع. -
 تعزيز القيم واالجتاىات التنموية. -
 تعزيز الربامج مبا يتالءم مع التغريات البيئية واظتستجدات.  -
 لبات التنمية الشاملة. ربط برامج التعليم مبتط -
 التنسيق والربط بني أجهزة التعليم القائمة عليو. -
 (55-43، ص ص 1998)زوليف،  ربط مستويات التعليم مع احتياجات السوق.  -
 تطوير آليات التخطيط: -

ة لقد عرف ختطيط القوى العاملة على أنو وسيلة لضمان اضتصول على األفراد الالزمني لسري العمليات اإلنتاجي
 والتسويقية واإلدارية اظتختلفة خالل فًتة زمنية مستقبلية من كفاءات ػتددة وبأعداد معينة. 

 
 



 

 تنمية الموارد البشرية في ظل تكنولوجيا المعلومات
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  368  
 

 تطوير آليات االختيار والتعيين: -
يعرف االختيار على أنو تلك العمليات اليت تقوم هبا اظتنظمة النتقاء أفضل اظترشحني للوظيفة وىو الشخص الذي 

  (155، ص 2223)ماىر،  يار طبقا ظتعايري االختيار اليت تطبقو اظتنظمة. تتطلبو الوظيفة، ويتم ىذا االخت
 لذلك جيب أن تسند عملية التعني واالختيار لقوة العمل على: 

 مبدأ االستعداد والصالحية. -
 مبدأ العمل اظتالئم للمؤىالت والقدرات.  -
 (122، ص2223)حرمي،  مبدأ اصتدارة والكفاءة. -

 تطوير آليات التكوين: -
لعب التكوين دورا حيويا يف تنمية مهارات وسلوكيات األفراد لغاية رفع األداء وحتسينو لذلك على اظتنظمة أن ي

تأخذ بعني االعتبار التكوين وأمهيتو ظتا يًتكو من آثار على األفراد يف حتقيق الكفاءة والفعالية، وتؤثر عملية التكوين 
موعة من األدوار اظتتداخلة والالزمة للوصول إىل اعتدف، ويقوم يف التنظيم اإلداري كون التنظيم يتكون من غت

بذلك األفراد العاملني ؽتن جيب أن يكونوا على مستوى عال من الكفاءة والقدرة واظتعلومات واطتربات اظتتنوعة 
  (63، ص2229)الوليد،  واظتتطورة اليت تتالئم مع التغريات اظتتنوعة يف اجملال التنظيمي والتكنولوجي. 

 تطوير آليات وأجور والحوافز: -
حتتل سياسة حتديد التعويضات اظتالية للعنصر البشري مكانة خاصة إذ أهنا الوسيلة واألسلوب األكثر أمهية يف 
حتديد العالقة بني ذلك العنصر البشري  واظتنظمة، فهي تربط بني اصتهد والتكلفة اليت حتددىا اظتنظمة، فمهمة 

وجهات نظر الطرفني يف ىذا اجملال بالذات لتحقيق توقعات كل منهما ؽتا يعود بالنجاح  اظتوارد البشرية تقريب
 (338، ص 2222)العتييب،  على اظتنظمة. 

 العوامل المؤثرة على تنمية الموارد البشرية: . 5. 3
 ديكننا تلخيص أىم العوامل اظتؤثرة على تنمية اظتوارد البشرية يف النقاط التالية: 

 لتعليمية: العوامل ا-
تعترب العوامل التعليمية من أىم اظتؤثرات اطتارجية بالنسبة إلدارة اظتوارد البشرية فالنظام التعليمي ىو الذي ديد 
اظتؤسسات باحتياجاهتا من القوى العاملة من حيث أنواع التخصصات واألعداد اظتطلوبة من كل ختصص،وعجز 

لى كفاءة اظتوارد البشرية يف حتقيق أىدافها ويف ىذه اضتالة تعترب النظام التعليمي عن أداء ىذه اظتهمة ينعكس ع
 .(63، ص2222)عبد الباقي،  العوامل التعليمية من معوقات تنمية اظتوارد البشرية. 
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 العوامل االجتماعية: -
ىناك العديد من ويقصد هبا غتموعة العوامل بالقيم والعادات والتقاليد، وتأثرياهتا على السلوكيات العامة للناس، و  

اصتوانب اليت تؤثر على أداء اظتؤسسة اإلدارية واألفراد كذلك، وىذه اصتوانب تعود إىل العوامل االجتماعية، وديكن 
 حصر ىذه اصتوانب فيما يلي: 

 اظتسؤولية االجتماعية.  -
 اصتوانب األخالقية. -
 (252، ص2222)اللوزي،  الزيادة السكانية. -

 ية:العوامل السياسية والقانون-
إن النظام السياسي للدولة وما يفرضو من قيود والتزامات وآراء سياسية ديثل عامال ىاما مؤثرا على تنمية اظتوارد 

 البشرية وعلى كفاءهتا، وتلعب أجهزة األداء العامة دورا مهما يف التأثريات االجيابية على التنظيمات. 
وي على سياسات اظتوارد البشرية من خاللو وتلتزم بتطبيق من ناحية أخرى أصبحت العوامل القانونية ذات تأثري ق

 التشريعات والقوانني اليت هتم العاملني. 
 العوامل االقتصادية: -

للظروف االقتصادية دور كبري يف التأثري على التنظيمات اإلدارية وعلى كفاءات ىذه التنظيمات، إال إن العالقة 
ية ىي عالقة قوية األمر الذي يتطلب ضرورة القيام بدراسة الظروف بني الوحدات التنظيمية والظروف االقتصاد

واألوضاع االقتصادية والعمل على تطوير اسًتاتيجيات تساعد اإلدارة على التصرف وعلى مواجهة ىذه الظروف 
فإذا كانت األوضاع االقتصادية مزدىرة فإن ذلك يؤثر اجيابيا على التنظيم أما إذا كانت الظروف واألوضاع 

 االقتصادية يف حالة ركود فإن ذلك يؤثر سلبيا على التنظيم.   
 تأثير التكنولوجيا على تنمية الموارد البشرية: -

يقوم جوىر التنمية على تغيري منط تقسيم العمل اظتتخلف وتشجيعو للحاق بتكنولوجيا العصر وحتديث القيم وإزالة 
 اسم التضامن اآليل دتيزا عتا عن أمناط التضامن العضوي. ىياكل صتمود والتبعية اليت أطلق عليها "دوركامي" 

 فتقدم األساليب التكنولوجية اضتديثة لو عدة مضامني تطبيقية بالنسبة للموارد البشرية يرجع ىذا لعدة أسباب: 
لى افتقار الدول النامية إىل األعراف والتقاليد الصناعية والتكنولوجية واليت تؤثر على االستخدام واضتفاظ ع -

 التكونولوجيا. 
تتطلب التكنولوجيا اضتديثة لعدة تغريات داخل اظتنظمة مثل طرق العمل ومناذج عالقات العمل وتغيري  -

 اإلجراءات وإعادة ىيكلة وبناء اظتنظمة يف بعض األحيان. 
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تكنولوجية لكيفية اليت يرى هبا األفراد التكنولوجيا اصتديدة، وىي أكرب اظتشاكل اليت ديكن أن تواجو تبين ال -
اضتديثة، فعلى سبيل اظتثال تطبيق التكنولوجيا اصتديدة يعين فقدان الوظائف واظتراكز االجتماعية أو قد 

)حسن،  تعين بالنسبة لألفراد اىتمام اظتديرين بدرجة أكرب باآلالت على حساب اىتمامهم باألفراد. 
 (35، ص2223

 العولمة وأثرها على تنمية الموارد لبشرية: -
مل تستطع للمؤسسات بصفة عامة وإدارة اظتوارد البشرية بصفة خاصة أن يستوعب التغريات اظتطلوبة نتيجة إذا 

العوظتة لن تستطيع أن تواجو اظتنافسة فتفشل يف حتقيق أىدافها، بل قد ينتهي وجودىا يف غتال األعمال، لذلك 
 عمل يف ظل منظمات متعددة اصتنسيات. جيب عليها االىتمام بتنمية مواردىا البشرية خاصة إذا ما كانت ت

 عالقة تكنولوجيا المعلومات بالتنمية البشرية:. 4
 ديكننا معاصتة الفكرة من خالل التطرق إىل النقاط التالية:  

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات: .2. 4
  ديكننا تعريف تكنولوجيا اظتعلومات من خالل التعاريف التالية:

ري إىل الوسائل اظتستعملة إلنتاج، معاصتة، ختزين، اسًتجاع، وإرسال اظتعلومة سواء كانت "تكنولوجيا اظتعلومات تش
 (Paquin, 1990 ,p17) يف شكل كالمي أو كتايب أو صورة". 

"تكنولوجيا اظتعلومات ىي استعمال التكنولوجيا اضتديثة للقيام بالتقاط ومعاصتة وختزين واسًتجاع، وايصال 
 (oger, 1991, p8) معطيات رقمية، نص، صوت أو صورة". اظتعلومات سواء يف شكل

 دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الموارد البشرية: .3. 4
ديكننا توضيح أىم االنعكاسات االجيابية اليت أحدثتها تكنولوجيا اظتعلومات يف ىذا اجملال، من خالل 

 ثالث مراحل ىي:  
 ية: مرحلة التخطيط واإلعداد للعملية التدريب-

سامهت نظم اظتعلومات اضتديثة يف تفعيل وترشيد عملية التخطيط للعملية التدريبية، وذلك بتوفريىا ظتعلومات 
 (351، ص1997)رضوان،  حديثة ويف لوقت اضتقيقي للمشرفني على ىذه العملية وذلك فيما خيص: 

 قياس االحتياجات -
 التخطيط لالحتياجات  -
 حتديد أسلوب ومتطلبات التنفيذ  -
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 عداد احملتوى.إ -
 :مرحلة تنفيذ العملية التدريبية-

ساعدت تكنولوجيا اظتعلومات بطريقة فعالة يف تنفيذ الربامج التدريبية، حيث أتاحت طرق ختتلف دتاما عن  
الطرق التقليدية، حيث أوجدت ىذه األخرية أمناطا جديدة وسهلة يف ؽتارسة العملية التدريبية يف كافة مراحلها 

 يلي:    وذلك وفق ما
 التدريب عن بعد  -
 التدريب باظتنزل  -
 التدريب اظتستمر  -
 التدريب أثناء العمل  -
 التدريب وفق اظتستوى  -

 :مرحلة التقييم-
لقد سامهت تكنولوجيا اظتعلومات يف إثراء وتسريع مرحلة تقييم العملية التدريبية حيث ديكن أن نلمس ذلك  

 (354، ص1997)رضوان،  من خالل ثالث نقاط ىي: 
تتيح تكنولوجيا اظتعلومات إمكانية التقييم اظتستمر لكفاءة العملية التدريبية من خالل التفاعل بني  -

 اظتستخدم والربامج التدرييب بصورة كاملة ديكن من خالعتا حتديد نقاط القوة والضعف.
قوم الربنامج الذكي تتيح برامج لتدريب الذكية إمكانية تتبع اظتتدرب يف رتيع حاالت التدريب، حيث ي -

 بتجميع وتوفري رتيع اظتعلومات أثناء العملية التدريبية وليس فقط أثناء مرحلة التقييم. 
امكانية  workflowتتيح إمكانية شبكات العمل الداخلية االنًتنت استخدام أساليب تدفق العمل  -

 للعملية وليس النظرية فقط. قياس تدفق العمل قبل العملية التدريبية وبعدىا ظتعرفة القيمة الفعلية 

 دور التكنولوجيا في تنمية الموارد البشرية: .4. 4
إن النظرة إىل اظتوارد البشرية وإمكانية إدارهتا وتفعيلها وتنميتها وتطويرىا، ختتلف اليوم عن ما كانت عليو 

 (118، ص 2216-2215)ومان،  قبال، وقد تكون أشد اختالفا بعد زمن لسببني رئيسيني مها: 

 االنتشار السريع للتكنولوجيا الرقمية، وتكنولوجيا اظتعلومات.  -
 العوظتة وما يصطحبها من تأثريات اجتماعية واقتصادية وثقافية.  -
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 األمر الذي جعل اظتتطلبات القطرية متشاهبة إذ مل نقل متطابقة مع اظتتطلبات العاظتية، واليت جيب أن ختضع إىل: 
 يف رتيع مناخ اضتياة. التطور التكنولوجي اظتتسارع  -
 زيادة التنافس اظتعلومايت والتكنولوجي.  -
 التحول إىل االقتصاد الرقمي.  -

األمر الذي أدى إىل تغيري ماىية الطلب على اظتوارد البشرية بصفة كمية ونوعية، كل ىذه الظروف وغريىا 
ية كفاءات وقدرات اظتوارد ساعدت يف البحث اظتستمر على آليات تتماشى وطبيعة العصر من أجل بعث يف تنم

 البشرية يف اظتؤسسات اظتختلفة. 
إن استخدام التكنولوجيا الرقمية يف منظمات األعمال ينعكس على إنتاجية واجتاىات العمل للمديرين 

 (97-96)السيد، ص  والعاملني، ويؤدي ذلك إىل نتائج أمهها: 
التفكري، من رتع اظتعلومات وحتليل  من وقت العمل الفعلي للمديرين والعاملني يهدر يف %29أن  -

 البيانات واالطالع على التقارير واظتلخصات. 
من وقت العمل خيصص إلجراء مقابالت يومية مع مرؤوسني وعمالء أو زائرين وأصحاب  %46أن  -

 مصاحل. 
 من وقت العمل يهدر يف أنشطة وأعمال ػتدودية اإلنتاجية كأداء أعمال روتينية وغريىا.  %25أن  -
 من وقت اظتديرين والعاملني.  %15ذا فإن االعتماد على التكنولوجيا الرقمية يوفر على األقل وعت

ومن اصتدول اظتوايل ديكننا مقارنة بني اظتورد البشري الرقمي واظتورد البشري التقليدي من خالل تأثريات 
 التكنولوجيا الرقمية على اظتوارد البشرية يف اظتنظمة: 

 بين المورد البشري الرقمي والمورد البشري التقليدي: : مقارنة22الجدول 
 المورد البشري الرقمي المورد البشري التقليدي
 متغريات وظيفية متعدد يف اجتاىات عدة  خط سري وظيفي ثابت ذو اجتاه واحد 

 أىدافو متتالية وقصرية األجل  أىدافو طويلة األجل )معاش التقاعد أمهها( 
 يعتمد على عملو وجرأتو  انتو الوظيفية يعتمد على عمره ومك

 دييل إىل التمكني ويقبل التغري ويستوعب اظتفاجآت  دييل إىل اظتركزية والتسلسل اعترمي 
 يرتبط بالعالقات واألفكار والشبكات  يرتبط باظتؤسسة واألفراد 

 يهتم بالنتائج والصورة العامة والًتكيز يهتم بالتفاصيل ويفرق فيها 
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 ينجز العمل بأفكاره اظتبتكرة وجييد االنصات  لعمل بصوتو وحيبذ الكالم ينجز ا
 خياطر مبشروعات جديدة وأحيانا يغادرىا قبل أن تفشل  يتجنب اظتخاطرة ويسعى عتامش األمان 

 أسلوبو يف االتصال ومالمح لغتو ىي أىم أدواتو يف العمل  مظهره ومالػتو أىم أدواتو يف العمل 
 ، ػتلي عوظتي ػتلي 

متعدد األمزجة بتعدد نوافذ االتصال وتعدد عالقاتو  أحادي اظتزاج، فهو إما سعيد وإما حزين طوال اليوم 
 ومهاراتو.

 تواصلي ومنفتح على مؤسسات اآلخرين انطوائي ومغلق على مؤسستو ورفقائو
 إما ػتاول وإما مستمع  إما غتامل وإما صدامي )من دون وسيطة( 

 مضطر إىل التعلم ويتعلم بالعمد واالختيار  التعلم ويتعلم باظتصادفة واإلكراه غري مضطر إىل
 ينجز مهام متعددة يف الوقت نفسو  يركز على مهمة واحدة قبل أن ينتقل إىل مهمة أخرى

 أدواره: منتج معلومات وشبكات وصانع معرفة أدواره: منتج ومسوق وبائع  
ة الرقمية، اجملاالت والتطبيق، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية، أبو ظيب، : بشري عباس العالق، اإلدار المصدر

 .23، ص 2225اإلمارات العربية اظتتحدة، 
 أدوات التكنولوجيا الرقمية المستخدمة في تنمية وتدريب الموارد البشرية: . 5. 4

 تتمثل ىذه التنظيمات يف اآليت: 
مات اظتربغتة ىي إحدى وسائل التعليم الذايت اليت يتم من خالعتا تعلم مهارات التعلي التعليمات المبرمجة:-

 (698، ص2221)رشيد،  مرتبطة بالعمل بصورة منظمة. 
: يعترب وسيلة للتعلم ويستخدم داخل اظتوقع أو خارجو، ويشتمل التدريب بواسطة الفيديو على أفالم الفيديو -

ب اضتاجة، وتعود سرعة انتشار الفيديو لقلة كلفتو، ومن خصائصو ضبط يتم إيقافها وإعادة تشغيلها كل مرة حس
التعليمات عليو، حيث يساعد على تعليم أعداد كبرية من العاملني يف ؼتتلف اظتواقع بواسطة أفالم الفيديو إذا 

، 2224ميلي، )اصت أعدت بصورة جيدة، وديكن إرساعتا بالربيد االلكًتوين لألفراد يف مواقعهم ؽتا يقلل التكلفة.
 (112ص
رغم ارتفاع كلفة تنظيم الربامج على قرص الفيديو إال أهنا أكثر كفاءة وزتال وأسرع يف التشغيل  أقراص الفيديو:-

واإليقاف وأكثر حتمال من أفالم الفيديو العادية، فيفضل البعض جتهيز برامج التدريب هبذه التسهيالت بقيادة 
 (113، ص2224)اصتميلي، ئلة اظتتدربني والتفسريات الضرورية.  مدرب متمكن يستطيع اإلجابة على أس
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جيمع ىذا النوع من التدريب أفضل خصائص  (:IVTالتدريب الفيديوي متداخل الفعاليات جهاز )-
اإلرشادات اظتربغتة واظتسجلة على أشرطة الفيديو أو األقراص الفيديوية حيث يتقدم دتثيال روائيا فيديويا قصريا 

الشريط أو القرص، مث يطلب من اظتتدرب اإلجابة عليها وبيان ردود أفعالو جتاىها، وبعدىا يقوم باستخدام 
 اظتتدرب باإلجابة على أسئلة الكمبيوتر باستخدام لوحة اظتفاتيح أو ظتس الشاشة. 

 لتسهي يف الفيديوية الفضائيات وسائل باستخدام اظتدى بعيدة االتصاالت : تساعداالتصاالت الالسلكية-
كافة، حيث  الدول يف التنظيمية اظتؤسسات بني االتصال تسريع الوسيلة ىذه فائدة وتكمن عملية التدريب،

)اظتوسوي،  أضعاف تكلفتها الفضائية.  26إىل  25تعادل تكاليف الربامج األرضية للقيام بتلك التدريبات من 
 (222، ص2226

 التعلم فاضتاسب سرعة من اظتتدربني ديكن حيث التدريب، فعالية يف اآليل اضتاسب يساىمالتدريب الحاسوبي: -
 السمعية واظتساعدات الفيلم واظتخططات مع اظتقرر ربط من كِّن مي واليت الوسائط، متعددة التدريب خيارات يربط

 (222، ص2221)رشيد،  البصرية. 
 (618، ص2224مسًتونج، )أر  التالية: الطرق خالل من التدريبية، العملية يف اضتاسويب التدريب ويستخدم

 على الفنيني تدريب فمثال ديكن الفعلية باظتمارسة التعلم اظتتدربون يستطيع لكي الفعلية اظتواقف ػتاكاة  -
 على اظتعروضة للدائرة البيانية الرسوم يف البحث عن طريق اإللكًتونية الدوائر غتموعة وتصليح األعطال
 .وغريىا الشاشة

 بني التفاعل من اظتزيد باأللوان، وإتاحة وتصويرية ختطيطية صور بتوفري لتعلما النص لربامج مساحة زيادة -
 .الشاشة على اظتوضحة واظتعلومات اظتتدرب

  .اضتاسب خالل من استخدامها اظتتدرب يستطيع للمعلومات بيانات قاعدة تقدمي -
 .التحديد سابقة مستويات أساس على اظتتدرب أداء قياس -
 من عدد على برناغتا حيتوي اظتتبعة االختبار وسيلة تستخدم للمتدربني، يباتوالتدر  تقدمي االختبارات -

 .اظتبادئ احملددة بعض فهم على اظتتدرب الختبار اظتصممة اظتواد
 برامج اضتاسوب غتال يف اضتديثة التقنيات طورت حيث:المبرمجة  التعليمات بواسطة والتنمية التدريب-

 برنامج شكل على التدريبية اظتادة بربغتة اظتختص اظتربمج يقوم حيث مدربني، نالبشرية دو  اظتوارد وتنمية لتدريب
 على بطرح أسئلة الرقمي اضتاسب ويقوم ومتتالية ببعضها إىل أجزاء مًتابطة مقسمة األسئلة من يتضمن غتموعة

 .اظتتدرب عنها ليجيب الشاشة على جزء كل
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 ؽتاثلة ظروف ومواقف هتيئة على تعمل حيث التدريبية، ساليباأل من لعدد عاما هنجا احملاكاة دتثل :المحاكاة-
أو اإلجراء أو  التصرف اختاذ ويطلب منو الفعلي الواقع يف لعملو ؽتارستو خالل اظتتدرب لو يتعرض أن ديكن ظتا

 فوتصر  فاعلية مدى لو يوضح اظتتدرب اختذه أو بو الذي قام األجراء أو التصرف ضوء ففي حياعتا اظتناسب القرار
 .حدوثها حالة يف األخطاء لو وتصحح

 :الرقمية التكنولوجيا بواسطة البشرية الموارد تنمية أساليب. 6. 4
 سامهت التكنولوجيا ولقد قدرات األفراد، وتنمية رفع لغرض األمثل السبيل تعترب التدريبية العملية إن

 من اصتديدة للمعرفة وقدراهتم واكتساهبم هتممهارا ورفع البشرية الكفاءات بناء يتم حيث كبرية، مسامهة الرقمية
 (125، ص2227)بن منيف بن رازن العتييب،  اآليت: خالل

 .التدريب ومراكز البحثية الكليات يف األساسية ومتطلباتو التعليم أنظمة تطوير مرحلة  -
 .اظتؤسسة وخارج داخل األساليب مبختلف مهارات األفراد وتطوير تدريب مرحلة   -
 .متاح ىو ما تطوير اصتديدة أو اظتشروعات خالل من التطبيقية والبحوث العلمي مراكز البحث تطوير مرحلة -

 :الرقمية التكنولوجيا باستخدام البشرية الموارد تدريب
 شىت اجملاالت، يف اضتضاري والتقدم الرقي عوامل على سريع وبشكل اليوم العامل مؤسسات تتسابق

من  اإللكًتوين التدريب ثورة اظتنظمة، وتعترب وتقدم رقي يف الكبري بدوره منها اكاإدر  التدريب غتال يف وخصوصا
 من الكثري تنفق اظتؤسسات جعلت التدريب، يف غتال إجيابية مستقبلية تغريات حدث وست أحدثت اليت الثورات
 اظتاضية القليلة األعوام خالل الرقمي التدريب على العريب اإلنفاق يقدر حجم إذ منو، االستفادة سبيل يف األموال

 .القادمة األعوام خالل دوالر ( مليون62-52يرتفع إىل ) أن اظتتوقع دوالر، ومن مليون 15 ب
 االستفادة من يف اضتاجة يزال ال العريب اإللكًتوين التدريب فإن الرقمية التكنولوجيا يف اعتائل التقدم ومع

 التنافسية وتنمية اظتزايا العربية يف اظتؤسسات البشرية ارداظتو  قدرات من حتسني ديكن حىت التقنيات تلك من
 (142، ص 2216-2215)ومان،   .عام بشكل لالقتصاد
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 خاتمة: . 5
من خالل ىذه الدراسة ديكننا تقدمي بعض النقاط اليت ستساعد يف الرفع جتربة االعتماد على تكنولوجيا 

 ا على نطاق أوسع وتطورىا،  تتمثل أىم النقاط يف: اظتعلومات يف تكوين اظتورد البشري، وانتشارى
 وجوب االعتماد على التقنية الرقمية يف العملية التدريبية للموارد البشرية.  -
استقطاب كوارد بشرية مؤىلة وقادرة على اؾتاز أعمال اظتنظمات أو اإلدارات يف ظل التكنولوجيا  -

 والتطورات التقنية اضتديثة. 
ن اظتستمر للموظفني يف ؼتتلف اإلدارات يف كيفية توظيف التقنية الرقمية توظيفا وجوب االىتمام بتكوي -

 سليما.
 وجوب االىتمام بتنمية اظتوارد البشرية واالىتمام هبا وعدم إمهاعتا.  -
ضرورة تشجيع اإلدارات على استخدام التكنولوجيا الرقمية يف إعداد األعمال واالعتماد على موظفني  -

 ال. مؤىلني يف ىذا اجمل

 المراجع: . 6
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 تنمية الموارد البشرية كسبيل لعصرنة القطاع الصحي في الجزائر
Human resource development as a way to modernize the health sector 

in Algeria 
 

7معزوز نشيدة،  8قاسي فاطمة الزهراء
 

 f.kaci@univ-blida2.dz،  2جامعة البليدة  1

 n.mazoz@univ-blida2.d،  2جامعة البليدة  2
 

 

فاألشخاص ىم الذين يديرون ويؤدون ، شكل ادلوارد البشرية وتطويرىا العمود الفقري ألي نظام صحي  :ملخص
 . لذلك جيب أن يكونوا مؤىلُت وزلفزين وفاعلُت يف تنفيذ ادلهام ادلوكلة إليهم، خدمات الرعاية الصحية إىل السكان

ليس  على حتسُت كفاءات الطاقم الصحي وعلى تزويدىم قد مت التشديد كثَتا يف ادلاضي من ِقبل برامج عمودية كثَتةل    
 .احلل دلشكالت إيتاء الرعاية ةوقد اعترب التدريب أثناء اخلدم، وإمنا بادلهارات ادلطلوبة للقيام بوظائفهم أيضا، بادلعرفة فقط

فإن ىناك عددا من القضايا ادلهمة األخرى ادلرتبطة بادلوارد ، لطاقم الصحي أمرا حامساويف حُت تعترب ترقية مهارات ا    
وإمنا ، ليس لتحسُت توفَت مقدم الرعاية الصحية خلدمات أفضل على ادلدى الطويل فقط، البشرية حتتاج للتعامل معها

 .لضمان وجودىا عندما تكون ىناك حاجة ماسة ذلا

 ، عصرنة، قطاع صحيموارد بشريةكلمات مفتاحية: 
 

Abstract:  Human resources and development are the backbone of any health system. 

People are managing and performing health care services to the population, so they must 

be qualified, motivated and active in carrying out the tasks assigned to them. 

    Much emphasis has been placed in the past by many vertical programs on improving 

the capacity of the health staff and providing them not only with knowledge but also with 

the skills required to carry out their functions. In-service training has been considered the 

solution to caregiving problems. 

    While upgrading the skills of health staff is critical, a number of other important human 

resources issues need to be addressed not only to improve the provision of long-term 

services by a health care provider, but to ensure that they exist when they are most 

needed.  
Keywords: human resources, modernisation, health-care sector 
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 . مقدمة: 1
 الرعاية من خالل تقدمي اخلدمات الصحيةعلى توفَت   قتصاديالنظام اإل يفالصحة قطاع  يعمل

إىل العديد من القطاعات الفرعية،   وينقسم قطاع الرعاية الصحية ،التلطيفية أو التأىيلية أو الوقائية أو العالجية
حتياجات لتلبية اإل وادلهنيُت ادلساعدين من األخصائيُت ادلدربُت فرق متعددة التخصصات كما يعتمد على

ونظرا ألن ىذا  ،ستوى العاملواحدا من أكرب القطاعات وأكثرىا منوا على م ىذا القطاعديثل ، كما الصحية لألفراد
دلعظم الدول ادلتقدمة، فإنو يشكل جزءا ىائال من اقتصاد  % من الناتج احمللي اإلمجايل01القطاع ينفق أكثر من 

، وجيمع اخلرباء على أن النشاط اخلاص بالعنصر البشري يف ادلنظمة يعترب من األنشطة ادلهمة، ال بل أي دولة
دلنظمة ميزة تنافسية غَت قابلة للتقليد من قبل ادلنافسُت كونو يتعامل مع اإلنسان النشاط الذي ديكن أن يكسب ا

وقد أظهرت األحباث يف رلال العلوم السلوكية أن إدارة األفراد الذي ال ديكن تقليده يف حاجاتو ورغباتو وتوقعاتو، 
 .ومدى كفاءتو دورا بالغ األمهيةخاصة يف قطاع يلعب فيو العنصر البشري  ومعاملتها كمورد ديكن أن حيقق فوائد

وتسعى اجلزائر منذ فًتة إىل عصرنة القطاع الصحي وخصصت لذلك مبالغ معتربة، إال أنو يبقى من      
القطاعات اليت تعاين من مشاكل كثَتة وحتتاج إىل الكثَت من اإلىتمام، وسنحاول من خالل ىذه الورقة البحثية 

 كن تسخير المورد البشري لعصرنة القطاع الصحي في الجزائر؟كيف يممعاجلة اإلشكالية التالية: 
 ولإلجابة على اإلشكالية السابقة نقدم الفرضيات التالية:     

 هتيئة ادلورد البشري للتعامل مع ادلريض جزء مهم يف حل مشكل الفوضى اليت تعاين منها ادلستشفيات؛-
 ريبو على استعماذلا عامل يساىم يف حتقيق ىدف العصرنة؛توفَت الوسائل ادلادية وادلالية للمورد البشري وتد-
واستخدام خدمات الصحة اإللكًتونية يساعد ادلورد البشري على أداء وظيفتو بشكل أحسن.-

 مدخل إلى الموارد البشرية: .7
ادلوارد و ادلعلوماتية، حتتاج عددا من ادلوارد من بينها ادلوارد ادلادية، ادلعرفة و  بأداء وظيفتهاحىت تقوم أي منظمة      

وجب  وفعالية بإجيابيةداء العام األؤثر تالبشرية، لكي تتمكن ىذه ادلوارد البشرية من أداء عملها بكفاءة عالية و 
 علينا دراستها.

 :تعريف الموارد البشرية 8.7
  والباحثُت دلاقتصاديُتاإل أوساطباىتمام كبَت يف  و مازالت حظيت اليتموضوع ادلوارد البشرية من ادلواضيع      

ادلعلومات تتحرك مبرونة فإن حتقيق ادليزة التنافسية أصبح  أنكبَت يف حتقيق أىداف ادلنظمة ودتيزىا، ومبا   تأثَتذلا من 
 . ذلااألساسي ادلصدر  الذي يعد ادلورد البشري على يركز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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 مفهوم الموارد البشرية:-

لقيادات ايشَت إىل وبالتايل مة وادلؤقتة اليت تعمل للمنظمة بشرية كل العمالة الدائالوارد ادل صطلحيقصد مب     
ومن ىذا ادلنطلق فإن البنية األساسية ألي ، التنظيمية ورؤساء الوحدات التنظيمية يف كل ادلستويات التنظيمية

 الرئيس للباحثُت وادلمارسُت يف رلال اإلدارة ىو اإلىتماممنظمة ىي العنصر البشري وعلى مدى العصور كان 
ستفادة من ادلوارد يف حتقيق رفاىية اإلنسان فاإلنسان ىو نقطة البداية والنهابة فهو البحث عن كيفية تعظيم اإل

ادلكون األساسي للمنظمة وىو غايتها يف النهاية ولذلك فإنو من ادلنطقي  أن يكون العنصر البشري ىو أحد 
 (55ن ص 4235، زايد عادل )احملاور األساسية لتميز األداء التنظيمي.

ديكن للمورد البشري أن حيقق إيرادات من خالل استخدام مهارتو ومعرفتو ولبس من خالل عملية التحويل      
والتغَت اليت حتدث للموارد ادلادية لكي حتقق الثروة، فبدون ىذه ادلهارات وادلعرفة يصبح الفرد عاجزا أو ذو قدرات 

ندما حتصل ادلنظمة على موارد بشرية تتوافر لديها ادلعرفة وادلهارة وع، زلدودة دتنعو من إحداث التحول والتغَت
 سببُت:ل يوفيمكن القول أن ادلنظمة لديها  سلزون من ادلوارد البشرية وجيب على ادلنظمة احملافظة عل

 ادلرجوة؛ بكفاءة لتحقيق األىداف على أداء مسؤوليتهم ضمان قدرهتم-
والفرد الذي يشعر بالرضا ديكن أن يساىم بفعالية يف حتقيق أىداف ، فيحتقيق أىدافهم الشخصية والرضا الوظي-

 (32، ص 4234، راوية حسن )ادلنظمة شلا يؤثر على أداء الفرد وفعالية ادلنظمة.
   :وظائف الموارد البشرية-

رتبطة بادلنظمة ختتلف أنشطة ادلوارد البشرية من منظمة إىل أخرى نظرا ألن وظيفة ادلوارد البشرية من الوظائف ادل
ذاهتا وظروفها أي أهنا متميزة وىناك عديد من األنشطة اليت تقوم هبا ادلوارد البشرية منها ما تقوم بو منفردة مثل 
التعويضات وادلزايا، وبرامج حتليل العمل وأحباث االجتاىات وخدمات األفراد ومنها ما تقوم بو باالشًتاك مع 

 )ابالت الشخصية، برامج التنمية والتدريب والتخطيط ادلهٍت وتقييم األداء.إدارات أخرى يف ادلنظمة مثل: ادلق
 (45-44ياسُت، ص  اخلرشةمحود،  خضَت

وتشَت وظائف ادلوارد البشرية لتلك ادلهام اليت تؤدي يف ادلنظمة بتنسيق ادلوارد البشرية بعديد من األنشطة ادلتنوعة 
 عديدة للمنظمة وتشمل: واليت تؤثر تأثَتا ذو داللة على رللالت

 ؛ضمان إبقاء ادلنظمة بالتزاماهتا جتاه احلكومة-
 ؛حتليل العمل للتحديد ادلتطلبات اخلاصة باألعمال الفردية للمنظمة-
 ؛التنبؤ بادلتطلبات لألفراد الالزمُت للمنظمة لتحقيق أىدافهم-
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 ؛تنمية وتنفيذ خطة دلقابلة ىذه ادلتطلبات-
 ؛تاجهم وتتطلبهم ادلنظمة لتحقيق أىدافهااستقطاب األفراد اليت حت-
 ؛اختيار وتعيُت األفراد لشغل وظائف داخل ادلنظمة-
 (8112، موفق زلمد الضمور) ؛تقدمي العجز للعمل وتدريبو-
     ؛تصميم وتنفيذ الربامج اإلدارية وبرامج التطوير التنظيمي-

 ؛تصميم أنظمة تقييم أداء األفراد-
 ؛ية خطط التطوير الوظيفيمساعدة األفراد يف تنم-
 ؛تصميم وتقييم أنظمة التعويضات لكل العاملُت-
 ؛العمل كوسيط بُت ادلنظمة ونقاباهتا-
 تصميم أنظمة الرقابة واالنضباط والتظلمات.-
تصميم وتطبيق الربامج لضمان صحة وأمن األفراد وتقدمي ادلساعدات لألفراد حلل مشاكلهم الشخصية واليت -

 ؛م يف العملتؤثر على أدائه
 (8112 ،مؤيد سعيد السامل) تصميم وتنفيذ أنظمة اتصال األفراد.و -

 وبالتايل ديكن تلخيص وظيفة ادلوارد البشرية فيما يلي:     
 : وظيفة الموارد البشرية.10الجدول رقم 

 التنسيق النصائح اخلدمات اخلاصة
حفظ سجالت األفراد ادلراحل 
األوىل واألساسية لتقدمي الفرد 

 للعمل

الشؤون اإلدارية أو ادلتعلقة بقوانُت 
 العمل.

تقييم األداء الشؤون ادلتعلقة 
 بالتعويضات

 من إعداد الباحثتُت وفقا دلا سبق. المصدر:
 أهمية الموارد البشرية: 7.7
راحلها تقدم ادلعرفة اإلنسانية خالل العصور القليلة ادلاضية يعادل التقدم الذي أحرزتو البشرية خالل كل م     

السابقة، ومن السهل أن يرى اإلنسان أن االكتشافات واالخًتاعات اليت حتققت خالل القرن احلايل تعادل وتزيد 
 ، وبالتايل نستنتج:و البشرية من عصور طويلةتعلى مقدار ما حقق

ادلعرفة  ادلنظمات الناجحة اقتصاديا ىي تلك ادلنظمات اليت حتتوي منتجاهتا على أكرب قدر شلكن من جوانب-
 ؛البشرية، وصناعة اإللكًتونات خَت شاىد على ذلك
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 ؛ارتباط التقدم يف رلال اإلنتاج والصناعة ارتباطا وثيقا بقاعدة ادلعرفة البشرية-
تزايد األمهية النسبية للموارد البشرية العاملة يف شىت رلاالت ادلعرفة مقارنة بأمهية ادلوارد البشرية اليت يرتبط عملها -

 ؛لي النظملت ادلادية والصناعية ومثال على ذلك زيادة الطلب على مربرلي وزلبالقدرا
حتول القوة داخل ادلنظمات إىل العاملُت الذين ديلكون مفاتيح ادلعرفة التنظيمية وىو يتحكمون يف مصادر القوة -

 ؛والثروة داخل ادلؤسسة يف نفس الوقت
ة ما دتلكو تلك ادلنظمات من رأس ادلال البشري، ويقصد يتوقف صلاح العديد من ادلنظمات احلديثة على جود-

 ؛باجلودة ىنا مقدار ادلعرفة وادلعلومات ادلتاحة للعمالة البشرية
ادلعرفة أصبحت إحدى اجملاالت األساسية للصراع العادلي بُت القوى العظمى وذلك بدال من الصراع على ادلوارد -

 ؛ادلادية
وىدت آثار عصر ادلعرفة على فلسفة إدارة ادلنظمات وىيكلها وعدد العاملُت خالل السنوات القليلة ادلاضية شو -

 السائد اآلن ىو االجتاه ضلو "التقلص" فاالجتاهفيها 
ديكن القول أن منظمات األعمال خالل الفًتات القادمة لن حترز تقدما ملموسا يف ضوء ما دتلك من مواد مادية 

خر فإن منظمات األعمال جيب أن تعد العدة دلواجهة حتديات عصر فقط ولكن يف ضوء ما يعرف أيضا ومبعٌت آ
 (66-65، ص 4233بوخلجة غيات،) ادلعرفة.

 واقع الموارد البشرية في قطاع الصحة الجزائري: .3
 فقد مر بعدة مراحل متباينة فيما بينها، ختلف الوضع الصحي للشعب اجلزائري من فًتة تارخيية إىل أخرى،ا     

ظ من خالل كل الوثائق التارخيية لذلك الوضع السائد يف سلتلف الفًتات مبختلف عناصرىا، ومع ىو ما يالحو 
 الطيب، جملالكنتيجة للتطور احلاصل يف ا من مرحلة إىل أخرى، انتقلناذلك ظهر التحسن يف الوضع الصحي كلما 

، نتيجة لة من ادلراحل ادلختلفةونعٍت بو حتسن اخلدمات الصحية اليت يقدمها النظام الصحي القائم يف كل مرح
 (7;، ص:422 ،نور الدين حاروش) لتكوين عناصر بشرية يف ىذا اجملال.

ستعمال مفهوم الصحة العمومية على ادلستوى الدويل مل يظهر إىل الوجود إال اما ديكن اإلشارة إليو ىو أن      
ة إىل شرحية كبَتة من السكان،و ىو اليوم وىو يعٍت تنظيم مصاحل الصحة ادلوجه مع بداية القرن التاسع عشر،

  .;;;3، وقامت احلكومة اجلزائرية بوضع سياسة جتديدية لقطاع الصحة منذ سنة الصحة قطاعب

 :9111سياسة إصالح القطاع الصحي منذ  8.3
صوصيات دف إىل تقليص الفوارق بُت ادلناطق ومراعاة اخلهت مت يف بداية ىذه الفًتة وضع خريطة صحية وطنية     

ال  جملويهدف الربنامج احلكومي يف ىذا ا ق،واحلاجات ادللحة لكل جهة ومعاجلة اإلختالل يف التنظيم والتنسي
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من أجل ترقية القطاع والرفع من  يئة ادلوارد البشرية من خالل التكوين األساسي والتكوين ادلستمرهت إىل كذلك،
مع تشجيع القطاع  تزايد للمواطنُت على اخلدمات ادلقدمةعاب الطلب ادليستأداء ادلؤسسات الطبية وحتديثها ال

 .اخلاص
عملت احلكومة أيضا على تطبيق سياسة جديدة يف  ولتحسُت جودة اخلدمات الصحية ادلقدمة للمواطن،    

ة دف إىل تشجيع األدوية ادلماثلة وتقدمي الدعم لألدوية الضرورية اخلاصة باألمراض ادلزمنهت رلال توزيع األدوية،
كما عملت على تقوية جتهيزات ادلستشفيات اجلهوية من أجل ختفيف الضغط على ادلراكز اإلستشفائية  واخلطَتة،

 ي.وعلى تعزيز تدبَت النظام الصحي يف رلال الوقاية والطب اإلستشفائ اجلامعية وفتح أقطاب طبية جديدة،
  نتائج إصالح القطاع الصحي:-

وأدت إىل تقريب  ديدة سامهت يف تعزيز اذلياكل الصحية مجميع أنواعها،إن تطبيق اخلريطة الصحية اجل     
 4:8حيث وصل عدد العيادات إىل  كما ساىم القطاع اخلاص يف حتسُت ىذه الوضعية، الصحة من ادلواطن،

أما عن اإلعتمادات ادلوجهة إىل القطاع  طبيب، 8427والطب العام  7;72وعدد األخصائيُت اخلواص 
ق أىداف األلفية احملددة من طرف منظمة األمم ادلتحدة،فقد شهدت تطورا مستمرا،حيث بلغت الصحي لتحقي

وبالنسبة لتوزيع نفقات  ،م;;;3% خالل سنة :7مقابل  :422يف قانون ادلالية لسنة  %98.92نسبة 
اعي % تأيت من ميزانية الدولة،يف حُت يساىم صندوق الضمان اإلجتم:64.2ن نسبة إف الصحة العمومية،

 سنة، 68%،وما مت إصلازه خالل السنوات األخَتة من حيث عدد األسرة ديثل ربع ما أصلز خالل 26.:4بنسبة 
  Ecole National de Santé) .القطاع اخلاص سرير دون إدخال يف احلسبان 37722حيث بلغ 

 Publique, 2008, , p95, 

مواطن، وعيادة طبية لكل  3222سرير لكل  3798وحسب موقع وزارة الصحة، بلغت التغطية الصحية      
لكل مواطن، طبيب متخصص  :333مواطن، طبيب  عام لكل  8::8مواطن، قاعة عالج لكل  39;45

مواطن، عون شبو طيب  5698مواطن، صيديل لكل  94;4مواطن، طبيب جراحة أسنان لكل  3635لكل 
 ات(مؤشر  ،)وزارة الصحة مواطن. 3425مواطن، قابلة لكل  547لكل 

 :4239حسب إحصائيات فيفري  4239فقد بلغت سنة  الهياكل الصحية العموميةأما عن      
 .سرير 57379بعدد  462 ادلستشفيات العمومية:*
  .عيادة 733ادلستشفيات اخلاصة باألمومة:*
 :اذلياكل العمومية للصحة اجلوارية*
  3699العيادات ادلتعددة اخلدمات:-
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  :55ادلراكز الصحية:-
 قاعة غَت مشغلة 546قاعة و 7339قاعات العالج: -
 .سرير962بعدد  EHU 23: ادلؤسسات اإلستشفائية اجلامعية*
  ر.سري 9;348بعدد  CHU35:ة ادلراكز اإلستشفائية اجلامعي*
 .سرير 9:7;بعدد  EHS  76:ادلؤسسات اإلستشفائية ادلتخصصة*
 وكالة ;323الوكاالت الصيدالنية:*

 :صلصحية للقطاع الخاالهياكل اأما      
 7428 العيادات الطبية ادلتخصصة:

 .;839العيادات الطبية العامة:-
 .65:3عيادات طب األسنان:-
 .;:88الصيدليات:-
 .عيادة 386العيادات الطبية اجلراحية:-
 (;423، ص 4234قنديل رمضان، ) .عيادة 35عيادات تشخيص األمراض:-

 حية:موقع الموارد البشرية في السياسة الص-
ل الميدان الصحة، والذي تعرب عنو من خ موقف احلكومة الرمسي يف أهناالسياسة الصحية ديكن تعريفها على      

ويرجع ذلك  وىناك من دييز بُت السياسة الصحية ،داريةل وثائقها الدستورية واإلالمن خ أواخلطابات الرمسية 
ت الشرين، كذلك تطور ادلعارف حول زلددات احلازمات الصحية منذ هناية القرن العىل ظهور األإالتميز 

ج لدى قطاعات واسعة من السكان، وعمليات التجزؤ يف الكفاءات الالصحية، وتردي ظروف الوصول للع
 إنتاجيجل ضمان نشاط أدوار عند شلتهٍت الصحة، وضرورة التنسيق بُت ادلتدخلُت يف ميدان الصحة من ألوا

ج، وما الت الصحية على منو الطلب على العالغياب آلية فعالة لقياس احملصدلواجهة  وأخَتايتسم بالتعقيد، 
ج اليت خلقت بدورىا صعوبات الاحدث فجوة بُت الصحة والع يستلزم ذلك من زيادة يف التكاليف.كل ىذا

كثر أم الدوار اليت كانت تتقامسها سلتلف اذليئات ادلكلفة بالنظام الصحي، من ىنا يصبح الكلألللتوزيع ادلؤسسي 
ي سياسة صحية حول مجلة من احملاور أوتتجسد  ،جية وليس سياسة صحية حسب ىذا ادلنظورالعن سياسة ع

   :مههاأ
  ؟مهيةأكثر ألت االىي ادلشك ي ماأولويات: ألحتديد ا-
 : وتقسم إىل طويلة،قصَتة ومتوسطة األمد؛فاىدتعريف األ-
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 : مثل الوسائل ادلادية والبشرية؛لصحيةىداف السياسة اأزمة لتحقيق الدوات الاختيار األ-
 : أي بناء ادلستشفيات، العيادات وقاعات العالج؛وضع البنية ادلؤسسية-
 : إما من موازنة الدولة أو تشجيع اإلستثمار اخلاص.زمةالموال الاألوختصيص -

وكذلك  أخرى،هة حسب احلالة الصحية من جهة، والوسائل ادلتوفرة من ج واالحتياطاتوضع برامج العمل      
 ،قيد توفيات فر َت نص ).التوجهات اليت مت اختاذىا -استدعت الضرورة إذا-جراءات ادلطبقة لتصحيح قياس أثر اإل

  (55، ص:422
 سبل تحسين أداء الموارد البشرية في القطاع الصحي: 7.3
 اليت واإلختالالت اقضاتالتن من رلموعة عن تكشف اجلزائر يف الصحي النظام إليها آل اليت الوضعية إن     
 .ترقيتها و ادلواطن صحة محاية يف وادلتمثلة الصحي للنظام األساسية الغاية حتقيق إىل الوصول تعرقل
 تالؤم عدم جهة والالإستقرار من الالتوازن من نوعا تعرف اجلزائر يف الصحية ادلنظومة ومؤسسات فهياكل     

 أخرى جهة موحدة، ومن وغَت مالئمة غَت تنظيمية ئية، ىياكلاإلستشفا للمؤسسات األساسية القوانُت
متدىور،  كفاءات ونظام عمل وظروف مالئمة غَت أساسية قوانُت بسبب مبالون وغَت مثبطون مستخدمون

 ادلشاكل ىذه الصحية،كل اخلدمات ونوعية مجودة يطالبون مستمر، ومرضى تزايد يف صحية ونفقات تكاليف
 ىذا تغيَت أجل من العمل ضرورة إىل العمومية بالسلطات الصحية، أدت ادلنظومة فيها تتخبط اليت وادلعطيات
 ىياكل من حيتويو ما بكل اجلزائري الصحي النظام دتس شاملة بإصالحات قيامها خالل من ذلك الوضع،و

 87.َتةاألخ مراحلو يف اإلستشفاء إىل األمراض، وصوال من ووقايتو ادلواطن صحة محاية أجل من ومؤسسات
  (66، ص 2012، األمة رللس).

 المعوقات التي تواجه القطاع:-
 ضمان قادر على غَت وأصبح الزمن جتاوزه فيها تنظيم يتخبط أصبح اليت واإلختالالت العراقيل يف وتتمثل     
 :يلي فيما اإلختالالت ىذه وتتمثل اإلستشفائية اخلدمات فعالية

 ادلنطق إىل تسيَتىا يف ختضع إداري طابع ذات مؤسسة اإلستشفائية سسةادلؤ  إن :بالتنظيم متعلقة إختالالت-
 العالقات أن حُت واضحة، يف اذليكلية العالقات الصحي،أين ادلرفق تسيَت يف مرونة يعطي ال الذي اإلداري
 تشكل فهي ثقيلة الوصاية جعل شلا مستويات عدة على التدخل أجهزة تعدد بوضوح،فنجد زلددة غَت الوظيفية

 .مزدوجة عضوية خضوع عالقة عنو ترتب الذي ادلركزية،األمر لإلدارة عضويا امتدادا األحيان غالب يف
 .أعماذلا بتخطيط يتعلق فيما الوصية ادلركزية لإلدارة التام شبو خضوع خالل من :أوال
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 وقواعد بادلستخدمُت قةالتشريع، وادلتعل قبل من ذلا ادلخولة الوسائل تسيَت مبنهجية يتعلق فيما تام خضوع :ثانيا
 من اهب اخلاصة والتنظيمية القانونية النصوص سلتلف تكفلها قانونية باستقاللية دتتعها من بالرغم وىذا احملاسبة
 (9;ص  ،2009 صيفي ذىبية، ).ادلايل واإلستقالل ادلعنوية بالشخصية دتتعها خالل

 وسوء األساسي مهنقانو  تكييف غياب ظل يف نشاطهم ركود إىل أدى شلا للموظفُت بالنسبة التحفيز غياب*
 اإلداري الفكر على قائم بقانون منظم ادلهٍت مسارىم اخلاص،فتسيَت القطاع مع مقارنة واألجور العمل ظروف
 .بَتوقراطية بأسس ادلرتبط اإلداري التنظيم منطق على ادلرتكز
 نسجل فوارق حيث جهة، كل داخل وحىت الوطن جهات بُت وادلادية البشرية ادلوارد توزيع يف ادلساواة *عدم
 اجلنوب، فبينما يف نسمة1200 لكل طبيب 1 يقابلو ساكن 800 لكل طبيب 1 الشمال يف صلد إذ كبَتة

 2103 لكل طبيب 1 أدرار يف نسمة، يوجد 318 لكل طبيب 1 مبعدل العاصمة اجلزائر يف األطباء يتمركز

 تتوفر ال للصحة العمومية ادلؤسسات من 6/1حُت  يف وسطال منطقة يف موجودين األطباء ٪من 50 نسمة، أي
 .سلتص طبيب على

 أو قدمها بسبب صيانتها يف وعجز حظَتهتا جتانس عدم و األحيان أغلب يف صالحيتها وعدم التجهيزات قلة*
 يكون ال قد دول وشركات سلتلفة من األجهزة استَتاد يتم األحيان أغلب يف ، إذهبا اخلاصة الغيار قطع توفر عدم

 .الوطٍت ادلستوى على شلثلون ذلا
 سد قادرة على تعد مل احتكار ذلا اليت للمستشفيات ادلركزية الصيدلية أن األساسية، حيث الصيدالنية ادلواد نفاذ*

 .اإلحتياجات كل
 .ومعممة جيدة طبية شلارسة مقاييس على إمجاع غياب و الطبية النشاطات و األعمال مدونة مراجعة غياب*
 .العالج على حصول ادلرضى عوبةص*
 .كذلك خروجو وبعد ادلدى طويل اإلستشفاء حالة يف للمريض ادلؤسساتية ادلتابعة غياب*
 اإلستشفاء موعد على للحصول اإلنتظار للمستعملُت طول ادلقدمة العالجية اخلدمات يف والنوعية النجاعة نقص*

 مربر. بدون ناأحيا ادلستشفى داخل اإلقامة وطول دلرضى،ا طرف من ادلقبولة وغَت ادلشجعة غَت اإلقامة وظروف
 فكرة تقبل وعدم لجملاا ىذا يف ادلتخصصة كاللجان الوسائل وجود عدم بسبب الطبية النشاطات تقييم ضعف*

 (9;(، ص 4234-4233) ،سيد أمحد اج عيسىح).ادلمارسُت من التقييم
 وضعية تأزم من زاد الذي األمر ادلالية ادلوارد قلة من اينتع الصحية ادلنظومة إن بالتمويل: متعلقة إختالالت-

 األخرى اإلختالالت من العديد إىل العالج، باإلضافة على مستمر تزايد يف ىو طلب دلواجهة الصحية اذلياكل
 :يف وادلتمثلة اإلطار ىذا يف تدخل اليت
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 من فكر جيمد احلايل الشكل على ادليزانية مواردو  النفقات فهيكلة تكييفها، وعدم توزيعها وسوء ادلالية ادلوارد قلة*
 .مسَت وليس منفق فهو لذلك األبواب ذههب مقيد ادليزانية، فهو ىذه ينفذ

 زلاسبة من جعل النشاطات، شلا و ادلصاحل بتكاليف ادلتعلقة ادلعطيات دقة عدم و النفقات يف التحكم غياب*
 .حقيقية وغَت دقيقة تقريبية، غَت ادلستشفى

 يفسر ما الالتسيَت، وىو بوضعية للميزانية، تتميز ادلعتمد النظام ىذا ظل يف للصحة العمومية ادلؤسسات ةفوضعي
 بعض يف تتجاوز واليت مصداقيتها وفقدان اإلستشفائية ادلؤسسة على الديون بًتاكم تتميز اليت الوضعية
 أخرى. رةم وتنخفض مرة تتزايد معتربة، إذ نسبة وىي ادليزانية من٪  25األحيان

 التسيَت: بوسائل متعلقة إختالالت-
 التكنولوجي التطور لنتائج خيضع األخرى الوسائل من كغَته الصحي اإلعالم إن :اإلعالمي بالنظام ادلتعلقة*

 جديد منط إىل وحتليلها ادلعلومات الستغالل التقليدي النمط من انتقلنا القطاعات، حبيث كل تشهده الذي
 فقط بسيط مجزء إال يعلمنا ال احلايل اإلعالمي باإلعالم، فالنظام اخلاصة اجلديدة كنولوجياالت على أساسا يعتمد

 :يلي ما صلد اإلختالالت أىم للسكان، ومن ادلتوفرة الصحية اخلدمات نوعية و العالجي للطلب الواسع الواقع من
 .الرموز ذلذه إستغالل أي إنعدام عنو نتج إذ لألمراض، الدويل الًتتيب و الًتميز رلال يف ادلوظفُت تكوين إنعدام-
 إستفادة عدم عنو نتج شلا اإلدارية، السجالت بعض ومرونة تكييف وعدم الطبية، والتقارير ادللفات تناول سوء-

 .ادللف ىذا إعداد من احلقيقي اذلدف غياب على يدل ما وىذا منتظمة، بطريقة السجالت ىذه من ادلريض
 بالتكوين: ادلتعلقة*
 عدم الصحي وبالتايل القطاع طرف من ادلطلوبة احلاجيات اإلعتبار بعُت يأخذ ال والتعليمي التكويٍت ظامالن-

 يف ذاتو حد يف القطاع قدرة عدم إىل الواقع التطبيقي، باإلضافة يف ادلفروضة ادلؤىالت مع األكادديي التكوين توافق
 وىذا والنوعية الكمية حيث من التكوين رلال يف يةوالواقع احلقيقية حاجياتو حتديد على احلاالت من العديد
 .العالج على للسكان احلقيقي الطلب دراسة وعدم الكافية الدراية عدم بسبب

 إختالف أو التكوين ضعف بسبب ادلطلوبة الوظيفية وادلهارات االتجملا من العديد يف األكادديي التوافق عدم-
 كالفيزيائيُت البشرية ادلوارد تسيَت سلطط يف صلدىا ال مثال لتخصصاتا بعض، ادلشغولة الوظيفة عن التكوين طبيعة

 .اإلستشفائية والصيانة النظافة وأعوان الطبيُت
 اخلاصة والربامج احلصص ادلوظفُت رفض خالل من جليا يظهر ما وذلك ادلستشفيات يف التكوين ثقافة إنعدام -

 ملموسة نتائج أي ذلا توجد وال زلفزة مردودية وغَت يةأ تعطي ال اهنأل لإلزعاج كمصدر واعتبارىا بالتكوين
 .اهب خاصة شهادات أو عالوات على مثال كاحلصول
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 حبثهم ناحية من تفيدىم وال بالربح عليهم تعود ال اهنأل منها ينفرون فهم ادلؤطرين األساتذة مردودية ضعف -
 .للموظفُت قدمةادل ادلعلومات نوعية على يؤثر فهذا بالتايل و العملي أو العلمي

 ).والربامج احلصص ذههب ادلوظفُت طرف من اإلىتمام عدم على دليل التكوينية احلصص يف التغيب نسب إرتفاع-
 (77، ص 4233 ،ناصر دادي عدون

 النظام مؤسسات ضمن مهمة مكانة لو اخلاص القطاع العمومي: شبو و اخلاص بالقطاع ادلتعلقة اإلختالالت-
 اإلستشفائية اذلياكل منتظمة، تنافس بصفة تعمل اخلاصة العيادات كل الواليات يف صلد اجلزائر، إذ يف الصحي
 خلقت االزدواجية ادلقدمة، فهذه اخلدمات نوعية يف وتنافسها الطبية وكفاءاهتا البشرية اهتقدرا ودتتص بل العمومية
 واليت اخلاص، بالقطاع اصةاخل النشاطات وأساليب ظروف مراقبة عدم بسبب القطاعُت بُت توازن عدم مشكلة

 .ادلفروضة العالج مستحقات دفع على قادرة فئة تستقطب و حبتة جتارية أىداف إىل األحيان معظم يف دفهت
 دور يلعب ادلستشفى أصبح خالذلا من اليت العمومية ادلستشفيات على خطرا شكلت االزدواجية ىذه     

 العيادات أن إىل اإلشارة جيب العالج، إذ يف ادلساواة مبدأ يف النظر إعادة جيب اإلجتماعي، وبالتايل ادلساعد
 السكانية الكثافة ذات ادلناطق ويف والتوليد كاجلراحة الرحبية و ادلردودية ذات العالجات يف تتطور و تنشط اخلاصة

 يف احلاصل ورالتط فرغم األخَت، ىذا تنافس جعلها شلا العام القطاع إطارات جذب إىل أدى الذي العالية، الشيء
 اإلختالالت من العديد من يعاين أنو إال اخلاص القطاع
 :ومنها

 العمومية؛ وشبو اخلاصة الطبية ادلؤسسات حيكم أساسي قانون غياب-
 ادلؤسسات؛ هبذه اخلاص الشروط دفًت إحًتام عدم-
 الطبية؛ النشاطات تنظيم خيص فيما اخلاص القطاع يف التطبيقية ادلعايَت غياب-
 نقاش؛ زلل تبقى اهنأ رغم الطبية واألسعار النشاطات مدونة إحًتام غياب-
 للصحة؛ العمومي والقطاع اخلاص القطاع بُت والتكامل التعاون غياب-
 بالنسبة العالج من اإلستفادة مشكل إىل النشاطات، باإلضافة وتكاليف مستحقات حتديد يف التحكم عدم-

 .ادلعدومة للشرائح
 (8101، رياض صوشة ).االستعجاالت و الوقائية النشاطات و الصحي اإلعالم ظامن يف ادلشاركة وغياب-
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 مبادئ رفع كفاءة القطاع الصحي من خالل الموارد البشرية:-
 :خالل من الصحية ادلنظومة قدرات حتسُت     

 الصحية، اليت ظومةادلن توحيد إطار للموارد، يف والعادل العقالين التوزيع إىل اذلادف الصحية اخلريطة حتديث-
 اخلاص؛ القطاع والسيما متماسك بشكل ادلتدخلُت رلموع إدماج على تعمل

 الواقعة ادلؤسسات يف األخصائيُت األطباء تعيُت طريق كلها، عن البالد ربوع عرب العالج على احلصول ضمانو -
 منشآت وتعزيز تأىيل ة، وإعادةمراجعة مالئم ادلدنية اخلدمة مبراجعة األولوية، مدعوما سبيل على البالد داخل

 .وصيانتها التجهيزات ادلتنقلة، وحتسُت الطبية اجلوارية، والفرق الصحة
 :خالل من الوقائية الصحة تطوير*
 ادلراقبة شبكة تأىيل إعادة أجل من األساسية الصحية األوبئة، والوحدات علم وخدمات مصاحل وسائل تعزيز-

 يدىا بتقنيُت متخصصُت يف اجملال؛األويل بتزو  العالج وخدمات الصحية
 ادلدرسي؛ الوسط يف خاصة ادلواطنُت، وبصورة وحتسيس التطعيم محالت مواصلة-
 ادلدرسي بتخصيص طبيُت يف ادلدارس؛ الوسط يف الصحية الرعاية حتسُت-
 .ادلتنقلة األمراض سلاطر تشمل وتربية حتسيس وبرامج-
 :خالل من اإلستشفائي العالج حتسُت*
 ىذا سنة، ويف زلسنة أو ختصصية أساسية وصحية طبية تغطية بتحقيق سيسمح العالج، الذي مستويات ترتيب-

 اهبتبادر  عالجية توافقات أساس على الصحة مؤسسات ضمن ادلستوى عالية العالج ضروب ستقدم اإلطار
 النوعي. بالعالج التكفلحتسُت  قصد بأعمال كذلك اإللتزام وطنية، وسيتم ندوات يف اعتمادىا طبية، ويتم جلان

 :خالل من ادلستشفيات إصالح*
اإلستشفائية من خالل تكوين العاملُت  الصحية الرعاية أعمال وإقامتهم،ودوام ادلرضى إستقبال ظروف حتسُت-

 يف رلال اإلستقبال؛
 اجلراحية؛ الطبية باالستعجاالت التكفل ترتيب دعم-
 اليت األمراض يف ادلختصة اخلدمات ادلتخصصة، والسيما الطبية للخدمات ادلالئمة بالوسائل التزويد حتسُت-

 اخلارج؛ إىل التحويل تستوجب
 يف ادلنزل؛ وادلقدم ادلتنقل ارا، والعالجهن اإلستشفاء تطوير خالل من لالستشفاء، والسيما بدائل عن البحث-
 ادلستشفيات؛ تسيَت يف التحليلية احملاسبة إدخال-
 واألداء؛ اطالنش تقييم قدرات تعزيز -
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 اإلستشرايف؛ التسيَت أجل من "ادلؤسسة مشروع" تأسيس-
 .الصحة دلؤسسات القانوين اإلطار مراجعةو -
 :خالل من الصحية للمنظومة التمويل آليات إصالح*
 التعاقد؛ إىل اإلجتماعي الضمان وىيئات الصحة مؤسسات بُت العالقات إخضاع-
 بالصحة؛ اخلاصة السنوية احلسابات إعداد-
 الطبية. األعمال تسعَت مدونة حتديثو -
 :التالية األىداف سطرت فقد البشرية ادلوارد خيص فيما أما*
 الضرورية؛ واالحتياجات التكوين على ادلقبلُت بُت ادلواءمة سياسة تنفيذ-
 ادلتواصل للطبيُت ادلوجودين يف ادليدان؛ التكوين تعميم-
 اآلداءات؛ سُتحت قصد احملًتفُت جتلب زلفزة تدابَت تنفيذ-
 الصحة؛ رلال يف البحث وتطوير تنظيم-
 بالصحة؛ اخلاصة السنوية احلسابات إعداد-
 الطبية؛ األعمال تسعَت مدونة حتديث -
 (،8101بن عوايل حنان،  ).الصناعية ادلستشفيات، والصيدلة تسيَت رلال يف التكوين وتطوير -
 خاتمة: .4

ية بالغة يف حتقيق عصرنة القطاع الصحي، إذ أن ادلورد البشري يشكل أىم تكتسي إدارة ادلوارد البشرية أمه     
عنصر أو مورد من موارد ادلنظمة الذي يسهم يف صلاح عمل ادلنظمات، لذلك يتطلب من ادلنظمات العمل على 

، ويف دراستنا تكييف ىذا ادلورد مبا يتالءم مع حتقيق األىداف وإجياد اإلدارة ادلالئمة لو لتحقيق مركز تنافسي جيد
ولإلدلام حبيثيات تنمية ادلوارد البشرية كسبيل لعصرنة القطاع الصحي يف اجلزائر، ىذه حاولنا تناول موضوع 

ادلوضوع تناولناه من خالل جزأين األول كان مدخل للموارد البشرية والثاين حول واقع ادلورد البشري يف القطاع 
كيف ديكن سة اليت كنا نسعى من خالذلا اإلجابة على اإلشكالية  الصحي، وكان ذلك انطالقا من فرضيات الدرا

وعليو فلقد توصلنا إىل إثبات الفرضية األوىل اليت تنص تسخَت ادلورد البشري لعصرنة القطاع الصحي يف اجلزائر؟ 
يات، هتيئة ادلورد البشري للتعامل مع ادلريض جزء مهم يف حل مشكل الفوضى اليت تعاين منها ادلستشفعلى أن 

توفَت الوسائل ادلادية وادلالية للمورد البشري وتدريبو على استعماذلا عامل وإثبات الفرضية الثانية اليت تنص على أن 
استخدام خدمات الصحة ، وإثبات كذلك الفرضية الثالثة اليت تنص على أن يساىم يف حتقيق ىدف العصرنة

بشكل أحسن.اإللكًتونية يساعد ادلورد البشري على أداء وظيفتو 
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 و يف األخَت ديكن القول أن ىذه الدراسة خلصت إىل التوصيات التالية:     
 االىتمام بالشهادات وادلهارات ادلتوفرة يف طاليب العمل يف اجملال الصحي؛-
 ضرورة إعداد مصلحة متخصصة للتدريب والتكوين بعد التوظيف؛-
 من الدقة والفعالية؛ جيب أن يكون تصميم برنامج التدريب على درجة عالية-
 االعتماد على تقارير تقييم أداء العاملُت يف اختاذ القرارات ادلتعلقة بشؤون العاملُت؛-
 مراجعة نظام الرواتب واألجور والتعويضات ادلطبق يف القطاع الصحي؛-
 ضرورة احملافظة على تطبيق معايَت الصحة والسالمة ادلهنية؛-

 تميز يف تقدمي اخلدمات الصحية؛التأكيد على السرعة والراحة وال
 .   وضرورة احملافظة على درجة اجلودة يف اخلدمات ادلقدمة والعمل على تطويرىا-
 . قائمة المراجع:5
األداء التنظيمي ادلتميز: نظرية إىل ادلنظمة ادلستقبل، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية (، 4235)، زايد عادل -3

 حبوث ودراسة، مصر.
الدار اجلامعية لإلسكندرية، مدخل اسًتاتيجي لتخطيط وتنمية ادلوارد البشرية، (، 4234)، راوية حسن -4

 .مصر

 .األردن والتوزيع، للنشر ادلسَتة دار ،1 ط البشرية، ادلوارد ، إدارةياسُت اخلرشةمحود،  خضَت -5
 القطاع العام يف األردن، واقع التخطيط االسًتاتيجي للموارد البشرية يف(، 8112)، موفق زلمد الضمور -6

 قسم إدارة أعمال، األكادديية العربية للعلوم ادلالية وادلصرفية، األردن.
املي، دار إثراء للنشر والتوزيع، إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي تك (،8112) ،مؤيد سعيد السامل -7

 األردن. 
 . مصر غرب للنشر والتوزيع،مبادئ التسيَت البشري، دار ال(، 8100)بوخلجة غيات، -6

 اجلزائر.  دار كتامة للكتاب، إدارة ادلستشفيات العمومية اجلزائرية،(، :422) ،نور الدين حاروش -9
:-Ecole National de Santé Publique, (2008), le système de santé 

publique en Algérie, analyse et perspectives, Alger,2008,p.5. 
 ادلوقع: 24/32/4239حة، مؤشرات، تاريخ: وزارة الص-;

http://www.sante.gov.dz/index.php/indicateur 

http://www.sante.gov.dz/index.php/indicateur
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ة(، رللة دفاتر نر ة مقايليدراسة حتل) رييف الصحة يف القانون اجلزائق احل (،4234جانفي ) قنديل رمضان،-32
 . ;43، ص8شار )اجلزائر(، العدد ب ن، جامعةاسة والقانو سيال

 .األردن ع،ية للنشر والتوز َت ة، دار ادلسية الصحيمنظمات الرعا إدارة (،:422) ،قيد توفيفر ات َت نص -33
 جويلية ،6 العدد باجلزائر، الربدلاين،الصادرة الفكر األمة،رللة رللس أمام احلكومة األمة،برنامج رللس-34

 .66ص ، 4236

 للصحة، رسالة العمومية للمؤسسة اجلديدة اإلصالحات ظل يف التحفيز (،2009) ذىبية،ي صيف -35
  اجلزائر. اجلزائر، ،جامعةماعاالجت علم كلية ،العمل تنظيم فرع ماجستَت،

أثر تدريب األفراد على حتسُت اجلودة الشاملة الصحية يف  ،(4234-4233) ،سيد أمحد حاج عيسى -36
، رسالة ماجستَت،  كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم -دراسة عينة من ادلستشفيات اجلزائرية–ة ادلستشفيات اجلزائري

 ، اجلزائر.جامعة اجلزائر التجارية وعلوم التسيَت،
 اجلزائر.، تيجي، ديوان ادلطبوعات اجلامعيةاإلدارة والتخطيط االسًتا (،4233) ،ناصر دادي عدون -37

يف ادلؤسسات  ادلوارد البشرية كمدخل اسًتاتيجي لتحقيق ادليزة التنافسية تنمية(، 8101)، رياض صوشة -38
 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت جامعة اجلزائر. الصحية

متطلبات فعالية التسيَت االسًتاتيجي  للموارد البشرية خللق ادليزة التنافسية، (، 8101)بن عوايل حنان، -39
نافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات خارج قطاع احملروقات يف الدول ادللتقى الدويل الرابع حول ادل

 ، اجلزائر.العربية،جامعة الشلف
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Human resources performance evaluation system as a stratégie to 
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 : ملخص
عملية ن عملية تقييم األداء تنطوي ضمنيا على قياس أداء العامل الفعلي ومطابقتو مع األداء ادلعياري، إال أن إ 

وىذا ما يدفعنا إىل انتهاج آلية لتصميم ، قياس األداء الفعلي تستوجب الوقوف على ادلؤثرات الكمية والنوعية ألداء العامل
برامج قياس وتقييم أداء العامل تقوم على معايَت تتميز بالدقة وادلوضوعية، وتبتعد عن كل حتيز أو تشدد أو تسامح 

 الت اليت تفقد عملية التقييم مصداقيتها.وتساىل أو تعميم وغَتىا من احلا
 .ىذه الدراسة إىل التعرف على مدى مساعلة نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية يف تفعيل تنافسية ادلؤسسةوقد ىدفت 

 .نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية، ادلوارد البشرية، تنافسية ادلؤسسةكلمات مفتاحية:
Abstract: 
The process of evaluation performance in volves measuring the performance of the actual 

worker and match it with standard performance, However, the process of measuring 

actual performance requires identifying the quantitative and qualitative effects of worker 

performance, based onaccurate and objective criteria. 
This study aims to identify the contribution of human resources performance evaluation 

system inactivating the competitiveness of the enterprise. 

Keywords: Human Resources performance evaluation system, 

HumanResources,competitiveness of the enterprise. 
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 مقدمة:  .2
أرغمت ادلنافسة الدولية ادلؤسسات العامة واخلاصة إىل االىتمام بتحقيق ميزة تنافسية ذلا، وإعادة التفكَت  

يف اسًتاتيجياهتا يف اإلنتاج، وتقدمي اخلدمات، وكيفية استثمارىا دلواردىا ادلختلفة من أجل حتقيق أىدافها جبودة 
ودتيز وتكلفة منخفضة، وتقييم موقعها بُت ادلنافسُت، وذلك بغية حتقيق كفاءة وتفوق مستمر يف مركزىا التنافسي 
على ادلؤسسات األخرى، وكون أن كفاءة أداء ادلؤسسة مرتبط بكفاءة مواردىا البشرية فإن ادلؤسسات مطالبة اليوم 

 بتطبيق أنظمة فعالة من أجل النهوض بأداء عماذلا.
ويعترب نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية ذو فعالية كبَتة يف تطوير وحتسُت أداء ادلؤسسات يف ظل ادلنافسة العادلية، 
حيث يتم من خاللو التعرف على نقاط القوة والعمل على تعزيزىا، ورصد فرص التحسُت والعمل على استثمارىا، 

د البشرية بالدقة وادلوضوعية والعدالة، شلا يسهم يف تزويد ومن أجل ذلك فالبد أن يتسم نظام تقييم أداء ادلوار 
 ادلؤسسة بادلعلومات الالزمة للحكم على األداء الفعلي للعاملُت.

 وعليو فإن ادلشكلة اليت تعاجلها ىذه الدراسة ؽلكنصياغتهايف السؤال الرئيس التايل:
 تنافسية المؤسسة؟ ما مدى مساهمة تطبيق نظام تقييم أداء الموارد البشرية في تفعيل

 وتنبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية، كما يلي:
 ما ادلقصود بنظام تقييم أداء ادلوارد البشرية؟ 
 ما ىي شروط فعالية ىذا النظام؟ 
   ما مفهوم تنافسية ادلؤسسة؟ 
  ما مدى إدراك ادلؤسسات ألعلية نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية يف تفعيل تنافسيتها؟ 

 تتضمن الورقة البحثية احلالية احملاور الثالثة اآليت ذكرىا: تقسيمات الدراسة:
 نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية. المحور األول :     
 تنافسية ادلؤسسات. المحور الثاني :     
 .دور وأعلية نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية يف تفعيل تنافسية ادلؤسسة المحور الثالث :     

 :نظام تقييم أداء الموارد البشرية.2
 تعريف نظام تقييم األداء وخصائصه:  2.2

 ىناك عدة تعاريف لنظام تقييم أداء ادلوارد البشرية نذكر منها: 
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يعرف نظام تقييم األداء على أنو: "نظام رمسي مصمم من أجل قياس وتقييم أداء وسلوك األفراد أثناء العمل، 
وذلك عن طريق ادلالحظة ادلستمرة وادلنظمة ذلذا األداء والسلوك ونتائجهما، خالل فًتات زمنية زلددة ومعروفة، 

ي ودون حتيز، وعلى ضوء نتائج التقييم يتم ليتم بناء على ذلك تقدير جهود كل فرد وكفاءتو بشكل موضوع
 (60، صفحة 2004/2005)نوار ىاين، مكافأة الفرد وحتفيزه، وكذا تدريبو وتنمية مهاراتو وقدراتو."

م كما يعرف على أنو: "العملية اليت يتم مبوجبها تقدير جهود العاملُت بشكل منصف وعادل، لتجري مكافأهت
بقدر ما يعملون وينتجون، وذلك باالستناد إىل معدالت ومعايَت معينة تتم على أساسها مقارنة مستويات أدائهم 

، صفحة 2009)آية مصطفى أمحد، الفعلي  هبا للحكم على مستويات كفاءهتم يف األعمال ادلوكلة إليهم."
81) 
قاط القوة والضعف يف اجلهود نؽلكن تعريف نظام تقييم األداء على أنو:" عملية إدارية دورية ىدفها قياس  كما

اليت يبذذلا الفرد والسلوكيات اليت ؽلارسها يف مواقف معينة من أجل حتقيق ىدف معُت خططت لو ادلؤسسة 
 (78، صفحة 2010)الضمور، مسبقا."

بناءًا على ما تقدم ؽلكننا القول بأن لنظام تقييم أداء ادلوارد البشرية عدة خصائص متميزة جتعل من وسيلة فعالة 
 (320، صفحة 2008)اليزيد، وىادفة لتحقيق األغراض ادلنتظرة منو، وتتمثل ىذه اخلصائص فيما يلي:

 حيث أن نظام تقييم األداء يكون بصورة دورية ومستمرة؛ عملية دورية ومستمرة: -
ويتم ادلقارنة بُت نتائجو السابقة واحلالية، وأن توضع نتائجو بُت يدي العاملُت، أي  عملية قياس ومقارنة: -

 تتاح ذلم فرصة احلوار والنقاش مع رؤسائهم؛
حتفظ يف سجالت وملفات، أن يعتمد على معلومات كافية ودقيقة وحديثة،  عملية إدارية منتظمة: -

 حيث تسهل الرجوع إليها مرة أخرى؛ 
أن ؼلضع للتقييم مجيع العاملُت، على كل ادلستويات دون استثناء، وأن يدرك  عملية عادلة وموضوعية: -

ادلقيمون مسؤولياهتم، وأن يتمسكوا بادلوضوعية ويتجنبوا األىواء والنزاعات، حبيث يتعاملون مع مجيع األفراد بكل 
 اقية؛مصد

أن تتضح ادلبادئ واآلليات اليت حتكم عملية التقييم وأن يتم إصدارىا بقرار من  عملية مراقبة إدارية: -
 أعلى سلطة سلتصة، أين يتم احًتامو من طرف اجلميع؛

أن يشمل سلتلف اجلوانب الشخصية واإلدارية واإلنسانية والفنية ادلتعلقة بالعامل  عملية مراجعة شاملة: -
 وبالوظيفة وادلؤسسة، وأن يتم إعطاء أوزان كمية ذلذه ادلتغَتات تبعا لدرجة أعليتها.

 أهمية وأهداف نظام تقييم األداء:2.2
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وبالتايل فإن من األعلية مبكان دراسة يعترب نظام تقييم األداء من العمليات اإلدارية ادلهمة لكل مؤسسة،  
 أعلية ىذا النظام وكذا التطرق ألىم أىدافو.

)زاوي تتجلى األعلية اليت ينطوي عليها نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية فيما يلي::أهمية نظام تقييم األداء 1.2.2
 (10، صفحة 2010و تومي، 

نتائجو تغذية عكسية عن أداء كل عامل يف ادلؤسسة، حيث يعرف من خاللو حقيقة أدائو اإلغلايب توفر  -
أو السليب، وبالتايل يتولد لديو دافع ورغبة لتطوير أدائو وحتسينو، فعندما يشعر العامل أن احلصول على حوافز 

دي ذلك إىل زيادة الثقة بالرئيس، معنوية أو ترقية يف ادلنصب يعتمد على تقييم عادل يقوم على الكفاءة سيؤ 
 ويدفع الفرد للعمل جبدية أكرب ويبذل جهدا مضاعفا بغية احلصول على حوافز معنوية وتشجيعية؛

يساىم يف رفع الروح ادلعنوية لدى األفراد، فوجود تقييم موضوعي وسليم لألداء غلعل ادلوظفُت يدركون أن  -
دير واىتمام ادلؤسسة اليت يعملون هبا، وبالتايل يتولد لديهم شعور جهودىم ادلبذولة يف تأدية مهامهم ىي زلل تق

 إغلايب ضلو زيادة فاعلية األعمال اليت يقومون هبا؛
يساىم يف تنمية وحتسُت عملية اإلشراف والتوجيو لدى الرؤساء، فمن خالل متابعة أداء مرؤوسيهم  -

لى التقدير واحلكم على األمور ووضعها يف نصاهبا باستمرار، ومجع معلومات عنهم وحتليلها ينمي فيهم ادلقدرة ع
 شلا يرفع من مستوى قيادهتم اإلدارية؛

تعد نتائجو وثائق تربر ادلؤسسة من خالذلا مجيع القرارات اليت تتخذىا يف رلال إدارة ادلوارد البشرية من  -
 لنقابات العمالية؛ترقية، نقل، تسريح وتعويض...اخل، سواء أمام األفراد أو أمام اجلهات ادلختصة كا

يضمن حتقيق عدالة ادلعاملة بُت مجيع العاملُت يف ادلؤسسة، فوجود نظام تقييم عادل وموضوعي يضمن  -
 أن ينال كل فرد ما يستحقو من التعويضات وادلزايا الوظيفية وفق جهده ونشاطو ادلبذول.

لتحقيق عدة أىداف ؽلكن حتديدىا  يسعى نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية:أهداف نظام تقييم األداء 2.2.2
 (21-20، الصفحات 2012)بوبرطخ، وفق ثالث مستويات وىي:

من بُت األىداف اليت يسعى نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية إىل حتقيقها على على مستوى المؤسسة:  .أ 
 مستوى ادلؤسسة ما يأيت:

للرقابة وىذا لتسهيل التقييم بُت الرئيس وادلرؤوسُت ويكون على أساس  يساعد على وضع نظام فعال -
 ومعايَت موضوعية؛

 رفع مستوى أداء العاملُت واستثمار قدراهتم مبا يساعدىم على التقدم والتطور؛ -
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عدالة ادلعاملة وذلك باستخدام أسلوبا موضوعيا لتقييم األداء وبذلك يكون جزاء العامل مبا  ضمان -
 يستحقو من ترقية أو عالوة أو مكافأة على أساس جهد وكفاءة العامل يف عملو؛

توفَت مناخ مالئم وحتسُت احمليط االجتماعي للعمل وزيادة الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد احتمال  -
 شكاوي ادلستخدمُت اجتاه ادلؤسسة؛ تعدد
 يساعد ادلؤسسة على وضع معدالت أداء موضوعية ومعايَت دقيقة؛ -
 يساعد على احًتام نظام العمل وقواعده؛ -
يساعد على وضع أسس يف حتديد إسًتاتيجية احلصول على موارد بشرية ذات كفاءة تتماشى  -

 واإلسًتاتيجية العامة للمؤسسة؛
رف على ادلستخدمُت ذوي ادلواىب والكفاءات العالية، وتوجيو ىذه الكفاءات إىل يساعد اإلدارة يف التع -

 الوظائف اليت تتوافق وإمكانياهتم وقدراهتم.
 على مستوى المديرين: .ب 
نظام تقييم األداء غلعل اإلدارة العليا يف ادلؤسسة قادرة على مراقبة جهود الرؤساء وقدراهتم اإلشرافية  -

ج تقييم األداء ادلرفوعة من قبلهم لتحليلها ومراجعتها، فمن خالذلا تقوم اإلدارة العليا والتوجيهية من خالل نتائ
بتقدمي توجيهات ودورات تكوينية للرؤساء من أجل التوجيو األمثل ذلم، وىذا بتكوين عالقة جيدة بُت الرؤساء 

 وادلرؤوسُت وتكوينهم على تقييم األداء األمثل وادلوضوعي؛
 مع ادلستخدمُت والتقرب إليهم للتعرف على مشاكلهم وصعوباهتم؛ تكوين عالقات جيدة -
تنمية قدرات ادلدير أو ادلشرف يف رلاالت اإلشراف والتوجيو واختاذ القرارات السليمة فيما يتعلق  -

 بادلستخدمُت؛
 التعرف على كيفية أداء العاملُت بشكل علمي وموضوعي. -
 على مستوى المستخدمين: .ج 
ية لدى ادلستخدمُت من خالل توليد القناعة الكاملة لديهم أن اجلهود اليت يبذلوهنا تعزيز الشعور بادلسؤول -

يف سبيل حتقيق أىداف ادلؤسسة ستقع حتت عملية التقييم، األمر الذي غلعلهم غلتهدون يف العمل ويطوروا 
 مستويات أدائهم ليفوزوا بادلكافآت ويتجنبوا العقوبات؛

 ك ادلستخدمُت وجتديد بيئتهم الوظيفية؛اقًتاح الطرق ادلناسبة لتطور سلو  -
توفر نتائج التقييم لألداء التغذية العكسية للعاملُت حيث يعرف كل عامل من خالذلا حقيقة أدائو  -

 بإغلابياتو وسلبياتو فيتوقع أن يتولد لديو دافع رغبة لتطوير أدائو وحتسينو؛
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 ادلستخدمُت ذوي ادلهارات والقدرات العالية؛تستخدم يف جذب ادلوارد البشرية الكفؤة إىل ادلؤسسة وترقية  -
تساىم يف دعم العالقات بُت ادلستخدمُت واإلدارة، فالنتائج ادلوضوعية والعادلة لعملية التقييم تؤدي إىل  -

 زيادةالثقة للمستخدمُت اجتاه اإلدارة.
 معايير نظام تقييم األداء: 2.2

مبعايَت التقييم تلك العناصر اليت تستخدم كركائز أو زلددات لتقييم األداء، فهي حتدد للمقيم ما  يقصد 
 الذي سوف يقيمو، وؽلكن تقسيم ىذه ادلعايَت إىل:

يقصد هبا ادلزايا اإلغلابية اليت ينبغي أن يتحلى هبا الفرد أثناء تأدية عملو واليت معايير الصفات الشخصية:2.2.2
ائو بنجاح وكفاءة كاألمانة، اإلخالص، والوالء...اخل، وعلى الرغم من أن الشخصية تعترب عنصرا دتكنو من أد

)ثابت، أساسيا للنجاح يف أداء العمل إال أنو من الصعوبة مبكان تقييم الصفات الشخصية لألسباب التالية:
 (98-97، الصفحات 2001

اليت تصف الشخصية شلا يؤدي إىل تقييم عَت موضوعي وغَت صادق حسب فهم القائم غموض العبارات  -
 بعملية التقييم؛

 ليس ىناك اتفاق عام على عوامل الشخصية اليت تؤثر يف أداء الفرد؛ -
تفتقد معظم تقييمات الشخصية للمحددات السلوكية اليت تساعد الفرد يف تغيَت وحتسُت أدائو بنجاح،   -

 يم األداء القائم على عوامل شخصية يؤدي إىل العداء، احلساسية والسلوك الدفاعي.كما أن نظام تقي
وىي السلوكيات اإلغلابية اليت تصدر عن الفرد اخلاضع للتقييم، فتشَت إىل نواحي جيدة معايير السلوك: 2.2.2

 ،(13، صفحة 2010)زاوي و تومي، يف أدائو، كالتعاون، ادلواظبة على العمل، وادلبادرة...إخل
 (24، صفحة 2012)بوبرطخ، وفيما يلي سنعرض أمثلة لعدد من ادلعايَت السلوكية اليت يتم تقييمها:

 وتتمثل يف احلكم على األمور اليت يتم اختاذ إجراءات حياذلا وحتمل مسؤولية اإلجراء. اتخاذ القرارات: -
 وتتمثل يف مقدرة العامل على ترتيب األمور حسب أولوياهتا. تحديد األولويات: -
ىل ىذا العامل يهتم بإصلاز العمل اليومي؟ وىل ينظم عملو حسب العمل ادلطلوب بادلوارد  التنظيم: -

 ادلتاحة؟
 ىل يقوم العامل بوضع خطة عمل لو؟ طيط:التخ -
ىل لدى العامل مهارات إتصال يعرب عن أفكاره بوضوح وفعالية مع اآلخرين ومدى صدق  اإلتصال: -

 وموضوعية ىذه ادلعلومات.
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النتائج ىي احملصلة النهائية لألداء كما أهنا اذلدف األول للتقييم، حيث توضح ىذه معايير النتائج: 2.2.2
ادلعايَت ما يراد حتقيقو من قبل العامل اخلاضع للتقييم من إصلازات ؽلكن قياسها وتقييمها، حيث دتثل ىذه 

)مايو، األربعة اآلتية: اإلصلازات األىداف ادلطلوبة منو حتقيقها، ويتم تقييم نتائج األداء من خالل العوامل
 (180، صفحة 1998

 حجم ما مت إصلازه بادلقارنة مع ما كان متوقعا. الكمية: -
 معرفة تكلفة حتقيق النتائج ومقارنتها مع التكلفة احملتملة.التكلفة: -
 نوعية العمل الذي أصلز بادلقارنة مع ادلتوقع. الجودة: -
ز العامل العمل ادلطلوب منو يف الوقت احملدد، وإذا كان ىناك تأخَت يف اإلصلاز يتم ىل أصل الوقت: -

 البحث عن األسباب اليت أدت إىل ىذا التأخَت.
ونظرا لوجود عدد البأس بو من طرق للتقييم، فإن ىذا يدل على أنو ليس ىناك طريقة مثالية ختلو من العيوب 

ؼلتاروا الطرق ادلالئمة إلجراء عملية التقييم وذلك حسب نشاط ىذه األخَتة والنقائص فعلى مسَتي ادلؤسسة أن 
 وأىدافها وسياستها.

 :تنافسية المؤسسات. 2
 مفهوم التنافسية: 2.2

نتيجة للتقلبات الكربى وللتحوالت السريعة اليت عرفها زليط ادلؤسسة ادلصاحبة لظاىريت العودلة والشمولية  
حترر للتجارة العادلية، أدت إىل تزايد شدة ادلنافسة واتساع رلاالهتا، حيث تسعى كل وما رافقتهما من موجة 

مؤسسة للبحث عن مواجهة ىذه التحديات من خالل حتسُت تنافسيتها، وؼلتلف مفهوم التنافسية باختالف زلل 
 احلديث فيما إذا كان عن مؤسسة، أو قطاع أو دولة.

: سة العادلية تنافسية البلد بأهناووفقا ذلذا ادلعيار يعرف تقرير ادلنافدولة:مفهوم التنافسية من وجهة نظر ال2.2.2
"القدرة على حتقيق معدالت ظلو مرتفعة ومستدؽلة يف دخل الفرد احلقيقي، مقاسا بنصيب الفرد من الناتج احمللي 

 (25، صفحة 2011)زغدار، اإلمجايل احلقيقي".
( التنافسية على أهنا: "الدرجة اليت OCDEجهتها تعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )ومن 

يستطيع بلد ما، يف ظل أسواق حرة وعادلة، إنتاج سلع وخدمات تنجح يف اختبار األسواق الدولية، ويف الوقت 
 (25، صفحة 2011)زغدار، نفسو احملافظة على توسيع ادلداخيل احلقيقية دلواطنيها يف ادلدى الطويل".

ؽلكن تعريف التنافسية من وجهة نظر القطاع على أهنا قدرة  مفهوم التنافسية من وجهة نظر القطاع:2.2.2
 قطاع من القطاعات االقتصادية على استغالل عواملو اإلنتاجية يف ادلدى الطويل. 
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القطاع على أهنا: "قدرة ادلؤسسات يف قطاع صناعي معُت يف دولة ما  كما ؽلكن تعريف التنافسية على مستوى
 ,Enright)على حتقيق صلاح مستمر يف األسواق الدولية، دون االعتماد على الدعم واحلماية احلكومية".

1999, p. 5) 
التنافسية على مستوى ادلؤسسة بأهنا:" قدرهتا  ؽلكن تعريفمفهوم التنافسية من وجهة نظر المؤسسة:  2.2.2

الدائمة على ادلنافسة بامتالكها جملموعة من القدرات اليت تسمح ذلا حسب احلالة إما على  الدخول أو احلماية أو 
التطور يف اجملال التنافسي ادلتكون من رلموعة القوى اليت تنشأ عن احمليط، واليت من احملتمل أن تواجو أىدافها، 

 (282، صفحة 2017)عاليل، شاريعها، عملياهتا".م
، صفحة 2001)أمحد سيد، ويرى البعض اآلخر أن القدرة التنافسية للمؤسسة تتوقف على شقُت أساسيُت علا:

366) 
التميز على ادلنافسُت يف اجلودة، السعر، الوقت، وكذا االبتكار والقدرة على التغيَت السريع، وىذا  قدرة -

 التميز قد يكون يف كل ىذه العناصر كما قد يكون يف إحداىا.
 القدرة على خدمة الزبائن من خالل حتقيق رضاىم وزيادة والئهم.  -

سبق ؽلكن القول أن التنافسية بالنسبة للمؤسسة تتمثل يف قدرهتا ادلستمرة على تقدمي سلع وخدمات ذات  وشلا
 جودة عالية، وسعر مناسب ويف الوقت ادلناسب، مقارنة بادلؤسسات ادلنافسة األخرى.

 أنواع التنافسية: 2.2
ة ال بد ذلا من اللجوء إىل التنافس حىت تتمكن ادلؤسسة من احتالل الصدارة يف السوق احمللية أو العادلي 

، 2013)شريف و ىوام، ضمن رلاالت عديدة تتكامل فيما بينها، واليت تعترب أنواع التنافسية ونذكر من بينها:
 (29صفحة 
التكاليف ادلنخفضة تتمكن من تصدير السلع إىل األسواق اخلارجية  فادلؤسسات ذات التنافس بالتكلفة:2.2.2

 بصورة أفضل.
وتشمل فضال عن النوعية وادلالئمة وتسهيالت التقدمي، عنصر االبتكارية، فادلؤسسات التنافس بالنوعية: 2.2.2

 ذات ادلنتجات ادلبتكرة والنوعية اجليدة األكثر مالئمة للزبائن.
 (283-282، الصفحات 2017)عاليل، تمييز بُت أنواع أخرى للتنافسية، وىي:فضال عن ىذا ؽلكن ال   

حيث غلري التنافس بُت ادلؤسسات على اختصار الوقت يف كل العمليات، خاصة  التنافس بالوقت:2.2.2
ت بُت كل ابتكار وتقدمي منتوج جديد أي تلك ادلرتبطة بالدورة)إمداد، دتوين، إنتاج، تسويق(، واختصار الوق

 تقليص دورة حياة ادلنتوج، وعلى ىذا األساس أصبح الوقت موردا من موارد ادلؤسسة وعامال مهما.
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تتنافس مؤسسات القطاع الواحد حول احلصول على أحدث تكنولوجيا اإلنتاج  التنافس التكنولوجي:4.2.2
أو طرح منتجات جديدة، احلصول على مزايا تنافسية قائمة على  اليت تسمح بتحسُت وتطوير ادلنتجات القدؽلة

أساس التكلفة األقل، تقدمي منتجات متميزة من خالل البحوث واالبتكارات احلديثة وادلعارف العلمية وبراءات 
 االخًتاع، حيث تشكل ىذه األخَتة بعدا تنافسيا وحاجزا ؽلنع دخول ادلؤسسات اجلديدة كقوة تنافسية زلتملة.

يعترب السعر أىم سالح تنافسي للمؤسسة ومن أسهل السياسات اليت تلجأ إليها التنافس بالسعر: 3.2.2
للتنافس، وتعرف التنافسية السعرية بأهنا:" امتالك ادلؤسسة دليزة تنافسية يف حرية اختيار األسعار ادلناسبة ذات 

 الكفاءة مقارنة مبنافسيها".
 القوى التنافسية: 2.2

ادلنافس ال يعٍت دوما ادلؤسسة اليت تقوم بتقدمي نفس البضاعة أو اخلدمة اليت تقدمها  Porterحسب  
مؤسسة أخرى إلشباع حاجات الزبائن، وإظلا ىو من يساومها وػلاول أن يقطع جانبا من أرباحها، ويف ىذا 

 وايل:فئات ادلنافسُت أو ما يعرف بقوى التنافس كما ىو موضح يف الشكل ادل Porterالسياق يعرض 
 Porter: نموذج القوى الخمس للتنافس عند 2الشكل 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
Source : M. Porter,1982, P4. 

 (93-91، الصفحات 2017)خلج، واحملددة للتنافس فيما يلي:porterوتتمثل القوى اخلمس ل  
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: إن حتليل ىيكل الصناعة ال يقتصر على ادلتنافسُت ادلتواجدين فعليا يف القطاع تهديد الداخلين الجدد 2.2.2
والسعي وراء حتقيق ميزة تنافسية عنهم، وإظلا يتعدى إىل الداخلُت احملتملُت الذين ال ؽلكن جتاىلهم خاصة بالنظر 

وفَتة مع الرغبة يف امتالك حصة يف السوق، شلا يؤدي إىل ما ؽلكن أن ػلملونو معهم من قدرات جديدة وموارد 
 إىل اشتداد حدة ادلنافسة والذي ينتج عنو اطلفاض يف ىوامش الربح للمؤسسات القائمة يف صناعة ما.

وىي تلك السلع واخلدمات اليت تبدو سلتلفة ظاىريا عن ما : ديد الخدمات أو المنتجات البديلةته 2.2.2
دي نفس وظائف ادلنتجات األصلية، ويف بعض األحيان قد تشكل هتديدا تنافسيا كبَتا تقدمو ادلؤسسة لكنها تؤ 

خاصة من ناحية السعر، فوجود السلع واخلدمات البديلة ػلد من قدرة ادلؤسسة على رفع األسعار خوفا من حتول 
 الزبائن إىل منتجات ادلؤسسات األخرى.

تشكل بدورىا هتديدا على القطاع، على اعتبار أن الزبائن  إن قوة مساومة الزبائن: قوة تفاوض الزبائن2.2.2
يسعون إىل تدنية األسعار، مع ادلفاوضة على اخلدمات الواسعة واجلودة ادلمتازة، والشك أن ذلك كلو سيؤثر سلبا 

 على مردودية القطاع وجاذبيتو، ومنو على تنافسية ادلؤسسة
َت على ادلركز التنافسي للمؤسسات وبالتايل على مردوديتهم، إن للموردين تأثَت كب: قوة تفاوض الموردين4.2.2

وذلك بتحكمهم إما يف رفع األسعار أو يف تدنية مستويات اجلودة للمواد اليت يوردوهنا، وزيادة على ذلك فرضهم 
 لشروط بيع معينة، أو امتالكهم احلق يف بعض األنشطة التسويقية كالتوزيع مثال.

دتثل شدة ادلزامحة ما بُت ادلتنافسُت يف الصناعة مرتكز ظلوذج بورتر ألنو : منافسينشدة المزاحمة بين ال3.2.2
يشَت إىل التقاء العناصر األربعة أعاله، حيث تسعى ادلؤسسات ادلتواجدة يف نفس القطاع أن تتحصل على موقع 

شهار، إطالق منتج متميز يف السوق، وىذا باالعتماد على خطط مبنية على ادلنافسة من خالل األسعار، اإل
 جديد، حتسُت اخلدمات والضمانات ادلالئمة للزبون.

 :دور وأهمية نظام تقييم أداء الموارد البشرية في تفعيل تنافسية المؤسسة. 4
 آلية تصميم نظام لتقييم أداء الموارد البشرية: 2.4

ىو عبارة عن رلموعة من األسس تبدأ ىذه اآللية بقيام إدارة ادلوارد البشرية بتصميم نظام للتقييم، الذي  
والقواعد العلمية واإلجراءات اليت غلب أن يطبقها كل من جرى تكليفو بتقييم أداء اآلخرين، ىذه اجلوانب إلزامية 

 نذكر منها:
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شرح نظام تقييم األداء لكل من يعمل يف ادلؤسسة، سواء أكان مقيما أو خاضع للتقييم، ليدرك اجلميع  -
مسعى لتخفيف حدة مقاومتو وكسب التأييد لو، ويدرب ادلقيمُت على كيفية تطبيق نظام أىدافو وأبعاده، ويف 

 األداء بشكلو الصحيح وادلطلوب، للوصول إىل نتائج تقييم موضوعية وعادلة؛
يقارن ادلقيمون األداء الفعلي الذي وضحتو ادلعلومات اجملموعة من معايَت التقييم احملددة، اليت دتثل  -

 دلطلوب حبيث توضح ىذه ادلقارنة جوانب الضعف والقصور، وجوانب القوة فيو؛مستوى األداء ا
يقوم ادلقيمون بوضع تقرير التقييم النهائي لألداء وذلك على شكل نتائج، ويرفع ىذا التقرير إلدارة ادلوارد  -

 البشرية الطالعها عليو، ويرسل نسخة للتعرف أو ليطلع عليو ويعرف حقيقة ىذا األداء؛
قيمون بإجراء مقابلة شخصية مع من قيموا أدائهم، وذلك لشرح نتائج ىذا التقييم، وموضحُت يقوم ادل -

فيها جانب الضعف والقوة يف أدائهم، ويتفق الطرفان ادلقيمون ومن قيم أدائو على وضع خطة مستقبلية لتطوير 
 ىذا األداء وحتسينو، ويف ضوء نتائج التقييم ومناقشتها.

 :آلية تصميم نظام لتقييم أداء ادلوارد البشرية والشكل ادلوايل يوضح 
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: آلية تصميم نظام لتقييم األداء2الشكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: سليمان زيد منَت، 2008، ص21.
 شروط فعالية نظام تقييم أداء الموارد البشرية: 2.4 

مقومات نظام لكي يكون نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية فعاال غلب أن يتصف بعدة شروط، واليت تعترب  
 (75-74، الصفحات 2012)بوبرطخ، تقييم األداء وىي:

 حتديد أىداف واضحة للمؤسسة ولكل وحدة تنظيمية؛ -
 هتيئة نظام فعال للمعلومات عن أىداف ومعايَت ورلاالت التقييم ونتائجو؛ -
 ه وحث العاملُت على االىتمام بو؛اقتناع اإلدارة بفائدة التخطيط وادلساعلة يف تنفيذ -
 إعداد نظام فعال لالتصاالت يسهل نقل ادلعلومات بُت مجيع أطراف ادلؤسسة)مرؤوسُت، رؤساء(؛ -

 تضع إدارة ادلوارد البشرية نظام لتقييم األداء

 شرح نظام التقييم لكل من يعمل يف ادلؤسسة وتدريب ادلقيمُت على استخدامهم

ومراقبة مستمرة لألداء من قبل ادلقيمُت ومجع ادلعلومات متابعة  

مقارنة األداء الفعلي مع معايَت التقييم 
 ادلوضوعة دلستوى األداء ادلطلوب

 توفَت تغذية عكسية دتثل نتائج التقييم

 مناقشة نتائج التقييم

 حتديد جوانب القوة والضعف يف األداء

سبل تطوير األداء ادلثايل حتديد  

 اقًتاح برامج التعليم والتدريب
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 حتديد أىداف واضحة وزلددة لعملية التقييم، يتم على ضوئها اختيار الطريقة واألسلوب األمثل للعملية؛ -
 ادلتابعة ادلستمرة لنظام تقييم األداء؛ -
م األفراد للنظام حيث ينشأ عدم الفهم من عدم التعريف والشرح وقد يرجع إىل التعقيد ادلوجود مدى فه -

 بالنظام؛
الدعم الرمسي والتأييد ادلستمر لإلدارة لعملية التقييم وااللتزام هبا والعمل بتوصياهتا ونتائجها من ادلقومات  -

 األساسية يف فعالية النظام؛
ة يف عملية التقييم شلا ضبَت يف عملية التقييم والنتائج ادلًتتبة عليو ويولد اليقعدالة ادلقيم يكون ذو تأثَت ك -

 غلعلها ذات فاعلية كبَتة يف حتقيق أىدافها؛
كفاءة ظلاذج تقييم األداء، فيجب أن تتضمن ىذه التقارير كافة البيانات وادلعلومات والعناصر الضرورية  -

ءم مع نوعية وطبيعة العمل أو اجملموعة الوظيفية اليت ينتمي إليها لقياس وحتديد مستوى أداء العامل، مبا يتال
 العامل؛

وجود معايَت أداء واضحة ومنطقية جلميع الوظائف، كما غلب وضع سياسة موحدة للتقييم، حبيث  -
اهنا يستخدم ادلشرفُت نفس ادلعايَت يف تقييم أداء موظفيهم ويكون ادلوظفُت على علم هبذه ادلعايَت وأعليتها وأوز 

 النسبية، وذلك حتقيقا دلبدأ العدالة وادلساواة يف التقييم؛
دورية التقييم حيث يتسٌت للمرؤوسُت معرفة ما قد يكون من قصور يف أدائهم ليبادروا يف تداركو وتعديل  -

 يف أدائهم، وىذا يكون يف صاحل ادلؤسسة حىت ال تفاجأ بضعف أدائها وعدم بلوغ أىدافها ادلسطرة؛ 
 جعل تقرير تقييم األداء علٍت وليس سريا حبيث يستطيع ادلستخدمون معرفة نقاط قوهتم وضعفهم.    -

 :نظام تقييم أداء الموارد البشرية كمصدر لتحقيق تنافسية المؤسسة 2.4
يسعى نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية إىل كشف نقاط  القوة والضعف يف أداء العاملُت لرفع إنتاجيتهم،  

نفس الوقت العمل على رفع إنتاجية ادلؤسسة من خالل جهود مجيع العاملُت فيها، حيث أن ادلوارد البشرية  ويف
ذات القدرات اإلبداعية واليت دتثل رأس مال فكري تعترب ىي العنصر األساسي يف تكوين القدرات التنافسية 

سُت ىي ادلؤسسة القادرة على تنمية كفاءة أداء للمؤسسة، فادلؤسسة الناجحة القادرة على التفوق والتميز عن ادلناف
 (126، صفحة 2011)جودة حسُت، .عماذلا

وؽلكن القول أنو كلما كان نظام تقييم األداء جيدا كلما كانت ىناك إدارة جيدة للحوافز وحتقيق رضا للعاملُت، 
 وتنعكس آثاره اإلغلابية على:وىذا بدوره يؤدي إىل أداء عايل ومتميز 

 ارتفاع إنتاجية العمل؛ -
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زيادة فاعلية األداء التنظيمي الكلي للمؤسسة، وىذا ػلقق الرضا لدى زبائنها، ويضمن ذلا البقاء  -
 واالستمرار يف نشاطها؛

 حتقيق مكاسب مالية ومعنوية للموارد البشرية ومستقبل وظيفي جيد ذلم. -
 خاتمة: .3

م أداء ادلوارد البشرية إىل كشف نقاط  القوة والضعف يف أداء العاملُت لرفع إنتاجيتهم، ويف يهدف نظام تقيي     
نفس الوقت العمل على رفع إنتاجية ادلؤسسة من خالل جهود مجيع العاملُت فيها، ولكي يكون النظام جيدا البد 

لي للعاملُت، وؽلكن القول أنو كلما  أن يتمتع  مبجموعة من ادلعايَت اليت تكون شاملة وتعكس حقيقة األداء الفع
كان نظام تقييم األداء جيدا كلما كانت ىناك إدارة جيدة للحوافز وحتقيق رضا للعاملُت، وىذا بدوره يؤدي إىل 

 .أداء عايل ومتميز مقارنة بادلؤسسات ادلنافسة األخرى
 وقد توصلت الدراسة إىل التوصيات التالية:

 غلب أن يكون نظام تقييم أداء ادلوارد البشرية نابع عن قناعة ادلؤسسةواحتياجاهتا حىت ػلقق الفعالية ادلرجوة؛-
التعريف بنظام تقييم أداء ادلوارد البشرية للعاملُت، وتوضيح أىدافو من أجل حتلي العاملُت بروح ادلسؤولية اجتاه  -

 مؤسستهم؛
 لبشرية مرتبطة بفهم األىداف العامة للمؤسسة ادلراد التوصل إليها.فعالية نظام تقييم أداء ادلوارد ا-

 ومن إقًتاحات الدراسة نذكر:
 فعالية نظام تقييم أداء العاملُت ودوره يف حتقيق الوالء للمؤسسة؛-
 تقييم أداء ادلوارد البشرية يف منظمات األعمال. مداخل-
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 : ملخص
ال و هتدف الدراسة إىل تبيان مدى أعلية ادلرونة التنظيمية مبختلف أبعادها على أداء العاملني من خالل التحفيز و اإلتص

مرونة اذليكل التنظيمي و ادلرونة يف الرقابة و اإلشراف و اختاذ القرارات ، و قد مت حتقيق أهداف الدراسة  بتحليل ادلعطيات 
  و استخالص النتائج و توصل البحث إىل رلموعة من االستنتاجات أعلها.

جة إىل إجراء تغيريات شاملة حيث توصف أهنا أن ادلرونة التنظيمية من الوسائل القادرة على اجراء تطور إداري دون احلا
 .القدرة على التكيف وليس القدرة على التغيري، كما تلعب دور حتفيزي بارز

 وجود  تأثري للمرونة التنظيمية على األداء مبنح ادلوظف مساحة أوسع يف ادلشاركة باختاذ القرارات. 
 .داء العاملنيادلرونة التنظيمية ، حتفيز ادلوظفني، أ كلمات مفتاحية:

Abstract:  

The study aims to show the importance of organizational flexibility in its various 

dimensions on the performance of employees through motivation and communication and 

flexibility of the organizational structure and flexibility in control, supervision and 

decision-making. The most important. 

Organizational resilience is one of the ways in which management can develop without 

the need for comprehensive changes. There is an impact of organizational flexibility on 

performance by giving the employee more room to participate in decision making. 

Keywords: Organizational flexibility, staff motivation, employee 

performance. 
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 . مقدمة: 1
الزالتتأ أبلتتب متسستتاتنا اليتتوم معتمتتدة بالدرجتتة األستتاس علتتى األنظمتتة التقليدفتتة والتت  بالبتتا متتا حتفتتتز 
اإلدارات علتتتى العمتتتل  اتتتمن إألتتتار قصتتتري األمتتتد، وتتستتتت مبركزفتتتة اختتتتاذ القتتترارات وعتتتدم ادلرونتتتة يف العمتتتل يف كا تتتة 

ات للمستهلكني بادلستوى ادلطلوب من حيث الو رة جوانبه، شلا فصيب ادلتسسة بعجز يف تقدمي ادلنتجات و اخلدم
و اجلودة و الكفاءة االقتصتادفة الناةتة عتن اتعف األداء شلتا فتتثر ستلبا علتى راتا الزبتون وهتاا ػلتتت علينتا البحتث 
عتتتن إجتتتراءات وإصتتتالحات إدارفتتتة وتطتتتوفر الستتتياقات اإلدارفتتتة لزفتتتادة األداء التنظيمتتتي وتقتتتدمي أ  تتتل اخلتتتدمات و 

تنا ستتية عتتن ألرفتتق استتتغالل أقصتتى قتتدر متتن جهتتد العامتتل و أ كتتارو و إبداعتته، وتعتتد ادلرونتتة التنظيميتتة ادلنتجتتات ال
عامال مهما يف زفادة  اعلية ادلتسسة دلا تو رو من دعت و القدرة على التكيتف والتهيتت للتعامتل متع التغتريات البي يتة 

توى آختتر وهتتو التعقيتتد، بستتبب الظتتروف التت  احمليطتتة. خاصتتة وأن البي تتة قتتد حتولتتأ متتن مستتتوى االستتتقرار إىل مستت
واجهتهتتا يف الستتنوات األختترية ومازالتتأ الكتتتري متتن التحتتدفات تظهتتر أمتتام ادلتسستتات، وأصتتبحأ ادلتسستتات التت  

 دتتاز بالكفاءة والفاعلية الوحيدة القادرة على البقاء يف السوق وكسب راا الزبون و توسيع شرائح أسولقها.
لتنظيمية مصدر مهت للميزة التنا سية يف البي تة سترفعة التغيتري لكتن ادلرونتة التنظيميتة بتري قتادرة تعترب ادلرونة ا        

لوحتتدها يف النهتتوا بواقتتع ادلتسستتات إذ فعتتترب ادلتتورد البشتتري عنصتترا  عتتاال يف ر تتع قتتدرة ادلتسستتات دلتتا ؽلتلكتته متتن 
ارة والعمل الفردي والتروتني القاتتل شلتا ألاقات وكفاءات ومهارات، وان هاو الطاقات بري مستغلة بسبب سوء اإلد

ففرا على ادلتسسات واع اسرتاتيجيات إدارفة حامسة دلواجهة التحدفات يف زلاولة تطوفر األ راد داخل ادلتسسة 
 وتلبية احتياجاهتت واستغالل قدراهتت وتطوفرها،وهاا فأيت من خالل تطبيق شلارسات ونظت إدارفة حدفتة.

 الية التالية:شلا سبق ؽلكن ألرح اإلشك
 اإلشكالية :

 مساعلة ادلرونة التنظيمية للمتسسة يف حتسني أداء العاملني لتحقيق األهداف اإلقتصادفة ؟ ما مدى  -
 فرضيات الدراسة:

قمنتتا بصتتيابة الفراتتيات التت  نعتربهتتا أكتتتر اإلجابتتات احتمتتاال ألجتتزاء اإلشتتكالية والتت  تبقتتى دائمتتا قابلتتة للتحليتتل 
 وادلناقشة.

 رونة التنظيمية على متطلبات و زلددات أداء العاملني.تتثر ادل -
 فعترب سلوك و مهارات العاملني زلدد أساسي دلرونة ادلتسسة. -
 ادلعر ة مبتطلبات الوظيفة و التوجيه و اإلشراف فزفد من  اعلية األداء . -

 أهمية الدراسة :
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 تماد شلارسات أداء العاملني.تبيني دور ادلرونة التنظيمية يف حتقيق استدامة ادلتسسة من خالل اع -
 تشخيص واقع ادلرونة التنظيمية واألداء يف ادلتسسة وأثرها يف حتسني أداء ادلتسسة. -
 معر ة دور ادلرونة التنظيمية يف االستجابة إىل متطلبات األداء. -
 .واع التوصيات الالزمة وهتي تها كبدائل واليات من اجل االرتقاء بالعمل اخلدمي و أداء العاملني -
ؽلتتتل البحتتث إستتهاما يف تشتتخيص بعتتع نقتتاؤ ال تتعف يف ادلتسستتات العامتتة وتتتو ري احللتتول التت  تستتاهت يف  -

 االرتقاء هبا مستقبال.
تعتتتد متغتتتريات البحتتتث اخلاصتتتة بتتتتم ادلرونتتتة التنظيميتتتة، أداء العتتتاملنيا ذات أعليتتتة كبتتترية يف تعتتتدفل االختال تتتات  -

 التنسيق.التنظيمية وتطوفر العمل اجلماعي وحتسني عملية 
دتكتتن ادلتسستتات بالتعامتتل متتع البي تتات ادلعقتتدة والتت  تتستتت بالالتأكتتد متتن ختتالل تبتت  أبعتتاد ادلرونتتة التنظيميتتة  -

 بالشكل الاي فعزز قدرهتا على التكيف مع الظروف احمليطة.  
 : مفاهيم عامة حول المرونة التنظيمية و أداء العاملين .4

  ؽلكتن أن تستهت يف إحتداث تطتور إداري دون احلاجتة إىل إجتراء تغيتريات ادلرونة التنظيمية هي إحدى الوسائل ال
 هيكلية، كما أهنا تعكس قدرة ادلتسسة على التقليل من الروتني واستيعاب التغريات يف ادلستقبل والسيطرة عليها.

 مفهوم و أهمية المرونة التنظيمية -4-3
 مفهوم المرونة التنظيمية -4-3-3

ىل مفهتتوم ادلرونتتة:  هتتي دتتتتل مفهتتتوم معقتتد و متعتتدد األبعتتاد، متتن الصتتعب حتدفتتدو  ادلرونتتتة أوال غلتتب أن نتطتترق إ
أهنتا القتدرة علتى القيتام  EVASتعكس القدرة على تغيري االةاو بسرعة و تغيري اإلجراءات احملددة ستابقا، و فترى 
احلتل األفستر أو اللتني أو القابليتة  بشيء سلتلف عن ما مت التخطيط له يف البدافة. لالك  ادلفهوم العام للمرونة هتو
 ا218، ص 2117،الصباغ ،  عزام م للتغيري إىل األحسن واأل  ل ومنهت من فرى ادلرونة يف تقبل اآلخرفن وأ كارهت

ثانيا ادلرونة التنظيمية:  هي قدرة ادلنظمة على تعب ة وتطوفع مواردها اةاو سرعة التكيف واالستجابة ادلدروسة       
األحداث ادلفاج ة وبري ادلتوقعة، كما تعرف على أهنا الدرجة ال  تكون  يها ادلنظمة لدفها رلموعة متنوعة دلواجهة 

من القدرات اإلدارفة والسرعة ال  ؽلكتن تفعيلهتا لزفتادة القتدرة و الستيطرة علتى إدارة و حتستني التتحكت يف ادلنظمتة 
ت واستغالل الفرص بري ادلتوقعة وكاا أن ادلنظمات ال  وتشري كالك على أهنا القدرة على التكيف مع االاطرابا

لدفها مستوفات أعلى من ادلرونة هي أكتر قدرة لالستجابة إىل األحداث بري ادلتوقعة، كما أهنا تعمل على تسهيل 
عتت  االستتجابة الستترفعة للمنظمتة للتغتتريات البي يتة واالقتصتتادفة، إاتا ة إىل تكتتوفن القتدرات الدفناميكيتتة للمنظمتة مب
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 2115ماخلزرجتي،   أهنا تركز على التكيف مع مسات متل معر ة ادلوظف وادلهارات والسلوكيات لتغيري الظروف البي ية
 .ا55، ص 

 أهمية المرونة التنظيمية: -4-3-2
تفتتترا الظتتتروف ادلعاصتتترة علتتتى ادلنظمتتتات االنفتتتتاح وم تتتاعفة اجلهتتتود واستتتتخدام التخطتتتيط ادلتتتربمج والتطلعتتتات  

وػلتاج ذلك إىل أن تكون ادلنظمة ذات مرونة عالية وتتمتع بالالمركزفة مع البقاء اإلشراف وادلراقبتة كمتا  ادلستقبلية،
ػلتاج ذلك إىل تو ري موارد بشرفة تتمتع بقدرات ومواهب إبداعية ولدفهت الرببة يف إحداث تغيري بعيدا عن الروتني 

 . و كالك من أعليتها:
ة إىل التخلص من بعع اخلطوات الروتينية الزائتدة والت  ال فتتثر إلغاءهتا علتى هتدف ادلرون سالسة اإلجراءات: -

 القيود واإلجراءات ادلطلوبة. جودة ودقة اخلدمة ادلقدمة.
بتطبيق ادلرونة ؽلكن للموظف ادلختص اختصار وقأ اإلصلاز لكل مهمة  . تنفيذ المهام الوظيفية بأقل مجهود:-

 زفادة االنتاجية.مطلوبة، وبالتايل تو ري الوقأ، و 
هناك عالقة بني ألول خطوات ادلهمة الوظيفية وبني التكلفة التشغيلية، وادلرونة تقلل  تقليل التكلفة التشغيلية: -

 اخلطوات ومن مث تلغي الكتري من ادلصارفف التشغيلية.
ز مكانتته يف دتكني ادلوظف من بعتع الصتالحيات ػلقتق ادلرونتة وذلتك متن شتأنه تعزفت زرع الثقة في الموظف: -

 ادلنظمة ومن مث زفادة ثقته بنفسه من حيث ادلعر ة واإلصلاز. وفزفد إحساسه بان له بصمة وااحة يف عمله.
 تتتح البتتاب أمتتتام ادلرونتتة الوظيفيتتة والتتت  هتتي متتن األستتتباب التت  تتتتد ع  اكتساااب الفاارد القااادرة علااى التطاااوير: -

ادلبتكتتترة التتت  فنتتتتج عنهتتتا تستتتارو عجلتتتة التطتتتوفر والتميتتتز لإلستتتتجابة والتفاعتتتل ومتتتن مث لظهتتتور الكتتتتري متتتن األ كتتتار 
 ادلنظمي.

 وهناك ثالث أسباب تد ع ادلنظمات لتكون مرنة وهي:
 من األعلية العليا أن تكون ادلنظمات قادرة على االستجابة السرفعة للعراقيل وتقليل الكلفة واإلارار -
درة علتى التعامتل متع هتاو االاتطرابات وتعراتها إىل ؽلكن للعواقب أن تكون خطرية على ادلنظمة إذا كانتأ قتا -

 خسارة مالية وبشرفة وأارار تتعلق بسمعتها يف السوق.
تواجه ادلنظمات سلاألر أكتتر وهتاو ادلختاألر ؽلكتن الستيطرة عليهتا متن ختالل جعتل ادلنظمتة تعتمتد علتى بع تها  -

ات ومتن هنتا تكمتن أعليتة وجتود مرونتة البعع   ال عتن ذلتك أن األنظمتة ت فتتت أعتدادها جيتدا دلواجته االاتطراب
 . ا56ص 2115ماخلزرجي،  تنظيمية

 أبعاد و محددات المرونة التنظيمية: -4-4
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 سوف نواح سلتلف أبعاد ادلرونة التنظيمية وأهت زلدداهتا. 
 أبعاد المرونة التنظيمية: -4-4-1

  ا2117،  218، صمالصباغ القصدفة:بالنسبة ألبعاد ادلرونة  قد مت تقسيمها إىل ادلرونة الزمنية وادلرونة 
ادلتتدة التت  تتختتاها ادلتسستتة متتن أجتتل التتتأقلت، ومرونتتة ادلتتدى: عتتدد اخليتتارات التت  ت تتعها  المرونااة الزمنيااة: -

 ادلتسسة من أجل التأقلت مع التغريات ادلتوقعة والتغريات بري ادلتوقعة،
فعل،  ومرونة الرتكيز: وهتي القتدرة علتى : وهي مدى قدرة ادلتسسة على الفعل وعلى ردة الالمرونة القصدية -

 الرتكيز داخليا أو خارجيا مع أصحاب ادلصاحل
 أبعاد ادلرونة إىل: الكفاءة وتعددفة االستعمال واالستجابة والقوة،Powell & Goldenaوألور

  قد قسماها من خالل: مرونة االنتاج ومرونة التزوفد ومرونة التصميت مرونة  Gronhaug & Dreyerأما  
حسب تعرفف ادلرونة التايل: القدرة على  Raghavan & Viswanadham ادلنتج النهائي، وقد قسماها

تلبية رببات الزبون حتأ سلتلف التغريات يف البي ة وسلتلف األبعاد متل: التسليت يف الوقأ واجلدولة والتصميت 
عدد  :وؽلكن ألرح أبعاد ادلرونة كما فليوتغيري الطلب بناء على ما سلف ذكرو فالحظ أن للمرونة أبعاد سلتلفة، 

 احلاالت ال  تستطيع ادلتسسة التكيف معها، والوقأ ادلطلوب
  محددات المرونة التنظيمية: -4-4-4

من بني الدراسات ال  تناولأ ادلرونتة التنظيميتة أهنتا أختات أبعتاد سلتلفتة، وفترى الباحتث متن ختالل األالعته علتى 
ة التنظيمية تنشأ من مرونة األنظمة الت  تعتمتدها وكتالك أنشتطة مواردهتا وعملياهتتا العدفد من الدراسات أن ادلرون

والتتاي اعتمتتد علتتى تواتتيح (Adonisi,2003) واإلجتتراءات لتتالك عتتد ظلتتوذج ادلرونتتة التنظيميتتة التتاي صتتابه
ادفةا وال  تعد ادلرونة التنظيمية من خالل دراسة مقياسني للمرونة وهي ماإلجراءات الشكلية،السلطوفة أو االستبد

ادلتغريات األساسية للمرونة التنظيمية لالك مت اعتمادو كنمتوذج انطتالق مناستب لقيتاس وتواتيح ادلرونتة التنظيميتة 
 ا56ص 2115اخلزرجي، م وبشكل أكتر مشولية و يما فأيت توايح مفصل دلتغريات ادلرونة التنظيمية:

جتة إىل ةتاوز الشتكليات لتحقيتق تقتدم يف مواكبتة التغتريات الكتري متن منظماتنتا اليتوم  ا اإلجراءات الشكلية:-
ادلعاصترة حيتتث متن ادلعتتروف أن اإلجتراءات الشتتكلية وادلعتافري الرمسيتتة واللتوائح ادلكتفتتة أصتبحأ تشتتكل عائقتا أمتتام 
عملية التقدم واالبتكتار وخلتق  ترص جدفتدة واحلفتا  علتى ادليتزة التنا ستية، حيتث أنفقتأ منظماتنتا والزالتأ تنفتق  

تري متن األمتوال واجلهتد الستتتمار ادلتوارد البشترفة إىل أقصتى حتد لتحقيتق األهتداف اإلسترتاتيجية للمنظمتة إال أن ك
ادلشتتتكلة الزالتتتأ جليتتتة أمتتتام تطلعتتتات اإلدارة واجلمهتتتور حيتتتث ت فكتتتن هنتتتاك نتتتتائج اغلابيتتتة تتتتنعكس علتتتى واقعهتتتا 

 العملي.
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الرمسية، والتعقيد، ادلركزفةا والت  ستيتت اعتمادهتا كمتغتريات تتكون اإلجراءات الشكلية من ثالثة أبعاد  رعية وهي م
  رعية للمتغري األساسي للمرونة التنظيمية ماإلجراءات الشكليةا و يما فأيت توايح لكل منها.

تعاين أبلتب منظماتنتا اليتوم متن قلتة وجتود جوانتب معيارفتة متطابقتة حتكتت عملهتا حيتث فوجتد  الرسمية: -
ابته يف إألتتار عمتتل كتل وظيفتتة ومتا فتتتت تنفيتتاو يف الواقتع العملتتي، وهتاا قتتد فشتتكل اختتالف بتتني متا تتتتت صتي

إرباك يف إدارة ادلنظمتة إذ ؽلتتل النظتام اإلداري يف البي تة احلاليتة البنيتة التحتيتة األساستية الت  تقتود ادلنظمتة إىل 
 تنفيا االسرتاتيجيات اإلدارفة.

القواعد واإلجراءات حيث أن ادلنظمات ال  لدفها درجة تشري الرمسية إىل أي مدى اسرتشد سلوك ادلوظف ب
عالية من الرمسية تكون لدفها قواعد وإجراءات من شأهنا أن تعرقل العفوفة وادلرونة الالزمة لالبتكار التداخلي 
وهتتتي علتتتى عكتتتس ادلنظمتتتات التتت  لتتتدفها درجتتتة منخف تتتة متتتن الرمسيتتتة حيتتتث ادلتتتوظفني ؽلتلكتتتون تفتتتاعالت 

 د أن اطلفاا الرمسية ػلفز التفاعالت االجتماعية بني أع اء ادلنظمة اجتماعية ومن ادلتك
فع  درجة االختالف والتمافز ادلوجود يف ادلنظمة أو هو تقسيت وةزئة األعمال والعالقات داخل  التعقيد:-

ه ادلنظمتة أو هتتو عتتدد ادلستتتوفات اإلدارفتتة وحجتتت النطتتاق واإلشتتراف يف منظمتتة متتا كمتتا ؽلكتتن تعرففتته علتتى أنتت
درجة اصلاز األعمال وتأدفة الواجبات والعمل حسب توجيهات وتعليمات ادلستول ادلباشر استنادا إىل ألرفقة 
مرتبتة وإجتتراءات عمتل زلتتددة  ستتب االختصتاص واحلتتدود الفاصتلة بتتني الوحتتدات التنظيميتة ، وؽلكتتن قيتتاس 

د عدد ادلستوفات اإلدارفة ازداد تعقيد التعقيد من خالل عدة معافري منها درجة الالمركزفة والرمسية  كلما ازدا
اذليكتتل كتتالك فقتتاس التعقيتتد متتن ختتالل درجتتة دتتتافز أجزائتته واختتتالف ألبيعتهتتا التخصصتتية وكتتالك درجتتة 

 االنتشار اجلغرايف لتشكيالت اذليكل 
ة هتتي الدرجتتة التت  ترتكتتز  يهتتا ستتلطة اختتتاذ القتترارات يف ادلستتتوفات العليتتا للمنظمتتة،  فتتي ادلنظمتت المركزيااة: -

ادلركزفتتتة تتختتتا العدفتتتد متتتن القتتترارات ادلهمتتتة يف ادلستتتتوفات العليتتتا متتتن التسلستتتل اذلرمتتتي، بينمتتتا يف ادلتسستتتات 
الالمركزفتتة، فتتتت اختتتاذ القتترارات، وحتتتل ادلشتتاكل يف ادلستتتوفات التتدنيا متتن قبتتل ادلتتوظفني التتافن هتتت أقتترب إىل 

 ادلشكلة.
ن ادلنظمتة، أمتتا عنتتد ختوفتل القتترارات إىل ادلستتتوى األد  أن ادلركزفتة هتتي اختتاذ القتترارات يف ادلستتتوى األعلتى متت

 عندئا تسمى بالالمركزفة وتبعا للواقع العملي والتغريات البي ية ؽلكن القول بأن إتبتاو ادلركزفتة اتروري لتنظتيت 
العمتتتل وإتبتتتاو الالمركزفتتتة اتتتروري لتستتتهيل إجتتتراءات العمتتتل حيتتتث أن صلتتتاح ادلنظمتتتة ال فتحقتتتق إال يف إتبتتتاو 

تيجيات وقواعد وإجراءات عمل حتقتق ذلتك  يكتون إتبتاو أستلوب ادلركزفتة يف التخطتيط واختتاذ القترارات اسرتا
   ا57، ص 2115ماخلزرجي،  والالمركزفة يف التنفيا
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علتتى التتربت متتن العيتتوب الكتتترية للمركزفتتة إال أن عملياهتتتا قتتد تكتتون ذات  عاليتتة وخاصتتة إذا كانتتأ ادلنظمتتات      
باالستتتقرار وأن كتتتريا متتن األدبيتتات تشتتري إىل أن عتتدد كبتتري متتن ادلنظمتتات الناجحتتة تستتتخدم  تعمتتل يف بي تتة تتمتتتع

مزفج من ادلركزفة والالمركزفة يف كتري من األحيان وحتقيق أقصى قدر من ادلرونة ومتن هنتا تكمتن أعليتة الالمركزفتة يف 
ة بالبا ماتكون بري مستقرة وهاا ما ػلتت عليها ادلنظمة ادلبحوثة حيث أن البي ة ال  تعمل  يها منظماتنا احلالية بي 

 إجراء تعدفالت يف هيكلها وتوسيع الصالحيات ال  تدعت الالمركزفة اإلدارفة.
تلعب اإلدارة العليا دورا زلورفا يف تسهيل مبادرات ادلرونتة التنظيميتة وهتاا فتبتع متدى االنفتتاح الت   االستةدادية:-

لتقليدفتتة، أال أن مقاومتتة التغتتري والستتلوك وشخصتتية ادلتتدفر حتتتول دون الوصتتول إىل تتمتتتع بتته وتقبتتل ةتتاوز األدوار ا
النتتتتائج ادلرجتتتوة حيتتتث أن مقاومتتتة التغيتتتري واحتتتدة متتتن األستتتباب الرئيستتتة للفشتتتل وؽلكتتتن القتتتول أن معتتتافري اختبتتتار 

رفن التتتتافن فتستتتتمون الكفتتتتاءات الالزمتتتتة لتتتتإلدارات العليتتتتا يف ادلنظمتتتتة ادلبحوثتتتتة حتتتتتتاج إىل اعتتتتادة النظتتتتر، ألن ادلتتتتدف
بالتسلطية هت أكتر ميال للحفا  على مواقعهت يف السلطة واشد معاراة للتغيري وهاا ما فشكل عائقا أمام مرونة 
ادلنظمتات يف التعامتتل متتع الظتتروف ادلتغترية حيتتث متتن ادلعتتروف لتتدى اجلميتع أن أصتتحاب ادلناصتتب ؽلتلكتتون ستتلطة 

دم ألبتتراا تتبتتع شخصتتية ادلستتتول  هتتي تشتتكل أستتاس مهتتت يف قستترفة مبوجتتب القتتانون وهتتاو الستتلطة لرمبتتا تستتتخ
 تكوفن النظام العام الاي ػلكت ادلنظمة.

إذ أن التسلطية هي ألرفقة التحكت باآلخرفن وال  ػلدد هبا الرئيس األعلى ادلهتام واإلجتراءات وػلكتت علتى النتتائج 
 تتتراد التتتافن فتفتتتدون التستتتلطية فتستتتمون متتتن بتتتري أن فستتتمح لملختتترفن يف ادلشتتتاركة بتتتي اختتتتاذ القتتترارات، كمتتتا أن األ

باجلمود والتقليدفة وبري متماسكني اةاو ال عف سواء كان يف اآلخرفن أو يف أنفسهت وفتفدون العقاب وفنشغلون 
بتتتالقوة وؼلشتتتون إدارهتتتتت األعلتتتى وفقتنعتتتون بأعليتتتة الطاعتتتة. كمتتتا أكتتتدت الكتتتتري متتتن الدراستتتات علتتتى أن ادلتتتدفرفن 

بول الاات ور ع اآلخرفن وصالبة الرأي والعناد ومجتود الفكتر وعتدم االنفتتاح وعتدم ادلرونتة التسلطيني ؽليلون إىل ق
وفهتمون بادلكانة االجتماعية والقوة والعدوان اد األ راد واجلماعات ال  توجه أ كار اد أ كارهت.كما أن هناك 

 عدة خصائص تواح مفهوم التسلطية. 
 تقليدفة .االلتزام الصارم بادلعافري والقيت ال -
 اخل وو بري احملدود للسلطة. -
مشتتاعر العتتدوان اةتتاو ادلختتالفني للقواعتتد والتعليمتتات، كمتتا أن اإلدارة التستتلطية تشتتري إىل التفاعتتل التتاي ػلصتتل  -

بتتتتني ادلتتتتدفر والعتتتتاملني والتتتتاي فكتتتتون مبنيتتتتا علتتتتى االستتتتتغالل والقستتتتر ومركزفتتتتة القتتتترار واستتتتتخدام أستتتتاليب العقتتتتاب 
 والتقيد بأوامر اإلدارة  واالستبداد بالرأي
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كما فرى الباحث أن التسلطية تشكل عائق كبري أمام ابتكتار أ كتار جدفتدة وحتج االجتهتاد يف أمتور معينتة وهتاو 
 الظاهرة موجودة يف أبلب منظماتنا، وحج يف الدول ادلتقدمة إال أن الغرب شخص هاو ادلشكلة وواع ذلا حلول

  ا57، ص 2115ماخلزرجي، 
لتتدكتور رعتتد الطتتائيا يف إحتتدى زلااتترات الدراستتات العليتتا أن يف اليابتتان واتتعوا عتتدة تقاليتتد للق تتاء  قتتد ذكتتر ما

هاو الظتاهرة وذلتك لكستر مفهتوم التعتايل والتستلط والتكترب علتيهت وترستيه  كترة أنته ال  ترق بتني ادلتدفر وبتني  على
 ادلوظفني العادفني.

فة دتتل احملددات األساستية لتحستني مستتوى ادلرونتة ا يف دراسته عدة عوامل جوهر Hengمن جهة أخرى حدد م
 :ا6، ص2112مالفتالوي،  لدى ادلتسسة، وهي على النحو التايل

ا،  تتان التقا تتة التنظيميتتة دتتتتل متتورد RBVحتتتأ ستتياق النظتترة ادلعتمتتدة علتتى ادلتتوارد م ثقافااة الااتعلم التنظيمااي:-
 .نادر، وبري قابل للتقليد و بري قابل للبيع وألوفل البقاء

ثقا ة التعلت التنظيمي تتثر على موارد وقدرات ادلتسسة وبالنتيجتة تستاهت يف تشتكيل مرونتهتا.  ادلتسستة حتتتاج  -
 ان تكون متجهة ضلو التعلت لكي تبقى تنمو وتستجيب للتغريات احلاصلة يف بي تها.

ل عمليتة اختتاذ القترار فعرب اذليكل التنظيمي عن خطتوؤ الستلطة وخطتوؤ االتصتال الت  تسته الهيكل التنظيمي:-
وإجراءات االتصال يف ادلتسسة. وعندما تكون هاو اإلجراءات وهاو اخلطوؤ ف في عليهتا الطتابع الرمستي  بتدون 
شك سوف فنخفع مستوى ادلرونة التنظيمية ولكن عندما تزداد اخلصائص الالمركزفة  سوف فزداد مستوى ادلرونة 

 التنظيمية.
مهتتارة وستتلوك العتتاملني احتتد ادلمكنتتات األساستتية التت  تستتاهت يف زفتتادة قابليتتة تعتتد  ساالوو ومهااارات العاااملين:-

ادلتسستتة علتتى مواجهتتة التغتتريات التت  حتصتتل يف بي تهتتا. إذ دتتتتل ادلهتتارات والستتلوك أف تتا متتن اتتمن ادلتتوارد القيمتتة 
 والنادرة ال  ؽلكن أن تستحوذ عليها ادلتسسات. 

و وتعتتتدد القتتتدرات  فهنتتتا ستتتوف تعتتتزز متتتن قتتتدرة ادلنظمتتتة علتتتى  عنتتتدما فتصتتتف ستتتلوك ومهتتتارة العتتتاملني بتتتالتنو 
 التكيف واالستجابة إىل التغريات البي ية ادلختلفة.

تستتتاهت بتتترامج التتتتدرفب والتطتتتوفر ادلتخصصتتتة يف زفتتتادة قتتتدرات العتتتاملني يف شلارستتتة  التااادريا والتطاااوير:-
 لى مستوى ادلرونة التنظيمية للمتسسة.السلوكيات وادلهارات ادلتعددة وادلتنوعة وهاا ما فنعكس يف النتيجة ع

 مفهوم و أهمية أداء العاملين: -4-5
 سوف نواح مفهوم أداء العاملني و أعليته. 

 مفهوم أداء العاملين: -4-5-3
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األداء فعتتد مفهومتتا جوهرفتتا وهامتتا بالنستتبة للمتسستتات حيتتث ؼلتلتتف مفهومتته متتن باحتتث إىل آختتر تبعتتا دلعطيتتات 
ل التتتاي فنظتتترون متتتن خاللتتته إىل األداء  قتتتد عتتترف علتتتى أنتتته االستتتتخدام األمتتتتل وأهتتتداف البحتتتث وتبعتتتا للمتتتدخ

واأل  ل للموارد ادلادفة والبشرفة ادلتاحة لتحقيتق أهتداف ادلتسستة ودؽلومتهتا واحملا ظتة علتى ميزهتتا التنا ستية وؽلكتن 
لفلستتفي لتته وبالتتتايل القتتول أن البتتاحتني قتتد اختلفتتوا يف حتدفتتد مفهتتوم األداء متتن حيتتث تتتأألري وتأصتتيل األستتاس وا

أصبحنا أمام اختال ات يف الرؤى واالةاو ضلو حتدفد مفهوم ظلطي لألداء  ومن خالل متا ستبق ستيتت عترا بعتع 
األداء فعتت  حتقيتتق ادلتسستتة  (Jowett &Rothwel)اآلراء دلفكتترفن وبتتاحتني يف مفهتتوم األداء حيتتث فتترى 

ل إنفاق مستوى مقبول من ادلوارد التنظيمية وذلك متن ألهدا ها ال  قامأ من أجلها من خالل رسالتها من خال
أجتتل حتقيتتق هتتدف االستتتمرارفة والبقتتاء للمتسستتة ألألتتول  تترتة شلكنتتة كتتالك األداء فعتت  نشتتاؤ ؽلكتتن ادلوظتتف متتن 

 األهتتداف احملتتددة لتته بنجتتاح ومتتن ختتالل االستتتخدام ادلعقتتول للمتتوارد وعليتته األداء هتتو إصلتتاز أو اصلتتاز ادلهتتام أو
سلرجتتتات العمتتتل الفعليتتتة وهتتتو متتتا فكتتتون قياستتته يف هنافتتتة العمتتتل كتتتالك صلتتتد أن األداء فعتتت  حتقيتتتق ادلهتتتام ادلتكونتتتة 
للوظيفة وهو فعكس الكيفية ال  ػلقق هبا الفرد متطلبتات الوظيفتة كتالك فنظتر إىل األداء متن وجهتة نظتر ستلوكية 

 مالتميمتتي،  ج حيتتث تكتتون هتتاو النتتتائج قابلتتة للقيتتاس. هتتو التفاعتتل بتتني الستتلوك واإلصلتتاز أي رلمتتوو الستتلوك والنتتتائ
 ا51،ص2114

ومتتتنهت متتتن فتتترى أن هنتتتاك ارتباألتتتا وثيقتتتا بعلتتتت اإلدارة حيتتتث كتتتان والزال أحتتتد احملتتتاور الرئيستتتة التتت  انصتتتب عليهتتتا 
دلختلتف  االهتمام كما أنه فعد عنصرا زلورفا جلميع  روو وحقول ادلعر ة اإلدارفة   ال عن كونته البعتد األكتتر أعليتة

 ادلتسسات والاي فتمحور حول وجود ادلتسسة من عدمه. 
والبعع فرى األداء انعكاس لكيفية االستخدام األمتل من قبل ادلتسسة للموارد البشرفة وادلادفة واستغالذلا بالصورة 

اح إدارة ال  ةعلها قادرة على حتقيق أهدا ها كتالك عترف األداء علتى أنته بنتاء معتريف تراكمتي فعكتس مستتوى صلت
ادلتسستتة وقتتدرهتا علتتى التكيتتف متتع البي تتة والنمتتو ودتتلتته مقتتافيس ومعتتافري أداء مشتتتقة متتن رستتالة ادلتسستتة وأهتتدا ها 

 .ا11،ص2115ممسية،   اإلسرتاتيجية
أمتتا  همتتي  تتريى األداء علتتى أنتته جهتتد منستتق للقيتتام مبهتتام تت تتمن حتوفتتل ادلتتدخالت إىل سلرجتتات ذات 

وقدرات وخربات العاملني مبساعدة العوامل الدا عتة وبي تة العمتل ادلالئمتة علتى القيتام  جودة عالية تتفق مع مهارات
بأقل كلفتة .وفترى الباحتث أن أداء  ترق العمتل هتو اجلهتد ادلبتاول متن قبتل الفرفتق  هباا من خالل الوقأ واجلهد و

ئل ادلادفتة ادلتمتلتة بالعتدد من خالل توظيتف القتدرات والطاقتات البشترفة يف ادلتسستة عترب االستتخدام األمتتل للوستا
واآلالت التكنولوجية احلدفتة مع توظيف كامل للمعر ة ال  مت اكتساهبا حول مفهوم األداء لفرق العمل وعليه  فن 
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األداء هو احملصلة النهائية ال  حققها الفرفق من خالل الت ا ر والتعامل بتني األع تاء يف الفرفتق وعليته األداء هتو 
  راد يف الفرفق ضلو حتقيق األهداف ادلخطط ذلا من قبل ادلتسسة.انعكاس ألداء األ

 أهمية أداء العاملين: -4-5-4
ػلتل األداء مكانة داخل أي متسسة كانأ باعتبارو الناتج النهائي حملصلة مجيع األنشطة هبا وذلك على 

ء حني فكون أداء العاملني أداء مستوى الفرد وادلتسسة والدولة وذلك ألن ادلتسسة تكون أكتر استقرارا وأألول بقا
متميزا ومن مث ؽلكن القول بشكل عام أن اهتمام اإلدارة يف ادلتسسة وقادهتا مبستتوى األداء عتادة متا ففتوق اهتمتام 
العاملني هبا وعلى ذلك  فنه ؽلكن القول بأن األداء على أي مستوى تنظيمي داخل ادلتسسة ويف أي جزء منها ال 

دوا ع الرؤساء والقادة أف ا لاا تكون أعلية األداء من وجهة نظر ادلنظمة إىل ارتباأله بتدورة فعد انعكاسا لقدرات و 
حياهتتتتا يف مراحلهتتتا ادلختلفتتتة وهتتتي مرحلتتتة الظهتتتور ومرحلتتتة البقتتتاء واالستتتتمرارفة ومرحلتتتة االستتتتقرار ومرحلتتتة الستتتمعة 

لتتة متتا متتن مراحتتل النمتتو والتتدخول يف والفختتر ومرحلتتة التميتتز مث الرفتتادة وعليتته  تتفن قتتدرة ادلتسستتة علتتى ختطتتي مرح
 مرحلة أكتر تقدم إظلا فتوقف على مستوفات األداء هبا .

وعليته مراقبتتة عمليتتات ادلتسستة وتشتتخيص أدائهتتا مستألة يف بافتتة األعليتتة إلدراك كيفيتة عمتتل ادلتسستتات 
علتى متدى احلاجتة وتصحيح اضلرا اهتا وتصميت اذليكل بالشكل الاي فكون  يه  اعال   ال عتن إمكانيتة التعترف 

 ا53، ص2114مالتميمي،   إىل التغيري وكيفية إجرائه يف ادلتسسة.
كتتالك تكمتتن أعليتتة األداء يف كونتته ؽلتتتل رلموعتتة متتن األستتاليب والطتترق لقيتتاس أداء العتتاملني ليتتتت  متتن 

لعامتل خالذلا احلصول على حقائق وبيانات زلددة دلراحل أداء العمل وكل مرحلة على حتدة  تث فقتاس أستلوب ا
يف أداءو دلهماتته وكتالك ستلوك متن ختالل هتاا األداء ومتدى تعاملته الفت  والعملتي يف النهتوا بأعبتاء ادلستتوفات 
والواجبتتتات ادللقتتتاة علتتتى عاتقتتته وؽلكتتتن قيتتتاس أداء الفتتترد متتتن ختتتالل األهتتتداف التتت  فستتتعى لتحقيقهتتتا قيتتتاس األداء 

 وتكمن أعلية قياس أداء  رق العمل من خالل اآليت:
 قياس األداء فساعد يف تقليل االضلرا ات ال  حتدث أثناء العمل. بة:الرقا.

 فستخدم القياس لتقييت أداء العمليات وحتدفد التحسينات ادلطلوب تنفياها. التنظيم الذاتي:. 
فستتتخدم القيتتاس لتحدفتتد مصتتادر العيتتوب واةاهتتات العمليتتات، ومنتتع األخطتتاء، وحتدفتتد . التحسااين المسااتمر: 

 لفعالية للعمليات و رص التحسني.الكفاءة، وا
بدون قياس ال توجد ألرفقة للتأكيد من أن ادلتسسة حتقق القيمة وادل ا ة ألهدا ها أو أن ادلنظمة  . تقييم اإلدارة:

 تعمل بكفاءة و عالية.
 أثر المرونة التنظيمية على أداء العاملين: -5
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جوانتتب تتمتتتل يف اذليكتتل التنظيمتتي، االتصتتال، اختتتاذ سنواتتح أثتتر ادلرونتتة التنظيميتتة علتتى أداء العتتاملني متتن عتتدة 
 القرار، العالقات الداخلية يف ادلتسسة و التحفيز. 

  :تأثير الهيكل التنظيمي المرن على األداء الوظيفي -5-3
فعتد اذليكتل التنظيمتي أهتت العناصتر التنظيميتة ادلتتثرة يف األداء التوظيفي بادلتسستة متن ختالل استتيعابه الحتياجاهتتتا 
من الوظائف والتخصصات، وقدرته على تبسيط إجراءات العمل، وحتقيق انستياب القترارات والتوجيهتات واألوامتر 
متتن اإلدارة العليتتا إىل الوستتطى إىل التتدنيا، ومتتدى و ائتته باحتياجتتات العمتتل متتن العالقتتات الوظيفيتتة، وحتدفتتد نظتتت 

فشعر هبا األ راد عند اختاذ القرارات .وكلما أسهت  العمل و معدالت األداء، ومدى تركيز السلطة ودرجة احلرفة ال 
ادلنتتاخ التنظيمتتي إغلابيتتاً يف تلتتك اخلصتتائص للهيكتتل التنظيمتتي بادلتسستتة،أدى ذلتتك إىل التتتأثري اإلغلتتا  ادلباشتتر يف 

 .وفعترب اذليكل التنظيمي أحتد الوستائل لتحقيتق أهتدافا112، ص2116مرحيمة،   اعلية األداء الوظيفي للعاملني هبا
ادلتسسة، ولكي ػلقق اذليكل التنظيمي للمتسسة الكفاءة والفاعلية يف اصلاز ادلهام، البد أن فتصف بالتوازن الاي 
ػلقتتتق معتتته العالقتتتات ادلتوازنتتتة بتتتني الصتتتالحيات وادلستتت وليات ادلمنوحتتتة للفتتترد وكتتتالك التتتتوازن يف نطتتتاق اإلشتتتراف 

ظيميتتة إىل ادلرونتتة  يتتث تستتتطيع استتتيعاب التعتتدفالت وخطتتوؤ االتصتتاالت الوظيفيتتة باإلاتتا ة حاجتتة اذلياكتتل التن
التنظيميتتتتة ادلستتتتتمدة تبعتتتتا للتغتتتتريات الداخليتتتتة واخلارجيتتتتة إىل جانتتتتب قتتتتدرة اذلياكتتتتل التنظيميتتتتة استشتتتتراف التغتتتتريات 
ادلستقبلية دون أن تتعترا إىل تغتريات جوهرفتة متكتررة متن شتأهنا أن تربتك العمتل إن اذلياكتل التنظيميتة الت  تتستت 

رونتتة متتن شتتاهنا أن تتتتيح للعتتاملني ادلشتتاركة يف القتترارات ورستتت السياستتات وحتقيتتق ستتبل االبتكتتار يف إألتتار منتتاخ بادل
تنظيمتتتي قتتتادر علتتتى حتفيتتتز األ تتتراد ور تتتع روحهتتتت ادلعنوفتتتة . وؽلكتتتن ومتتتن ختتتالل تعتتتدفل وتطتتتوفر اذلياكتتتل التنظيميتتتة 

علتتى أستتاس اجلماعتتات  يتتث فصتتبح كتتل  تترد  واالستتتفادة متتن ألاقتتات األ تتراد و والئهتتت  متتتال ؽلكتتن تنظتتيت العمتتل
ع تتتوا يف مجاعتتتة أو أكتتتتر تتستتتت باالنستتتجام وتتميتتتز بدرجتتتة عاليتتتة متتتن التفاعتتتل التتتاي فصتتتب يف مصتتتلحة األداء 

 ا112،ص  2112ممحود،  الوظيفي ذلتالء العاملني
  :تأثير نمط االتصاالت على األداء الوظيفي -5-4

التنظيمتي  وحتدفتد خصائصته، إن  عاليتة االتصتاالت تعت  ببستاألة أن  تساهت االتصاالت بصورة  عالة يف التكوفن
هناك خاصية إغلابية قد أايفأ ، أما بطء االتصاالت وعدم  عاليتها تع  من ناحية أخرى أن هناك خلتاًل هامتاً 

لبعد النفسي و يف العناصر التنظيمية إن االتصاالت مبتابة اجلهاز العصيب للتنظيت، وهي بالك تتثر كتريا يف حتدفد ا
االجتماعي للمتسسة، إن وجود اتصاالت  عالة فعد متشرا هاماً على وجود عناصر تنظيمية جيدة متثر إغلابياً يف 
 اعلية األداء الوظيفي  بوجود ظلط اتصاالت  عال ؽلكن خلق مناخ تنظيمي مالئت لإلبداو واالبتكتار وادلستاعلة يف 

اعيتتة فتتتت متتن خالذلتتا التفتتاهت بتتني األ تتراد وفتتتت نقتتل ادلعلومتتات والبيانتتات اختتتاذ القتترار، ألن االتصتتال وستتيلة اجتم
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إن كفاءة االتصال تعتمد علتى العدفتد ،  ا113،ص  2116مرحيمة،   واآلراء واأل كار بغرا حتقيق األداء ادلستهدف
، كما أن أظلاؤ االتصتال  من العوامل ادلتعلقة بطبيعة العمل وادلناخ التنظيمي السائد يف ادلنظمة  هي تتثر وتتأثر به

والعالقات بري الرمسية من شأهنا أن ختلق مناخا تنظيميا مالئما خللتق تفتاعالت هاد تة بتني األ تراد وتنشتيط دورهتت 
وأدائهتتت يف رلمتتل .العمليتتات اذلاد تتة أن أظلتتاؤ االتصتتال اجليتتد والتتاي فتتتثر يف اةتتاهني  يتتث فتتتيح للعتتاملني  تترص 

ر .أمتا االتصتال يف اةتاو واحتد متنتازلا  قتط بفصتدار األوامتر والتعليمتات متن أعلتى إيل إبداء الترأي والتتعلت والتطتو 
أستتتفل فتتتتدي بالعتتتاملني إىل اخلمتتتول يف التفكتتتري وعتتتدم ادلبتتتاالة باعتبتتتار أن أ كتتتارهت وآرائهتتتت ال القيمتتتة ذلتتتا، وألن 

ال شك منه أن استخدام أنواو  العاملني فسعون إىل حتقيق ذاهتت وذلك ال فتت دون حصوذلت على ادلعلومات . وشلا
متعددة من االتصال اجليد تر ع من كفاءة العامل و عاليته وتتدي إىل تنميتة روح التعتاون والتفتاهت والتقتارب بيتنهت 
وبني اإلدارة، كما أن مرونة األنظمة واإلجراءات تو ر رلااًل من احلرفة فشجع العتاملني علتى االبتكتار والبحتث عتن 

كب التغريات التقنيتة يف أستاليب اإلنتتاج و األداء .وهتاو ادلرونتة تتتيح قتدرا واستعاً متن التقتة يف توا  أساليب جدفدة 
قدرات العاملني شلا فد ع كل  رد إىل تقدمي أقصى جهدو لتحمل مس ولية اإلصلاز وتتفوق ادلتسسة ال  فنتمي إليها 

امتل معهتا بقتدرة عاليتة ومتوازنتة لتستاهت يف حتستني و بالتايل فد عهت إىل التكيف مع متغريات البي ة ،اخلارجية والتع
  ا 71، ص 1992مسعيد،   األداء

 :تأثير طرق اتخاذ القرار على األداء الوظيفي -5-3
إن االهتمتتام بسياستتة اختتتاذ القتترارات فعتتد يف تطتتوفر ادلتسستتات وتأكيتتد استتتمرارفة صلاحهتتا، وتطتتوفر دا عيتتة األ تتراد 

قدرات ادلتسسة على ادلنا سة ومواكبة التطورات ادلستجدة، من هنتا كانتأ إتاحتة  دلمارسة سلوكيات إبداعية لتعزفز
الفرصتتتة للمشتتتاركة يف اختتتتاذ القتتترارات فتتتتري علتتتت العتتتاملني وػلفتتتزهت إىل حتستتتني األداء وزفتتتادة اإلنتاجيتتتة إن دلشتتتاركة 

التروح ادلعنوفتة للعتاملني ور تع  العاملني يف اختاذ القرارات تأثريا وااحاً يف حتسني ألترق العمتل وتقلتيص الصتراو ور تع
مستوى االنسجام يف بي ة العمل .وتكمن أعلية هاو العملية يف أن النشاألات ال  دتارسها ادلنظمة يف ظل السباق 
العلمي والتكنولوجي واحل اري تتطلب رؤفا وااحة يف اختاذ القرار و قاً لطبيعة األداء ادلناؤ بتأي متنهت يف العمتل 

املني يف اختتتاذ القتترارات تزفتتد متتن ستتبل االلتتتزام بالتنفيتتا وزلاولتتة العتتاملني إلصلتتاح هتتاو القتترارات إذ أن مبشتتاركة العتت
وتبنيها وانطالقاً من كون القوى العاملة تعد يف رلموعها مصدر احلركة و اإلنتاجية والنماء والتقدم والتطوفر يف أي 

جمتد واطلفتاا األداء وتتدهور اإلنتاجيتة ظهتر جهتاز حكتومي أو قطتاو األعمتال، وأهنتا يف الوقتأ نفسته مصتدر الت
االهتمام بق افا القوى العاملة، وكانأ العنافة بتدبري األستاليب الكفيلتة  ستن استتخدامها وتتدرفبها وتنميتهتا، إن 
اهتمام ادلناخ التنظيمي يف ادلتسسات بتو ري بي ة عمل مناسبة حتفز أ راد القوى العاملتة علتى النمتو والتطتور وتعمتل 

االستتتخدام األمتتتل لقتتدراهتت ومهتتاراهتت واستكشتتاف ألاقتتاهتت اإلبداعيتتة ستتوف فتتتدي إيل تنميتتة قتتدرات مجيتتع  علتتى
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العتتاملني، وفتتو ر التقتتة والطمأنينتتة ذلتتت وػلفتتزهت علتتى األداء ادلتميتتز إن كتتتريا متتن نتتتائج الدراستتات تشتتري إىل وجتتود 
هتا .كمتتا فتكتد أن صلتتاح ادلتسستتة فعتمتد إىل حتتد كبتتري عالقتة بتتني  اعليتة ادلتسستتة وظلتتط ادلنتاخً  التنظيمتتي الستتائد  ي

على مدى مالئمة بنائها التنظيمي للبي ة احمليطة ومتطلباهتا، وادلواءمة بينهما، كما أن وجود عالقتة ارتباأليته للمنتاخ 
التنظيمي بالسلوك التنظيمي، وفتكد أن سلوك الفرد ما هو إال نتيجة لقتوى تقتع اتمن نطتاق حيتز احليتاة وظتروف 

ي ة العمل ال  فعيشها، وفتكد ذلك الدور األساسي للمناخ التنظيمي يف حتقيق ادلنظمة ألهدا ها وحتقيتق التقتارب ب
بتتني أهتتداف العتتاملني  يهتتا، وكعنصتتر متتتثر يف أدائهتتت وإنتتتاجهت وستتلوكهت، شلتتا فعكتتس أعليتتة التعتترف علتتى العوامتتل 

 ا115، ص  2116مرحيمة،   .ية ادلتسسةادلكونة للمناخ التنظيمي وال  بدورها تعكس كفاءة و عال
 تأثير العالقات الداخلية في المؤسسة على األداء الوظيفي: -5-6

إن العالقات الداخلية يف ادلتسسة، وإن كانأ تنشأ وتتشكل نتيجة لتفاعل عوامل أخترى يف ادلتسستة، إاتا ة إىل 
، تستتتهت يف صتتتورهتا اإلغلابيتتتة يف حتفيتتتز تأثرهتتتا بالستتتمات واخلصتتتائص الشخصتتتية للرؤستتتاء والعتتتاملني إىل حتتتد كبتتتري

حا زا للعاملني ضلو تطوفر أدائهت، أما إذا كانأ هاو  العناصر األخرى ضلو التفاعل اإلغلا ، كما أهنا تشكل بااهتا
العالقات تغلب عليها الستلبية  تفن تأثريهتا الستليب ال فتدور يف رلاذلتا  حستب بتل فكتون م تاعفاً متن حيتث حتفيتز 

لصتتتراو والتنتتتا س وتنتتازو االختصاصتتتات والصتتتالحيات يف ادلتسستتتة، األمتتر التتتاي فتتتتدي إىل إغلتتتاد ور تتع معتتتدالت ا
 .ا115، ص  2116مرحيمة،  تنظيت فتست بالتوتر والصراو

 :تأثير التحفيز والسياسات الداخلية على األداء الوظيفي -5-7
متتتق يف نفتتتوس العتتتاملني التقتتتة واالنتمتتتاء إن شتتتعور العتتتاملني مبواتتتوعية نظتتتام احلتتتوا ز وارتباألهتتتا مبعتتتدالت األداء فع

لعملهت، وفشجع اجلهتود ادلبدعتة وػلتد متن الستلوكيات الستلبية، وفشتجعهت كتالك علتى حتمتل ادلست ولية، وحفتزهت 
للتجرفب و ق هامش أكرب من احلرفة يف التصرف ال تعوقه اإلجراءات الروتينية .إن التنظيت يف حد ذاته عنصر من 

ملية التحفيز . العامل الاي فسعى ألداء عمله بكفاءة و اعلية للحصول على حا ز مادي العناصر ال  تتثر يف ع
 ا68، ص  2117مالشنطي،  أو معنوي فتأثر مبا فسود بي ة العمل من دا عية إغلابية تقدر اجلهد ادلباول يف األداء

 خاتمة: .6

وم نظرة أكتر انفتاح و مشولية على زليطها العتام إن التغريات ال  تشهدها الظواهر احمليطة بادلتسسة حتتت عليها الي
و اخلتتاص باعتمتتاد رؤفتتة جدفتتدة فعكستتها تنظتتيت متترن و قتتدرة معتتتربة يف اختتتاذ القتترار ادلناستتب يف الوقتتأ ادلناستتب 

 دلسافرة التغريات ال  حتدث يف بي تها.
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االقتصتتتادفة بشتتتكل ختتتاص، و تعتتتترب ادلرونتتتة التنظيميتتتة منهجيتتتة مهمتتتة تتبعهتتتا ادلتسستتتة بشتتتكل عتتتام و ادلتسستتتات 
دلواجهة التقلبات ال  قد تطرأ على البي ة اخلارجية أو للتأثري  يها و هاا ما دلسناو يف للدراسة، أفن تبتني لنتا التدور 

 ادلهت للمرونة التنظيمية على ادلستوى الوظيفي و تسيري ادلوارد البشرفة. 

رؤ الزم و ذلاا  فن ادلتسسة غلب أن تتميز باحليوفة و ت فعد حتسني أداء العاملني أمر اختياري، و لكن أصبح ش
 ادلرونة و التجدد.

للمرونتة التنظيميتتة أثتتر إغلتتا  علتتى أداء العتتاملني و ر تتع التتروح ادلعنوفتة ذلتتت، كمتتا ذلتتا أثتتر ملحتتو   علتتى حتستتني      
ت مترن ف تمن وجتود تتوازن األداء و زفادة اإلنتاجية للعامل و التميز يف العمل، لاا أصبح من ال روري وجود تنظي

 بني رببات العمال و أهداف ادلتسسة.
إن التمتع بادلرونة التنظيمية بري سهل و إظلا فنطوي على كتري من العوامل  من ال روري أن تعطي إدارة أي 

متسسة هاا ادلواوو أعلية قصوى حج تستمر و تواكب متطلبات العصر و التغيريات احلاصلة  يه، حيث ال 
هوا بواقع اإلدارة العمومية إىل التسيري العمومي احلدفث إال من خالل إتباو أساليب إدارفة حدفتة ؽلكن الن

تواكب التطورات احلالية و من اعلها التمتع بادلرونة التنظيمية ال  ةعلها تتكيف مع مجيع التغريات  تتصدى 
 للعقبات بري ادلتوقعة و تقتنص الفرص .

 نتائج الدراسة:
 أن نستنتج أن :ؽلكن      

ادلرونتة التنظيميتتة ال تشتتتمل علتتى مرونتتة اجلهتتاز االداري للمنظمتتة  حستتب اهنتتا تشتتمل مرونتتة ادلتتوارد البشتترفة  -
العاملة يف ادلنظمة من مامكانيات وخربات، مهارات واف ا مرونة السلوكا وال  ؽلكن ان فستخدمها العاملني 

 يف التصدي للظروف ادلختلفة.
ة هي وسيلة فعتمد عليها متخاوا القرارات لتقليص الفجوة بني اخلطط واالسرتاتيجيات من ادلرونة التنظيمي -

 جهة والتغريات ال  تطرأ يف بي ة األعمال من جهة أخرى.
مرونة ادلوارد البشرفة ذلا تأثري على  اعلية األداء وحتقيق التميز، حيث تستاهت يف اختتاذ القترار الصتحيح ويف  -

 جهد شلكن.الوقأ ادلناسب وبأقل 
تعتتد ادلرونتتة التنظيميتتة متتن الوستتائل الفرفتتدة القتتادرة علتتى اجتتراء تطتتور اداري دون احلاجتتة اىل اجتتراء تغيتتريات  -

 شاملة يف هياكل ادلنظمات حيث وصفها البعع اهنا القدرة على التكيف وليس القدرة على التغيري



 

 عةد الحميد روالمي ،  بغدادي بالل 
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ة وإفصتتتال انشتتتغاالهتت ولكتتتن ب تتترورة إعطتتتاء حرفتتتة اكتتترب للعتتتاملني بادلتسستتتة لتتتيس  قتتتط يف اتصتتتاذلت بتتتاإلدار  -
 إشراكهت يف عملية اختاذ القرارات داخل ادلتسسة يف إألار قوانني تنظت هاو احلرفات.

اإلعتماد على دراسات دلعر ة اةاهات كل من اذلي ة العليا والدنيا من ادارفني ومستخدمني ضلو كل العمليات  -
ودورها يف حتدفد ظلط االتصال الفعتال التاي فستاعد علتى االدارفة االخرى من ختطيط وتنظيت ورقابة وتوجيه 

 اداء جيد .
متتي إىل التعرفتتف مبتتا غلتتري داختتل ادلنظمتتة متتن ختتالل ربتتط العالقتتات بتتني يفهتتدف االتصتتال التنظ -

 األ راد سواء ادلدراء أو ادلستولني أو ادلوظفني  االتصال التنظيمي اليوم أصبح أداة للنجاح.
 اقرتاحاته أثناء وقبل بدأ الربنامج التدرفيب.األخا برأي العامل و ارورة  -
 ارورة حتفيز العامل مادفا ومعنوفا من اجل ادلساعلة يف التدرفب و األداء اجليد. -
 التقييت ادلستمر للعمال من أجل التكيف مع ادلتغريات يف ادلوارد البشرفة. -
رف علتتى التغتتريات يف أللتتتب امتتتالك مرونتتة تستتوفقية فعتتترب أول خطتتوة ضلتتو حتقيتتتق التميتتز، متتن ختتالل التعتت -

 الزبائن وبالتايل احلد من عدم التوازن يف البي ة اخلارجية.
زفادة االهتمام بالعنصر البشري، وذلك من خالل تدرفب ادلوظفني على مهارات ادلرونة يف مواجهة التقلبات  -

 تسسة . والتغريات ادلفاج ة، وخلق نوو من التمكن يف اختاذ القرارات بتقليل ادلركزفة يف ادل
 ارورة اختيار القادة الافن فتمتعون بسلوك تنظيمي منفتح والافن ذلت دوا ع ذاتية يف التغلب على العقبات. -
الرتكيز على ارورة إعطاء ادلوظفني مرونة يف عملهت و ال  تعد مصدر مهت إلذلام العاملني ادلزفد من الشتعور  -

 ؽليل إىل احلرفة و إرااء الاات. اإلغلا  اةاو ادلدفرفة كون أن اإلنسان بطبيعته
واتتع معتتافري تراعتتي مادلهتتارة، الكفتتاءة،اخلربة، القتتدرة علتتى التعامتتل، الستتلوك دلنفتتتح، الكارفزمتتا العاليتتةا لشتتغل  -

 ادلناصب اإلدارفة.
منح التقة ال  تنعكس على العاملني بصورة إغلابية من خالل زفادة أدائهت و حتقيق أداء عايل من خالل زفادة 

 حرفة التصرف و حتمل ادلستولية و حل مشاكل العمل .الصالحيات و ركة العاملني و منحهت ادلزفد من مشا
 . قائمة المراجع:7
عزام عبد الوهاب،عبد الكرمي الصباغ، أثر التمكني وادلرونة الوظيفية يف تقدمي إدارة العاملني، رللة العلوم  - 1

 .23، اجمللد، 111اإلقتصادفة واإلدارفة، العدد
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 ملخص: 
ؽ ىو امتالؾ ادلنظمة ميزة تنافسية حتقق ذلا كافة اىدافها على ادلدى القصَت أو البعيد،ذلذا السو  يف النجاح أصبح

 تنافسية البشرية فبتحقيق ميزة ادلوارد إدارة سبل احلصوؿ على ىذه ادليزة و صلد ذلك يفتلجأ ادلنظمات بالبحث عن 
 ذلك ألف ، كفؤا و فعاال تسيَتا تسيَتىا و الضرورية لذلك، ادلوارد و الكفاءات من رلموعة على توفرىا يتطلب للمؤسسة

عليو  االعتماد ادلؤسسة ديكن مورد أىم البشرية ادلوارد تعد و للمؤسسة، اإلسًتاتيجية التنافسية صلاح كبَت بشكل يضمن
 الذي الراىن الوقت يف ، خاصة التعقيد و التغَت كثَت كذلك و   احلصوؿ   صعب مورد باعتباره ، ادليزة ىذه على للحصوؿ  

 ماؿ.الع لدى الوعي انتشار و العمل ظروؼ بتغَت يتميز

 .التنافسية الميزة ؛ البشرية الموارد إدارة ؛ البشرية الموارد كلمات مفتاحية:
Abstract:  

Success in the market has become the organization’s possession of a 

competitive advantage that achieves all its goals in the short or long term, so 

organizations resort to searching for ways to obtain this advantage and we find 

this in the management of human resources. Achieving a competitive advantage 

for the organization requires its availability on a set of competencies and 

resources necessary for that , and its effective and efficient management, because 

this greatly guarantees the success of the competitive strategy of the institution, 

and human resources are the most important resource that the institution can rely 

on to obtain this advantage, as it is a difficult resource to obtain as well as a lot of 

change and complexity, especially at the present time, which is characterized by 

Changing working conditions and spreading awareness among workers. 
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  . مقدمة:1
 من غَتىا على تنافسية ميزة كسب إىل – التنافسية شديدة البيئة ظل يف – عاصرةادل نظماتادل تسعى

 استغالؿ طريق عن التميز وحتقيق للعميل قيمة إضافة خالؿ من وذلك النشاط نفس يف العاملة نظماتادل
 العنصر جعل يف اماى دورا دارةىذه اإل وتؤدي .البشريةوارد ادل مقدمتها يف يأيت واليت ختلفةادل ومواردىا إمكانياهتا

 وحىت .نظمةادل يف البشري بالعنصر رتبطةادل والربامج واخلطط األنشطة من رلموعة خالؿ من تنافسية ميزة البشري
 برارلها ادلختلفة بإعداد تقـو أف جيب للمنظمة التنافسية يزةادل وتدعيم حتقيق يف ادلسامهة البشرية واردادل إلدارة ديكن

 صياغة ديكننا ، سبق ما ضوء على.أخرى جهة من عمالء متطلبات ووفق جهة من ادلنظمة اسًتجتية إطار يف
 : التالية اإلشكالية

 ؟للمؤسسات االقتصادية  التنافسية الميزة تحقيق في البشرية الموارد إدارة دور ما
 : التالية الفرعية التساؤالت حتتها تندرج اليت و

  ما  ادلقصود بادارة ادلواردالبشرية؟ 
  البشرية؟.ما ىي وظائف ادارة ادلوارد 
 .ماىي زلددات ادليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية؟ 

 فرضيات الدراسة :
 زلاولة اإلجابة على اشكالية الدراسة وكذلك  االجابة علىضوء العرض السابق ومن أجل  على

 : التساؤالت ادلطروحة ديكن صياغة الفرضيات التالية
 يف العنصر البشري تطوير ادل  تقـو هبامن أجلموعة من الوظائف و األنشطة رلدارة ادلوارد البشرية إل

 . ادلؤسسة
 دتنكنها من ميزة تنافسية  باالضافة المتالكهاكبَت يف حتسُت أداء ادلؤسسة   دورالبشرية إدارة ادلوارد  لدى

 .الفوؽ على منافيسها
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  : الدراسةأهمية 
 البشرية ادلوارد إدارةأمهية إبراز ،و زلاولة لدراسة العنصر البشري داخل ادلؤسسة يف ىذه الدراسة أمهية تربز

 دتكنها من حتقيق أىدافها على ادلدى القصَت و الطويل. مصدر لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة باعتباره
 : الدراسةأهداف 

إدارة ادلوارد البشرية لتنمية و هبا  إىل حتديد سلتلف الوظائف و األنشطة اليت تقـو هتدؼ ىذه الدراسة
ادلوظفُت  طاقاهتا استغالال أمثل مبا يتيح حتقيق أىداؼ كل من تطوير ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة من أجل استغالؿ

 اجلديد وىل حد أىم عوامل التفوؽ يف االقتصادو زلاولة التأكد من دور الكفاءات كأ و ادلؤسسة على حد سواء
 . ادليزة التنافسيةىي مسؤولة عن حتقيق 

  : الدراسةالمنهج المستخدم في 
أبعادىا، و جوانبها، و نتائجها، و اإلجابة عن  من أجل دراسة اإلشكالية موضوع البحث، و حتليل

 الفرضيات مت االعتماد يف البحث على ادلنهجُت الوصفي و التحليلي. تساؤالت اإلشكالية ، و إثبات صحة
 هيكل الدراسة : 

ثالثة زلاور رئيسية دتثل احملور االوؿ يف التطرؽ الدارة ادلوارد البشرية،أما  إىلسيم ىذه الدراسة مت تق لقد
احملور الثاين فيحتوي على مفهـو ادليزة التنافسية،وبالنسبة للمحو األخَت فيربز كيف ديكن الدراة ادلوارد 

 . تبعة من طرؼ ادلؤسساتالبشريةبوظائفها حتقيق ميزة تنافسية والتأثَت يف االسًتاجتيات ادل

 موارد البشرية ل.ادراة ا2
إف االجتاه الذي يتبٌت فكرة إدارة ادلوارد البشرية يؤكد أف تلك اإلدارة مسؤولة عن إصلاز نشاطات خاصة 
بالفرد بادلنظمة فهي اإلدارة ادلسؤولة عن توجيو عنصر العمل يف ادلنظمة من خالؿ نشاطات توجو لزيادة فعاليتو  
كالتوظيف والتدريب والتطوير وادلكافئة. كما تستخدـ تسمية إدارة ادلوارد البشرية وتعرؼ بأهنا اإلدارة ادلسؤولة عن 

 فعالية ادلوارد البشرية يف ادلنظمة لتحقيق اىداؼ الفرد وادلنظمة واجملتمع.
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 تعريف ادارة الموارد البشرية : .1.2
فيها العديد ، كل حسب اختصاصو أو حىت اىتمامو، فإف بغض النظر عن كافة التعريفات اليت خاض 

حلقة الوصل بينهما ىو أهنا تصب يف نفس ادلضموف ، أال وىو  الًتكيز على االىتماـ بالعامل يف ادلؤسسة، وكوف 
 إدارة ادلوارد  البشرية إدارة مشاركة بُت رلموع عناصرىا ، وفيما يلي سنتناوؿ بعضها:

أنو العنصر األىم، واحملرؾ الفعاؿ لتشغيل كافة ادلوارد بادلؤسسة باعتبار أف "يعرؼ ادلورد البشري على 
، صفحة  2011)اليعقوبي،  حتقيق أىداؼ ىذه األخَتة يستند على الدعامة البشرية مصدر الفكر و التطوير. 

14)  
ومن ذتة احملافظة عليها  وتنميتها وحتفيزىا بغية حتقيق "إف توفَت اليد العاملة حسب الطلب يف ادلنظمات،  

 10-9)مفتاح، "  مصاحل ادلنظمة يف بلوغ أىدافها بكفاءة وفعالية ،ىو ادلفهـو األقرب إلدارة العنصر البشري.
 (12، صفحة 2004مارس ،

يف معناه الواسع ، ختتص إدارة ادلوارد البشرية بشؤوف االستخداـ األمثل والفعاؿ للموارد البشرية، جبميع 
ادلستويات التنظيمية للمنظمة حىت حتقق ىذه األخَتة أىدافها ،كما أهنا نشاط إداري ديثل أحد فروع إدارة 

مة من القوى العاملة و احملافظة عليها وتنمية األعماؿ ،أما يف معناىا الضيق فهي هتتم بتوفَت احتياجات ادلنظ
 (16، صفحة 2002)الباقي، قدراهتا على العمل، مبا يساعد على تكوين قوة عمل راضية ومنتجة." 

 ، ادلوارد ىذه ختطيط من بدءا اجلزئية العمليات من رلموعة عن عبارة ىيوعرفت ادارة ادلوارد البشرية بأهنا 
 العاملُت أداء تقومي نظم و ، والتعيُت االختيار نظم إعداد و الوظيفي الوصف و التحليل نظم بإعداد ومرورا 

،  2000)شيخة،  . ادلنظمة أىداؼ حيقق مبا ، ادلهنية السالمة نظم و التأديب نظم بوضع وانتهاء احلوافز ونظم
 (16صفحة 

  شريةدارة الموارد البإخصائص  .2.2
 (40، صفحة 2018)أميرة، تتمثل خصائص إدارة ادلوارد البشرية فيما يلي: 

  والفجائيةالقدرة على التعامل يف السوؽ الذي يتصف بالتقلبات.  



 

 بوزيان الرحماني هاجر د/  ،  مراد د/ اسماعيل 
 

 318 جامعة خميس مليانة –مخبر الصناعة والتطوير  التنظيمي للمؤسسات واإلبداع    

 

  ضلو  االنطالؽوالقدرة على  الدقيقسر اخلربات ادلاضية وحدود التخصص ادلهٍت والعملي أالتحرر من
  .باستمراررلاالت العمل والتخصصات واالسواؽ وشرائح ادلتعاملُت 

  ادلرونة والقدرة على التخلص من أساليب العمل النمطية إىل أساليب متغَتة وغَت جامدة دلواكبة ادلتغَتات
 ادلنظمة.         داخل وخارج 

 ادلعرفة اجلديدة وحتديد الرصيد ادلعريف ومواصلة التنمية الذاتية فب فروع ادلعرفة واخلربة  باكتساب االىتماـ
  .ادلساندة ادلعارؼ مساحةمع إتاحة 

  و مناطق جديدةأسلاطر العمل يف رلاالت  واالستعداد لتحملقبوؿ التغَت.  
  على  وعدـ االعتمادستقاللية كافية من اال  وتوفر درجةالصالحيات وشلارسة القدرة على حتمل ادلسؤولية

  . وارشادالغَت كمصدر توجيو 
  و يف أو يف العمالء أسواء كاف ىذا يف أعضاء فرؽ العمل اليت يتعاوف معها  وحتمل أعباءهقبوؿ التنوع

  .وادلسؤولياترلاالت العمل 
  لكن علىو ف تكوف على أساس ادلواجهة الشخصية أالقدرة العالية على العمل يف فرؽ ليس بالضرورة 

 مع الفريق. والتعامل بنمطقيمة العمل  إدراؾ
  وإتباع للمشكالت وادلقًتحات واحللوؿ الذىنية يف تقدمي األفكار  واالبداع واستثمار الطاقاتاالبتكار

 لتحقيق األىداؼ. وأساليب جديدة طرؽ
  وادلفاىيم التقليديةقوالب الصيغ  وادلتحرر منالقدرة على التفكَت احلر. 
  األخطاء ادلوجودة.وتصحيح حتمل الصدمات وقبوؿ الفشل 
  باستمرار  قبوؿ ما حققو الفرد من صلاح بل السعيإىلوعدـ الركوف  أفضلىل مستقبل إالطموح والتطلع 

 و للمنظمة اليت يعمل هبا.أسوآءا  أفضلىل ما ىو إ
  حتقيق التفوؽ والتميز.فرصة ال تتكرر إلثبات الذات و  واعتبارىاقبوؿ التحديات وادلهاـ الصعبة 
  على تعديل أمناط التعامل مبا يتفق ومتطلبات كل والقدرة التعامل مع الواقف ادلختلفة بادلرونة ادلناسبة

 موقف.  
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  أنشطة ووظائف إدارة الموارد البشرية.3.2
ظائف ىي نشاطات ووظائف إدارة ادلوارد البشرية تبدأ مع األفراد منذ دخوذلم ادلنظمة كما أف ىذه الو إف 

لتنظيم عمل األفراد مع ادلنظمة أكثر من كوهنا استثمارا للجوانب اإلنسانية ذلذا العصر. حيث ذكر الدكتور فيصل 
  :حسونة رلموعة من ىذه الوظائف

تقـو إدارة ادلوارد البشرية وفقا ذلذا النشاط بتجميع ادلعلومات عن الوظائف يف ادلنظمة تحليل الوظائف: -
 .بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة متضمنة الواجبات وادلسؤوليات وحتليلها وإعداد

  .: يهتم ىذا النشاط بتحديد احتياجات ادلنظمة من االفراد بالكم والنوعية يف ادلستقبلتخطيط الموارد البشرية-
ائف ويشمل االستقطاب واختيار االفراد القادرين والراغبُت يف العمل وفق ادلعايَت لشغل الوظالتوظيف: -

  .الشاغرة
يهدؼ ىذا النشاط اىل تطوير معارؼ ومهارات ادلوظفُت وتغيَت اجتاىاهتم تدريب وتطوير الموارد البشرية: -

  . وسلوكياهتم ومن مث زيادة االنتاجية
تصميم نظاـ اجور ومرتبات لكل الوظائف يف ادلنظمة وفق معايَت موضوعية  تصميم هيكل األجور والمرتبات:-

  .وعادلة
تصميم نظاـ احلوافز ادلادية وادلعنوية على ادلستوى الفردي واجلماعي للمنظمة مبٍت على  ميم نظام الحوافز:تص-

  .تقييم اداء عادؿ وموضوعي
يهتم ىذا النشاط بوضع برامج للصحة والسالمة ادلهنية هبدؼ زتاية العاملُت مز  صيانة ورعاية العاملين:-

 .ادلخاطر وحوادث واصابات العمل
 البشرية الموارد إدارة أهمية.4.2

 أغلى و ألىم إدارة فهي ، كبَتة أمهية العصرية ادلنظمة وظائف كإحدى البشرية ادلوارد إدارة تكتسي
 .مفكرة أصوؿ أهنا األصوؿ ىذه باقي عن دييزىا ما أف إذ ، ادلنظمة أصوؿ

 ، األخرى اإلدارات بُت و بينها تكاملية عالقة ذلا البشرية ادلوارد إدارة إف : المنظمة مستوى على األهمية-
 و   اإلنتاج كإدارات األخرى اإلدارات لكل البشرية ادلوارد من االحتياجات بتقدير تقـو البشرية ادلوارد فإدارة
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 االختيار يف أو البشرية ادلوارد من االحتياجات من التقديرات ىذه يف قصور أي و ...ادلالية الشؤوف ،و   التسويق
 أىداؼ حتقيق تعيق بالتايل و األخرى، اإلدارات أعماؿ إعاقة إىل يؤدي التحفيز، أو التدريب أو ، التعيُت أو

 تيسَت و بادلنظمة األخرى اإلدارات أداء دعم يف البشرية ادلوارد إدارة أداء فاعلية و كفاءة تسهم بينما ادلنظمة،
 . للمنظمة العامة األىداؼ و أىدافها بلوغ

 القومي ادلستوى على ، ادلنظمة يف البشرية للموارد الفعالة اإلدارة أمهية تظهر : القومي المستوى على األهمية-
 : التالية النقاط يف

 االقتصادي والنفوذ االستقالؿ أساس البشرية ادلوارد .  
 عادلية. تنافسية أداة البشرية ادلوارد  
 ادلستوردة التكنولوجيا فاتورة ختفض ادلبتكرة العقوؿ . 
 ادلضافة القيمة تعظم ادلبادر ة العقوؿ . 
 الصادرات لزيادة أداة الفاعلة البشرية ادلوارد . 
 القومية. الثروة تكمل البشرية ادلوارد 

 .الميزة التنافسية: 3
 لتحقيق ادلستمر التطوير إىل ادلؤسسة تسعى الزبائن احتياجات و رغبات يف التغَت سرعة و ادلنافسة ظل يف

 .اعتماد اليات معينة طريق عن دائمة و قوية تنافسية ميزات اكتساب و ، السوؽ يف البقاء و التميز
  تعريف الميزة التنافسية:.1.3
 ( تعريف منظمة التعاوف االقتصادي والتنميةOCDE : )أهنا : "ادلدى الذي من  تنافسية الدولة على

خاللو تنتج الدولة ويف ظل شروط السوؽ احلرة والعادلة، منتجات وخدمات تنافس يف األسواؽ العادلية، ويف 
مارس  09/10)الشيخ،  نفس الوقت يتم حتقيق زيادة الدخل احلقيقي ألفرادىا يف األجل الطويل".

 (8.، صفحة 2004
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ادليزة التنافسية على أهنا الطرائق اجلديدة اليت تكتشفها ادلؤسسة واليت تكوف عرؼ ( M.Porter)  أما
أكثر فعالية من تلك ادلستعملة من قبل ادلنافسُت ، حيث يكوف مبقدو رىا جتسيد ىذا االكتشاؼ ميدانيا ، أي 

 (Porter, 1993, p. 48) مبعٌت آخر إحداث عملية إبداع يف ادلؤسسة مبفهومو الواسع ."
 مركز يف جتعلها اليت اجتياتاالسًت  وتطبيق صياغة على ادلنظمة قدرة إىل التنافسية ادليزة مفهـو يشَتو 

 األفضل االستغالؿ خالؿ من التنافسية ادليزة وتتحقق النشاط، نفس يف العاملة األخرى للمنظمات بالنسبة أفضل
 من وغَتىا وادلعرفة والكفاءاترات القد إىل باإلضافة والتنظيمية وادلالية وادلادية الفنية وادلوارد لإلمكانيات
 ادليزة تنسيق ويرتبط التنافسية،سًتاجتيات ا وتطبيق تصميم من دتكنها واليت ادلنظمة هبا تتمتع اليت اإلمكانيات

، 2004)بكر،  .التميز حتقيق على ادلنظمة وقدرة العميل، لدى ادلدركة القيمة مها أساسيُت ببعدين التنافسية
 (20صفحة 

 أفضل مركز يف جتعلها اليت االسًتاتيجيات تطبيق و صياغة على ادلنظمة قدرة " : أهنا على أيضا تعرؼ و
 األفضل االستغالؿ خالؿ من التنافسية ادليزة تتحقق و النشاط نفس يف العاملة األخرى   للمنظمات بالنسبة

 و الكفاءات و القدرات إىل باإلضافة ، ادلعلوماتية و التنظيمية و ادلالية و ادلادية و الفنية ادلوارد و لإلمكانيات
 يرتبط و ، التنافسية إسًتاجتيتها تطبيق و تصميم من دتكنها واليت ادلنظمة هبا تتمتع اليت اإلمكانيات من غَتىا
 . " التميز حتقيق على ادلنظمة قدرة و العميل لدى ادلدركة القيمة : مها أساسُت ببعدين التنافسية ادليزة حتقيق

 (8، صفحة  2002)حيدر، 
 أسباب تطوير الميزة التنافسية:.2.3

 بُت األسباب الرئيسية اليت جتعل ادلؤسسة حتسن من ميزاهتا وتنمي ميزات تنافسية جديدة، صلد: من
 (89، صفحة 2008)نحاسية، 

 :ديكن للتغَت التكنولوجي أف خيلق فرصا جديدة يف رلاالت عديدة كتصميم ادلنتج  ظهور تكنولوجيا جديدة
 ، طرؽ التسويق العصرية عرب اإلنًتنت، أو ما يسمى بالتسويق اإللكًتوين.اآليل باستعماؿ اإلعالـ
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وتظهر حاجة ادلؤسسة إىل تقدمي تكنولوجيا جديدة عند آخر مرحلة من دورة حياة ادليزة التنافسية من 
أو تطوير وحتسُت أجل ختفيض التكلفة و/أو تدعيم ميزة دتييز ادلنتج. ومن ادلرحلة األخَتة تبدأ ادلؤسسة يف جتديد 

 ادليزة احلالية أو تقدمي ميزة تنافسية جديدة حتقق قيمة أكرب للزبوف؛
 عندما يقـو الزبائن بتنمية حاجات جديدة لديهم أو تغيَت ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغيرها :

 ميزة تنافسية جديدة؛أولويات احلاجات، ففي مثل ىذه احلالة حيدث تعديل يف ادليزة التنافسية أو رمبا تنمية 
 :عادة ما تتأثر ادليزة التنافسية يف حالة حدوث تغيَت جوىري يف تكاليف  تغير تكاليف المدخالت

 ادلدخالت مثل: اليد العاملة، ادلواد األولية، اآلالت، االتصاالت، اخل.؛
  :يف رلاالت مواصفات وتتمثل ىذه التغَتات أساسا يف: طبيعة القيود احلكومية التغير في القيود الحكومية

 ادلنتج، زتلة زتاية البيئة من التلوث، قيود الدخوؿ إىل األسواؽ.
 الميزة التنافسية:محددات .3.3

أربع ركائز للنظاـ التنافسي تساىم يف صياغة اجلو الصناعي لدعم أداء  porterولقد حدد االقتصادي 
   (Porter, 1993, p. 125) ادلؤسسات نوجزىا يف ما يلي:

وتشتمل مثال على العمالة، األرض وادلوارد الطبيعية، رأس ادلاؿ والبنية األساسية وتنقسم  أوضاع عوامل اإلنتاج:-
 ىذه العوامل إىل  قسمُت: 

 وىي اليت ديكن ختلقها من خالؿ استثمارات متوسطة وتشمل ادلوارد الطبيعية. أ. العوامل األساسية:   

 وتكتسب نتيجة استثمارات دائمة ومستمرة يف رأس ماؿ البشري وادلادي. ب. العوامل المتقدمة:   

حيث تساىم بشكل أساسي يف خلق ادليزة التنافسية و أىم مسات الطلب احمللي صلد  أوضاع الطلب المحلي: -
دلي، وبذلك يسهم يف ىيكل وحجم ومنط النمو ومدى تدويلو، أي درجة تعقيده وتشعبو وتوقعو للطلب العا

 إعطاء رؤية مسبقة للمؤسسات الستخدامها يف إسًتاتيجياهتا اإلنتاجية والتسويقية.

وذلك عن طريق التكنولوجيا ادلشًتكة وقنوات التوزيع وادلهارات الصناعات المرتبطة والمساندة للنشاط: - 
 ايل تسهم يف رفع معدؿ التحسُت واالبتكار.والعمالء، وىذه توفر ادلكونات بطريقة سريعة وكفاءة اقتصادية، وبالت
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حيث تكفل للدولة اإلطار التنافسي الذي يؤثر تأثَتا كبَتا على مسات االسًتاتيجية إستراتيجية المؤسسات: -
وادلمارسات اإلدارية وشكل اذليئات، وعن طريق حتديد األىداؼ تربز رغبتها يف االستثمار وادلخاطرة واالبتكار 

 بأسواؽ ادلاؿ واذلياكل الضريبية واالجتاىات االجتماعية.أثر ،وىذه بدورىا تت

تدخل احلكومة يف زيادة القدرة التنافسية للسلع واخلدمات مهم من خالؿ توفَت خدمات البنية دور الحكومة: -
للقدرة التحتية ادلساندة للقطاعات السلعية واخلدمية، وإتباع السياسات االقتصادية واإلجراءات اإلدارية ادلعززة 

التنافسية وكذلك وضوح وشفافية القوانُت والتشريعات ادلنظمة للبيئة االستثمارات ادلالئمة وادلعززة للقدرة التنافسية 
 دلختلف القطاعات االقتصادية.

  :التنافسية الميزة أنواع
 :(144، صفحة 2007)كباب،  كمايلي التنافسية يزةادلثالثة أنواع من  ناؾى
 األقل التكلفة 

 يزةادل ؤسسةادل ذهى وحتقق منافسيها، من أكرب بكفاءة لوظائفها بأدائها التكاليف على بالضبط
 للطاقات األمثل االستغالؿ األولية، للمواد مصادر األفضل، للتكنولوجيا لكهادت خالؿ من التنافسية
 .التسويقية العمليات وكفاءة اإلنتاجية

 التميز 
 ما خدمات أو التكنولوجي اإلبداع اجلودة، مستوى على سواء قدمةادل اخلدمة أو السلعة يف التميز

 يف التميز األولية، وادادل وجودة نوعية يف التميز خالؿ من التنافسية يزةادل ذهى ؤسسةادل حتقق البيع، بعد
 .السلعة صنع طريقة يف التميز وقت، أي ويف مكاف أي يف السلعة على احلصوؿ إمكانية البيع، أساليب

 (145، صفحة 2007)كباب، 
 التخصص أو التركيز 

 معينة جملموعة خاصة حاجات إشباع خالؿ من السوؽ، يف أفضل مواقع إىل الوصوؿ خالؿ من
شرحية (للمنتج معينة استخدامات على كيزالًتً  أو زلدود جغرايف سوؽ على كيزبالًتً  أو ،ُتستهلكادل من

  زلددة من العمالء(.
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 و الميزة التنافسية : إدارة الموارد البشرية.4
 التنافسية للمؤسسةاالستراتجيات دور إدارة الموارد البشرية في بناء و تعزيز .1.4

األخَتة يف الوقت  تعترب ادلوارد البشرية مصدرًا لتحقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة، خاصًَّة مع إدراؾ ىذه
العديد من الطرؽ ما يؤدي خلق اثر على االسًتاجتيات من خالؿ  وقياحلايل بأفَّ التميُّز عن ادلنافسُت، ديكن حتق

  التنافسية ادلطبقة من طرؼ ادلؤسسات االقتصادية .
ت اإلنتاجية و ختفيض ادلؤسسات على كفاءة العمليا نظرًا لًتكيز :الرِّيادة في التكلفة بالنِّسبة الستراتيجية -

 ادلهارات من ادلوارد البشرية اليت ةنوعيل ىاإدارة ادلوارد البشرية يف حتديد  و االسًتاتيجي، دتيلالتوجُّ  يف ىذا التكلفة
ز على يًتكالز على أنشطة التدريب اليت تدور حوؿ تنمية ىذه ادلهارات، و يًتكال إىلتتوافق مع ىذا التوجُّو، 

ب ادلخاطرة، إىل جانب سعيها إىل حتقيق الكفاءة يف األداء من خالؿ تشجيع األجل و جتنُّ قصَتة  األىداؼ
بالراحة  ارفع الكفاءة اإلنتاجية، مبا يشعرى بشأف او تثمُت مقًتحاهت ااركة ادلوارد البشرية، و االعتماد على آرائهػمش

جهودىا لتخفيض تكاليف ادلؤسسة، و خاصًَّة ، و بذلك فإدارة ادلوارد البشرية توجِّو كلَّ هالعمل يتهادتأعند 
 (116، صفحة 2003)المرسى،  ادلتعلِّقة بادلوارد البشرية.

بالقدرة على أف تتحلى ادلوارد البشرية من التوجُّو االسًتاتيجي  ىذا  حيتاج :بالنِّسبة الستراتيجية التميُّز -
جودة األداء و  اجلماعي، ألفَّ ادلطلوب من إدارة ادلوارد البشرية أف تركِّز جهودىا على حتقيقاالبتكار، و العمل 

لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة  العاملُت ليظهروا سلوكات وظيفية تعكس روح التعاوف، ةساعدماطرة، و ػل ادلخحتمُّ 
و إدارة ادلوارد البشرية تسعى إىل حتقيق مستويات مرتفعة . (174م، صفحة 2002)حسن،  بأكرب فعالية شلكنة

من االبتكار دلنتجات ادلؤسسة على ضوء أىدافها االسًتاتيجية، لذلك تعمل على تكثيف نشاطات االستقطاب 
موجَّهة بالنتائج  اوف بُت العاملُت، و استخداـ أنظمة لتقييم األداءػارج، و تركِّز جهود التدريب مبا ينمِّي التعاخلمن 

 لتشجيع ادلديرين على قبوؿ ادلخاطرة يف قراراهتم. ،احملقَّقة
تتطلَّب ىذه االسًتاتيجية من إدارة ادلوارد البشرية أف حتافظ على ادلهارات ادلتاحة  :بالنِّسبة الستراتيجية التركيز -

 و تتطلَّب إىل جانب ذلك من ادلؤسسة ، ي ىذه ادلهاراتللمؤسسة حالياً، لذلك تستخدـ برامج تدريبية تنمِّ 
إدارة ادلوارد البشرية، حىت تتمكَّن من االستجابة دلتطلَّبات أسواؽ ادلنتجات اخلاصَّة،  حتقيق الالَّمركزية يف شلارسات
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ذلذا تعمل إدارة ادلوارد البشرية على تدنية التكاليف ادلتعلِّقة بالعنصر البشري، حىت تتمكَّن ادلؤسسة من توفَت 
)المرسى،  األمواؿ اليت تنقصها، إىل جانب حتقيق  التميُّز ادلراد الوصوؿ إليو الجتياح السوؽ ادلستهدؼ.

 (117، صفحة 2003
  :البشرية الموارد إدارة على باالعتماد تنافسية ميزة على الحصول متطلبات.2.4

 :يلي فيما نربزىا جوانب، عدة من تنافسية ميزة على احلصوؿ   يف تساىم أف البشرية ادلوارد إلدارة ديكن
o ملموس غَت كمورد البشرية الكفاءات على  االعتماد . 
o التنافسية القدرات توظيف و تنمية قضية يف تسهم وظائف لشغل ادلرشحة العناصر اختيار يف التدقيق. 
o التقليدية البشرية  ادلوارد إدارة بو تتعامل كانت شلا أعمق و أمشل مبعٌت البشرية ادلوارد بتدريب االىتماـ . 
o ادلهنية و العلمية الندوات و ادلؤدترات يف للمشاركة الفرص إتاحتهم و األفراد لدى التعلم روح ترسيخ 

 . ادلختلفة
o لألفراد اإلبداعية القدرات و الفكرية الطاقات استثمار و تنمية .  
o ادلؤسسة يف البشرية للموارد الفريق روح تكريس و اجلماعي العمل أساليب تنمية  
o العمل سوؽ يف السائدة ادلستويات مع ادلقارنات إجراء و ادلالية التعويضات و الرواتب ىيكل مراجعة. 
o ادلختلفة فتح قنوات االتصاؿ و تسيَت تدفقات ادلعلومات و ادلعرفة بُت قطاعات و رتاعات العمل . 
o  و التصميمية يف   مث االىتماـ جبميع عناصره البشرية و ادلادية و التقنيةتطبيق نظاـ إدارة األداء ومن

 .إطار متناسق و متكامل
o و ضماف   ومن أجل تنسيق جهود تلك ادلوارد البشرية متنوعة اخلربات و الكفاءات و االىتمامات

على عنصر  الًتكيز توجيهها رتيعا صوب األىداؼ احملددة وفق األساليب و األولويات ادلعتمدة وجب
 مهم يف عناصر ادلوارد البشرية أال وىو القائد اإلداري .
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 خاتمة : 
 يف األخَت مت التوصل إىل النتائج التالية : 

 الداخلية بادلوارد االىتماـ إىل زيادة والعشرين احلادي القرف أعماؿ يف  بيئة حتديات دفعت لقد -
 البشرية. ادلوارد وباخلصوص

تسعى إدارة ادلوارد البشرية إىل القياـ بالعديد من الوظائف اليت من شأهنا تساىم يف صلاح الوظائف  -
 األخرى بادلؤسسة.

تعرؼ إدارة ادلوارد البشرية بأهنا اإلدارة ادلسؤولة عن فعالية ادلوارد البشرية يف ادلنظمة لتحقيق اىداؼ  -
 الفرد وادلنظمة واجملتمع.

 أىم يشكل البشري ادلورد أف إذ التنافسية، ادليزة حتقيق يف بالغة أمهية لبشريةا ادلوارد تكتسي إدارة -
 .ادلنظمات عمل صلاح يف يسهم الذي ادلنظمة موارد من مورد أو عنصر

 ومواجهة ومستقبال احلايل الوقت يف للمنظمة ادلتاحة الفرص استغالؿ البشرية ادلوارد إدارة على -
 أجل من الداخلية فياإلمكانيات القوة نقاط واستغالؿ ادلنافسُت قبل من تواجهها اليت التهديدات

 التنافسية ادليزة تنمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ةدارة الموارد البشرية في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسات االقتصاديإدور 
 

 327 جامعة خميس مليانة –مخبر الصناعة والتطوير  التنظيمي للمؤسسات واإلبداع    

 

 المراجع : 
Porter, m. (1993). L'avantage concurrentiel des nations. Paris: nter-

éditions. 

 .مصر: دار اجلامعة اجلديدة للنشر .البشريةاالجتاىات احلديثة يف إدارة ادلوارد  .(2002) .الباقي, ص. ا

مداخلة  .دور التسيَت الفعاؿ دلوارد و كفاءات ادلؤسسة يف حتقيق ادليزة التنافسية .(.4002مارس  09/10) .الشيخ, ا
 .(p. 8) ضمن ادللتقى الدويل حوؿ التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد ادلعرفة و الكفاءات البشرية

 .كلية احلقوؽ و العلـو االقتصادية :ةجامعة ورقل

اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية: ادلدخل لتحقيق ميزة تنافسية دلنظمة القرف احلادي و  .(2003) .ادلرسى, ج. ا
 .مصر-اإلسكندرية :الدار اجلامعية .العشرين

 . التخطيط االسًتاتيجي يف النظاـ الًتبويواقع فاعلية أداء ختطيط ادلوارد البشرية يف ظل  .( 2011) .اليعقويب, ع. ب

 .سلطنة عماف: ألكادديية العربية الربيطانية للتعليم العايل

واقع إدارة ادلوارد البشرية يف ظل إدارة اجلودة الشاملة، دراسة ميدانية مبؤسسة منصوري للورؽ  .(2018) .أمَتة, ع
 .24ماي 8جامعة  :قادلة .سدراتو،

 .مصر: الدار اجلامعية-االسكندرية .ارة ادلوارد البشرية مدخل حتقيق ادليزة التنافسيةإد .(2004) .بكر, ـ. ـ

 .الدار اجلامعية: اإلسكندرية مصر .مدخل اسًتاتيجي لتخطيط و تنمية ادلوارد البشرية .(ـ2002) .حسن, ر. ـ

 .لدار اجلامعية للنشرا :القاىرة .نظم ادلعلومات: مدخل لتحقيق ادليزة التنافسية .( 2002) .حيدر, ـ. ؼ

 .عماف : دار صفاء للنشر والتوزيع .إدارة ادلوارد البشرية .( 2000) .شيخة, ف. أ

جامعة  .دور اسًتاجتية الًتويج يف حتسُت القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية مذكرة ماجسيًت .(2007) .كباب, ـ
 .ادلسيلة: كلية العلـو االقتصادية التجارية وعلـو التسَت

ادللتقى الدويل األوؿ  .دارة ادلوارد البشرية وتسيَت ادلعارؼ يف خدمة الكفاءات(،4002مارس ، 10-9 ) .مفتاح, ص 
جامعة ورقلة: كلية  .(p. 12) حوؿ التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد ادلعرفة والكفاءات البشرية

 .احلقوؽ والعلـو االقتصادية

 .89 ,رللة علـو االقتصاد والتسيَت والتجارة .ات التنافس وادليزة التنافسية بادلؤسسةاسًتاتيجي .(2008) .ضلاسية, ر

 



 

  337 -388ص 
 العلمي الوطني الخامس : اإلتجاهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية ودورها  كتاب الملتقى

 عبر تقنية التحاضر عن بعد   8282جويلية  4 في تميز أداء منظمات األعمال المنظم يوم
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  328  
 

 محددات التنبؤ بالعمالة ومعوقات تخطيط الموارد البشرية في المؤسسات
Determinants of employment forecasting and obstacles to human  

resource planning in organizations 
 

2د.هبوري نبيل ،  1د.معوشي عيماد 
 

 imaouchi@gmail.com،  جامعة ادلدية1
 nabilbahouri@hotmail.frجامعة مخيس مليانة،2

 
 

 

 ملخص
بأنشطة ادلؤسسة على أحسن حال وبأقل التكاليف أما سوء يعد االختيار اجليد لليد العاملة من العمليات اليت تكفل القيام 

ىذا االختيار فمعناه وجود عمالة غري مالئمة تقوم باألعمال وتشغل الوظائف، ووجودىا باحلجم غري ادلالئم أيضا، شلا 
ن تكون عليو، يؤدي إىل اضطراب العمل وزيادة التكلفة احململة على العنصر البشري يف ادلؤسسة وبالتايل تتعدى ما جيب أ

ارتأينا من خالل ىذه الورقة البحثية أن نبحث يف زلددات التنبؤ أو تقدير ادلوارد البشرية باإلضافة إىل العقبات اليت تعًتض 
 سلطط ادلوارد البشرية، كما حبثنا بعض التقنيات النوعية والكمية اليت تساعد يف عملية التنبؤ بادلورد البشري للمؤسسة.

 معوقات ختطيط العمالة.، ختطيط ادلوارد البشرية، تقدير ادلورد البشريكلمات مفتاحية:
 

Abstract: 
A good choicefor thelaborof the processes thatensureactivitiesinstitutionin the best 

stateandthe lowest cost, but badfor the selectionmeansalaborinappropriatedo business, 

leading todisruptionof work and increasethe costcharged tothe human elementin the 

organization, in this paperwe discussed thedeterminantspredict human resources, 

inadditiontotheconstraintsofhumanresourcesplanning, as we 

discussedsomequalitativeandquantitativetechniquesthat helpin 

theprocessofforecastinghumanresourceof the institution. 

Keywords:Determinationofhuman resource,human resource 

planning,planningconstraintsemployment. 
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 مقدمة:.1
إن حسن اختيار وحتديد النوعيات واألعداد ادلناسبة من اليد العاملة يكفل القيام بأنشطة ادلؤسسة على    

أحسن حال وبأقل تكلفة أما احلالة العكسية وىي سوء ىذا التحديد فمعناه وجود عمالة غري مالئمة تقوم 
ي إىل اضطراب العمل وزيادة التكلفة باألعمال وتشغل الوظائف، ووجودىا باحلجم غري ادلالئم أيضا، شلا يؤد

احململة على العنصر البشري يف ادلؤسسة وبالتايل تتعدى ما جيب أن يكون، ذلذا ارتأينا من خالل ىذه الورقة 
أن نبحث يف زلددات التنبؤ أو تقدير ادلوارد البشرية باإلضافة إىل العقبات اليت تعًتض سلطط ادلوارد البشرية 

 أساسيتني من وظائف تسيري ادلوارد البشرية ومها التنبؤ والتخطيط.وظيفتني وبالتايل نتطرق إىل 
 فاإلشكالية ادلطروحة ىنا:

 ما ىي زلددات وأساليب التنبؤ بادلورد البشري وما ىي معوقات ختطيطو يف ادلؤسسة ؟
 لإلجابة على ىذا التساؤل نقسم زلاور معاجلة ادلوضوع إىل ثالثة زلاور أساسية كما يلي:

 احملور األول: العوامل ادلؤثرة يف التنبؤ بالعمالة.
 احملور الثاين: معوقات ختطيط ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة.

 احملور الثالث: أساليب وتقنيات التنبؤ بالطلب على ادلوارد البشرية.
 العوامل المؤثرة في التنبؤ بالعمالة..8

حول أحداث ادلستقبل باستخدام تقنيات خاصة عرب :على أنو "التخطيط ووضع االفًتاضات يعرف التنبؤ
فًتات زمنية سلتلفة وبالتايل فهو العملية اليت يعتمد عليو ادلديرون أو متخذو القرارات يف تطوير االفًتاضات 

 ( 111، ص 1991،)نادرحول أوضاع ادلستقبل.
 اليت تؤثر على ذلك النشاط.إذا فهو يشمل تقدير نشاط يف ادلستقبل مع األخذ بعني االعتبار كل العوامل 

أنادلؤسسة االقتصادية تعيش يف بيئة تتميز بالديناميكية ىذا ما يستوجب استعمال أهمية التنبؤ في وتكمن 
 التقنيات الالزمة يف اختاذ قراراهتا ومن ىنا تربز أمهية ودور التنبؤ وادلتمثلة يف:

 ة مع البيئة اخلارجية .يضمن وإىل حد كبري الكفاءة والفاعلية للمؤسسة وادلرون -
 معرفة احتياجات ادلؤسسة يف ادلدى القصري وادلتوسط. -
 يساىم يف احلد من ادلخاطر اليت قد تواجو ادلؤسسة. -
 يعطي صورة للمؤسسة عن توجهها ادلستقبلي. -
 يساىم بقدر كبري يف اختاذ القرارات وترقب آثارىا مستقبال.  -

 نوجزىا فيما يلي: مراحل عامةولكل عملية تنبؤية 
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 ادلرحلة األوىل: حتديد اذلدف من التنبؤ.   
 ادلرحلة الثانية: جتميع البيانات الالزمة للظاىرة زلل التنبؤ.   
 ادلرحلة الثالثة: حتليل البيانات وانتقائها الستعماذلا.   
 راسة.ادلرحلة الرابعة: اختيار النموذج ادلناسب من أساليب التنبؤ بالظاىرة زلل الد   
 (0، ص 0212)بوغازي  وآخرون،  ادلرحلة اخلامسة: اختاذ القرار ادلناسب.   

وشلا جتدر اإلشارة إليو أنو ال ديكن القول بأنو ىناك تقنية من بني الطرق اخلاصة بالتنبؤ بأهنا فعالة إال إذا 
دد جلمع ادلعلومات، توفر حققت رلموعة من الشروط ىي: التكلفة، الدقة، توفري البيانات الالزمة، الوقت احمل

 اإلمكانيات الالزمة ادلادية والبشرية وادلعنوية للقيام بعملية التنبؤ.
بعد معاجلة دتهيدية لعملية التنبؤ بصفة عامة، نعرج اآلن للعوامل اليت تؤثر يف ىذه العملية عند تطبيقها يف 

يف حتديد عدد العاملني ادلطلوبني خالل فًتة اخلطة  عوامل تؤثررلال إدارة ادلوارد البشرية، ومنو ىناك عدة 
القادمة، ويقوم ادلديرون التنفيذيون باالضطالع مبسئولية التنبؤ بعدد العاملني ادلطلوبني، آخذين يف احلسبان 

 رلموعة من العوامل اليت حتدد حجم العمالة ادلطلوبة، وىي كاآليت:
 تحديد الوظائف المطلوبة:أ.

يرين التنفيذيني أن يسألوا أنفسهم ما الوظائف ادلقررة مثال يف اخلطة احلالية ادلطلوب القيام على ادلدىنا     
هبا؟ وىل ديكن االستغناء عن بعض الوظائف ؟ وىل ديكن دمج بعض الوظائف مًعا ؟ وىل ديكن توزيع 

اد ادليزانية اختصاصات وظيفة معينة على أكثر من وظيفة أخرى ؟ وتتم ىذه اخلطوة غالًبا يف وقت إعد
 التقديرية للعام ادلقبل.

 التأكد من أن تحديد المقررات الوظيفية تم بطريقة سليمة:ب.
للتأكد من أن حتديد ادلقررات الوظيفية مت بطريقة سليمة، على ادلديرين التنفيذيني أن يسألوا أنفسهم، ىل  

ألداء كل الوظيفة بفاعلية ؟ وتتم ىذه العدد ادلتاح من العاملني أقل أو أكثر من ادلفروض أن يكون عليو، 
ادلراجعة لكل وظيفة على حدة، وديكن للمديرين االستعانة ببعض األساليب والدراسات يف ىذا اجملال، ومن 

 أمثلتها ما يلي:
 .دراسات العمل 
 .ادلقارنة مع أقسام أو مصانع أو أدوات أخرى متشاهبة 
 على عددىم ادلطلوب. دراسة مدى التطور يف إنتاجية العاملني، وأثرىا 
 .دراسة مدى كفاءة اآلالت واألساليب الفنية على عدد العاملني ادلطلوب 
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 التأكد من أن من يشغل الوظيفة قادر على أدائها:ج.
يؤدي عدم إمتالك العاملني للمهارات والقدرات الالزمة ألداء وظائفهم، إىل اخنفاض اإلنتاجية، األمر  

تعيني مزيد من العاملني يف نفس الوظيفة، ويؤدي األمر إىل تكدس أعداد من الذي يلزم تعويضو من خالل 
العاملني ال لزوم ذلم، ألداء عمل معني، وتؤدي عمليات الًتقية إىل الوظيفة أو النقل ذلا إىل نفس األثر أحيانًا، 

حيتاج األمر من إذا مل يكن ادلوظف الذي مت ترقيتو أو نقلو غري مكتسب للمهارات والقدرات ادلطلوبة، و 
 ادلديرين التنفيذيني أن يدرسوا ىذا ادلوضوع، وأن يستعينوا بالوسائل التالية:

 .)االستعانة بتقييم أداء العاملني )تقارير األداء 
 .)مقارنة خلفيات ادلوظفني الفعلية مبتطلبات شاغل الوظيفة )كما يف وصف الوظيفة 
  ًا النقل لتصحيح أي اختالالت.االستعانة بطرق وأساليب وبرامج التدريب، وأيض 

 تحديد تأثير التغيير المتوقع في حجم اإلنتاج:د.
جيب على ادلديرين التنفيذيني أن يدرسوا خطة العمل، أو خطة اإلنتاج، أو مشروعات التنفيذ ادلدرجة يف   

 يتهم وأعدادىم.خطة العام اجلديد، أو ادليزانية؛ دلعرفة مدى التطور الواجب يف ىيكل العمالة، من حيث نوع
 تحديد تأثير التغيير المتوقع في تكنولوجيا اإلنتاج:ت.

تتوافر بدائل لدى ادلديرين التنفيذيني يف استخدام مدى اآللية والتكنولوجيا، فهناك مستوى تكنولوجي        
 اسة الدولة.عاٍل ديكنو أن حيل زلل العاملني، وعلى الشركة أن تأخذ قرارىا بناًء على العائد والتكلفة وسي

 تحديد تأثير التغيير المتوقع في الهيكل التنظيمي:ح.
يأيت على ادلؤسسات فًتات لتغيري التنظيم فيها، كأن يتم دمج أقسام، أو تصفية أقسام بكاملها، أو إذابة     

قسم جديد من قسم قدمي وإنشاء وظائف جديدة، واالستغناء عن  إنشاءعمل قسم يف قسم آخر، أو 
ى، وديكن للمديرين التنفيذيني التنبؤ بإمكانية حدوث تغيري تنظيمي حسب الظروف ادلتاحة، مثل وظائف أخر 

 وجود مشاكل يف كثري من األقسام وعدم انتظام العمل هبا، وتضارب االختصاصات، وغريىا.
 تحديد تأثير االستثمارات الجديدة:خ.
تسعى ادلؤسسات الناجحة، إىل تصميم خطط إسًتاتيجية وخطط طويلة األجل دلستقبلها، تشرح     

االجتاىات ادلتدفقة للمشروع، وترسم صورتو يف ادلستقبل، ونوع ادلنتجات 
 (www.uobabylon.edu)وجودهتا.
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 معوقات تخطيط الموارد البشرية في المؤسسة..3
بأهنأحد وظائف اإلدارة وىو عمل يسبق التنفيذ ويشمل دراسة وحتديد ادلاضي واحلاضر  يعرف التخطيط  

 من أجل التنبؤ بادلستقبل ويتم من خاللو حتديد اذلدف والوسائل الالزمة لتحقيق اذلدف بأكرب فاعلية شلكن. 
 ؟ الفرق بين تخطيط الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملةماىو     

مصطلح ختطيط ادلوارد البشرية ىو مرادف لتخطيط القوى العاملة بينما يعتقدآخرون بأنو يرى البعض أن  
سلتلف يف ادلضمون عنو.  مت تعريف ختطيط القوى العاملة بأهنا إسًتاتيجية احلصول على العاملني واالنتفاع 

ستمر بالكفاءات منهم وتطويرىم. وإن اذلدف من عملية ختطيط القوى العاملة ىو تزويد ادلؤسسة بشكل م
واالستفادة ادلثلى منها )عادة عن طريق األساليب اإلحصائية(. عندما مت طرح مصطلح ختطيط ادلوارد البشرية 
رأى البعض أنو رلرد حتديث ومواكبة للعصرية عن طريق تغيري االسم ولكن ادلضمون بقي ثابتا. ولكن للبعض 

عن ختطيط القوى العاملة، فعملية ختطيط ادلوارد البشرية  اآلخر فإن مصطلح ختطيط ادلوارد البشرية ىو سلتلف
هتتم أكثر بادلواضيع النوعية والثقافية، كما أنو سلتلف من ناحية التفكري وادلمارسة، ففي عملية ختطيط ادلوارد 

ء البشرية يكون ادلدير مهتم بعملية التحفيز )وىي عملية تأخذ يف احلسبان التكاليف والرقابة وتقييم األدا
واألنظمة السائدة للخروج بنظام معني للتحفيز(، بينما نرى أنو يف ختطيط القوى العاملة يكون ادلدير مهتم 
أكثر باألرقام والتنبؤ والتوازن بني العرض والطلب. وبذلك نرى بأن ادلصطلحني خيتلفان يف اذلدف. لذلك نرى 

ختطيط القوىالعاملة، وبالتايل فإن ختطيط  أن ختطيط ادلوارد البشرية ىو مصطلح أعم وأمشل ويشمل عملية
 تعريف عملية تخطيط الموارد البشريةالقوى العاملة ىو جزء من ختطيط ادلوارد البشرية، ونتيجةلذلك ديكن 

بأهنا: "عملية توقع احتياجات ادلنظمة احلالية وادلستقبلية من األفراد من حيث العدد )باستخدام أساليب 
من حيث النوع ) باستخدام أساليب ختطيط ادلوارد البشرية (, وضمان تواجد ختطيط القوى العاملة( و 

ادلوظفني يف ادلنظمة مع النوع ادلطلوب من االنطباع والتحفيز وتطوير وتطبيق خطط لتلبية ىذه االحتياجات 
وعلى ومراقبة كفاءة ىذه اخلط، وذلك يف ضوء األىداف وحجم ادلهمات ادلقررة يف اخلطة العامة للمنظمة، 

 (3، ص 0211)اجلنديل،  .أساس بنية القوى العاملة احلالية والسابقة
يعترب ختطيط ادلوارد البشرية أحد الوظائف األساسية لتسيري ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات ويعترب أكثر تعقيًدا من 

 نذكر منها على سبيل ادلثال ال احلصر اجملموعة التالية: ويرجع ذلك لعدة أسبابختطيط ادلوارد األخرى، 
أنو من الصعب توقع ما يقوم بو األشخاص؛ فمن ادلمكن أن يعطلوا سري اخلطط بسهولة، عن طريق  -

 االستقالة، أو اإلصابة بادلرض، أو رفض القيام ببعض ادلهام... إخل.
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ضع سياسات ومناىج، تتناسب مع ىناك اختالفات بني كل شخص وآخر، ومن مث فإنو من الصعب و  -
 رتيع األشخاص بشكل متساوي.

إن احتياجات ادلؤسسة ال تكون متجانسة، ولكنها تتمثل يف أعداد سلتلفة من أنواع خاصة جًدا من  -
 األشخاص، مثل: احملاسبني، والسكرتارية، وادلتخصصني يف الكهرباء ... إخل.

ن معني، ويف وقت معني، ويكون حتريك ىؤالء يكون من ادلطلوب وضع مثل ىؤالء األشخاص يف مكا -
 األشخاص من موقع إىل آخر أكثر صعوبة من حتريك أي مورد آخر.

تعترب إدارة العجز والزيادة من ادلوارد البشرية أصعب من أي موارد أخرى، غالًبا ما ال يكون ختفيض أعداد  -
ة، قد يكون مكلًفا، كما يستهلك األشخاص العاملني بالشيء السهل، كما أن احلصول على عمالة إضافي

 الكثري من الوقت.
حيتاج األشخاص العاملون إىل تعامل حساس وحذر، والذي يتطلب وجود فكر متمكن وعناية من جانب  -

 ادلديرين.
 ىناك العديد من الظروف البيئية اليت جيب وضعها يف احلسبان. -

ندرة وجود التخطيط الشامل وادلفصل ومن ادلرجح أن يكون رلموع ىذه التعقيدات السابقة السبب يف 
 للموارد البشرية يف ادلؤسسات.

 
 أساليب وتقنيات التنبؤ بالطلب على الموارد البشرية:.4

بالرغم من صعوبة أو استحالة متابعة تقدير اليد العاملة خارج ادلؤسسة أحيانا، إال أن ىناك بعض  
) تقدم نظرة حول اليد العاملة وتفيد يف متابعة وضعيتهاادلؤشرات وادلعلومات ادلمكن احلصول عليها، واليت 

تتعدد األساليب ادلستخدمة يف تقدير االحتياجات ادلستقبلية من ادلوارد ومن ذتة  .(121، 0222عدون، 
البشرية يف ادلنظمة؛ حيث ديكن استخدام األساليب الكمية أو اإلحصائية أو األساليب الوصفية أو 

لكل طريقة مزاياىا وعيوهبا، فإن ادلنشآت جيب أن تعتمد على استخدام مدخل متوازن  االجتهادية؛ ونظرًا ألن
جيمع بينها للوصول إىل تقديرات دقيقة، وفيما يلي عرض دلختلف األساليب ادلتبعة يف تقدير الطلب على 

 ادلوارد البشرية:
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 تحليل عبء العمل:أ.
لى حدة، ويتحدد ذلك مبعرفة كل من عبء العمل يقوم ادلديرون بإجراء ىذا التحليل لكل وظيفة ع 

اإلرتايل يف كل وظيفة، وعبء العمل الذي يستطيع أن يقوم بو الفرد العادي داخل الوظيفة، ويتم استخدام 
 (www.hrdiscussion.com)  ادلعادلة التالية:

 . بو الفردعبء العمل الذي يقوم ÷ عدد العاملني بالوظيفة = عبء العمل اإلرتايل يف الوظيفة 
 أسلوب حجم اإلنتاج:ب.
حسب ىذا األسلوب يعتمد يف تقدير الطلب على ادلوارد البشرية، على حجم اإلنتاج التقديري أو  

 ادلستهدف من خالل ادلعادلة التالية:
حجم ÷ عدد األفراد احلالني( × حجم اإلنتاج احلايل  –)حجم اإلنتاج ادلتوقع القوى العاملة ادلطلوبة = 

 (3، ص 0211)اجلنديل، اإلنتاج احلايل.
 أسلوب المجموعات االسمية:ج.
أىم ما دييز ىذا األسلوب ىو فصل مرحلة توليد األفكار عن مرحلة تقييم األفكار، فاألفكار يتم احلصول  

 عليها عن طريق األفراد بطريقة مستقلة عن بعضهم؛ شلا يقلل من فرصة االستعجال يف الًتكيز، وكذلك فإهنا
تقلل من احتماالت أن يًتدد بعض األفراد الذين ديتلكون أفكارًا جيدة يف عرضها خوفًا من الرفض، ومراحلها  

 (http://kenanaonline.com)     :كالتايل
أفراد على طاولة مستديرة، حيدد القائد ادلوضوع، مث يعطي اإلرشادات  5أو  2جتتمع رلموعة مكونة من   - أ

 اإلجرائية.
ادلشاركون بتدوين األفكار اليت تًتدد بأذىاهنم، زلتفظني بقوائم أفكارىم سرية يف ىذه ادلرحلة، مث  يقوم - ب

 تشجيع األفكار االبتكارية يف ىذه ادلرحلة.
 يسأل القائد أفراد اجملموعة لعرض أفكارىم على سبورة ورقية، حىت يتم االنتهاء من كتابة رتيع األفكار.  - ت
 أفكار بعضهم؛ بغرض التوضيح، والتطوير والتقييم. يناقش ادلشاركون - ث
 يرتب األفراد األفكار بصفة فردية وفًقا ألفضليتها. - ج
 يتم اختيار الفكرة اليت حتصل على أعلى تقدير من ادلشاركني. - ح
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 أسلوب دلـفي:د.
واحدة وىي أن اخلرباء ال يعد أسلوب دلفي مشاهبًا لنظام اجملموعات االمسية، إال أنو خيتلف عنو يف جزئية  

يلتقون أبًدا وجًها لوجو، وتؤدي ىذه اخلاصية إىل توفري الوقت واجلهد، إذا كان ىؤالء اخلرباء منتشرون 
 :جغرافًيا، كما أهنا تسمح مبشاركة أوسع عما ىو شلكن بالنسبة للمجموعات االمسية، ومراحلها كالتايل

 (http://www.islammemo.cc) 
 ايا أو ادلوضوعات وتقييم االستقصاء.حتديد القض - أ

 حتديد اخلرباء وطلب ادلعاونة. - ب
 إرسال االستقصاء للخرباء لتدوين أحكامهم وتوصياهتم، وإرساذلا للمنسق. - ت
 تلخيص آراء اخلرباء. - ث
 إرسال اآلراء اجملمعة إىل اخلرباء. - ج
 النهائية.تعليق اخلرباء على آراء بعضهم، وإرسال التقديرات  - ح
 تطلع ادلنسق إىل إرتاع اآلراء.ي - خ
 التوصل إىل تقدير هنائي للمجموعة. - د

 مزاياها: من*  
 تساىم يف االستفادة من آراء رلموعة كبرية من اخلرباء ادلختصني. -   
 اخنفاض التكلفة ادلادية نتيجة تبادل اآلراء عن طريق ادلراسلة. -
 التأثري نتيجة لعدم االجتماع.االنفراد واحليادية وعدم  -
 عيوبها:* ومن * 
 (001، 1995)الشعيب، أهنا تستغرق فًتة زمنية طويلة يف عملية اختاذ القرارات. 

 على الطلب( )حتديد البشرية ادلوارد من ادلستقبلية االحتياجات يف حتديد وشلا جتدر اإلشارة إليو انو يعتمد
 ضوء يف ادلستقبلية االحتياجات حتديد موضوع يبحث أن بد وال. حتقيقها إىل ادلنظمة تسعى اليت األىداف

 التالية: النقاط
 . ادلنظمة مستقبال حتتاجهم الذين العاملني عدد -
 مواصفاهتم. -
 .ادلنظمة يف لتعينهم ادلناسب الوقت  -
 توجد هبا ادلنظمة. اليت البيئة يف والتأكد االستقرار درجة -



 

 د. معوشي عيماد ،  د. بهوري نبيل
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 .وإتاحتها البيانات توافر مدى -
 .ادلتاحة ادلوارد -
 .العليا اإلدارة تأييد  -

 ادلوارد ختطيط مبدى تتأثر كما واخلارجية، الداخلية ادلنظمة بأوضاع السابقة النقاط من أي على اإلجابة وتتأثر
 .فأكثر(  سنوات طويلة )مخس أو متوسطة أم قصرية فًتة يغطي وىل البشرية

( http://www.abahe.co.uk) 
  خالصة: .5
 احلديثة. ادلؤسسات تستخدمها اليت ادلوارد أىم ىي البشرية ادلوارد أن اليوم عليو ادلتعارف من أصبح        

 اإلنتاج عمليات من والغاية الوسيلة وىو واخلدمات. اإلنتاج يف والرئيسي ادلفكر العنصر ىو فاإلنسان
وعملية   أحداث من حوذلا يدور دلا الواعي وإحساسهاالنابض  وقلبها ادلنظمة ضمري أيضا وىو واخلدمات.

جلبو للمؤسسة ىي العملية احلامسة يف تطور ادلؤسسة لذا يعد ختطيط ادلوارد البشرية وظيفة أساسية يف إدارة 
ادلوارد البشرية تعًتضو عدة عقبات نظرا لطبيعة العنصر البشري، كذلك من الوظائف ادلهمة صلد التنبؤ والذي 

ة من ادلورد البشري وتعتمد ىنا على تقنيات منها النوعية تعتمد عليو ادلؤسسة يف حتديد احتياجاهتا ادلستقبلي
أساسها اخلربة واحلدس من مآخذىا التحيز والتأثر بالفرد الذي يقوم هبا وأخرى كمية أساسها التحليل 

تواجو كثري من الشركات وادلؤسسات بعض ادلعوقات .اإلحصائي والرياضي تعد نتائجا أكثر واقعية من األوىل
ء ختطيط وإدارة احتياجاهتا من ادلوارد البشرية واليت تعمل على التغلب عليها لضمان ختطيط جيد والعقبات أثنا

وسليم مبا يضمن حتقيق أىدافها بدون أي مشاكل سواء حالية أو متوقعة قد تقابلها لتحقيق أىدافها ومن 
 :أىم تلك ادلعوقات وادلشاكل

ارد البشرية أو العمالة ادلدربة واليت دتتلك ادلهارات الالزمة وجود نقص يف ادلو :نقص ادلوارد البشرية ادلدربة- 
 .وادلتوافقة مع إستخدام التكنولوجيا احلديثة سواء يف عمليات اإلدارة واإلنتاج واليت يلزم تدريبها وتطويرىا

ملة نقص ادلعلومات والبيانات ادلطلوبة عن حجم وإمكانيات ادلوارد البشرية والقوى العا:نقص ادلعلومات- 
 .ومدى جاىزيتها واجتاىات سوق العمل خالل فًتات زمنية زلددة

التغيريات الطارئة علي قوانني وتشريعات العمل واخلاصة بالتوظيف حتتاج دلتابعة متواصلة :قوانني العمل- 
دلتابعة كل التغريات مثل األجور وساعات العمل وغريىا شلا يؤثر علي اخلطط ادلوضوعة مسبقا وحيتاج ايل 

عديلها لتتالئم مع تلك التغيريات فإذا كانت الشركة عبارة للقارات وتعمل يف أكثر من بلد جيب أن تلتزم ت
 .بقوانني كل بلد متواجدة فيها وحتاول أن توافق بني سياستها العامة وسياسة كل دولة
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وعدم اىتمام إخنفاض كفاءة وأداء التخطيط اإلسًتاتيجي داخل ادلؤسسة : غياب التخطيط اإلسًتاتيجي- 
اإلدارات العليا وتقدمي الدعم الكايف لو وبالتايل ينعكس ذلك علي أداء كفاءة إدارة ادلوارد البشرية يف أداء 

 .وحتقيق أىدافها داخل ادلؤسسة
 .قائمة المراجع6

 نظرية القرارات اإلدارية، دار زىران، مصر.،،(2997)  ،نادر أيوب
فعالية استخدام التنبؤ يف اجلهاز اإلداري" ادللتقى الوطين السادس، قسم  (8222بوغازي فريدة وآخرون )

 علوم التسيري، جامعة سكيكدة.
حبث غري منشور، كلية االقتصاد، جامعة  ،اساليب ختطيط ادلوارد البشرية،(2017) حسن هشام الجندلي

 دمشق، سوريا.
، دار احملمدية -دراسة نظرية وتطبيقية–التنظيمي إدارة ادلوارد البشرية والسلوك ،(8224ناصر دادي عدون )

 العامة، اجلزائر.
مدى استخدام أساليب التنبؤ يف تقدير حجم الطلب على ادلنتجات ،(1995) خالد منصور الشعيبي

 ، م. ع. السعودية.، سبتمرب 0العدد  رللة دورية يصدرىا معهد اإلدارة العامة،الصناعية يف مدينة جدة، 
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=9&lcid=32511 
(consulté le : 01/01/2020) 
http://www.hrdiscussion.com/hr39020.html(consulté le : 01/01/2020) 
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/160055consulté  
le : 01/01/2020) 
http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/Human-resources-
Managment/2010/12/31/114358.htmlconsulté le : 01/02/2020) 
http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-system/human-resources-as-
a-system-53.pdf (consulté le : 01/02/2020) 
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أداء الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية  في تفعيل التنافسية مشاركة تسويق الموارد البشرية
 –تحليل اجرائي حول مدخل  –التنافسية 

،2جنادي كريم 
 

  djennadi.karim@univ-alger3.dz - 3 –جبامعة اجلزائر  " أ " أستاذ زلاضر 1
 

 

 تكًتث ىذه ادلقاربة البحثية حوؿ مسألة تسويق ادلوارد البشرية كنموذج اسًتاتيجي يف ادلؤسسة االقتصادية لتفعيل قدرات
ذلك و  مسؤوليات تتصف بدرجة كبَتة من التميز يف االداءو  وظائفو  زلفزة خلوض مهاـو  مهارات بشرية متميزة مؤىلةو 

السوقية التنظيميتُت و  ادليزة التنافسية ألداء ادلورد البشري ليكوف دبثابة الزبوف الداخلي الذي يتحلى بالروح التنافسيةلتفعيل 
 اليت تركز على الزبوف الداخلي كزبوف لديو حاجات األوذل3 اجلهة طموحات ادلؤسسة على اجلبهتُتو  لتحقيق أغراض

ما دييز و  كل ادلتعاونُتو  هتيؤ الزبوف الداخليو  3 استعداداجلبهة الثانيةي(،و )السوؽ الداخل رغبات على ادلؤسسة اشباعهاو 
مؤسسة اقتصادية عن غَتىا يف القدرة على سبَيز مواردىا البشرية وتنمية اسًتاتيجية تسويق ادلوارد البشرية للوصوؿ بادلؤسسة 

 الفعالةو  ادلستهدفة الفاعلةو  حةعلى حد السواء يف مواردىا البشرية ادلرشو  اذل ربقيق ارقى أداء تنافسي
الميزة  البشرية،التسويق الموارد  البشرية، استراتيجياتالموارد  البشرية،تسويق الموارد  3المفتاحيةالكلمات 

  .التنافسية، التنافسية
Résumé : 

A travers ce modeste papier de recherche qui va nous orienter vers une analyse 

explicative du nouveau concept marketing orienté vers les ressources humaines une 

nouvelle optique transposable dans toutes formes d’organisations économiques qui situe 

les ressources humaines comme clients internes pertinents , deux disciplines distinctes 

des sciences de gestion , la gestion des ressources humaines et le marketing se trouvent 

actuellement mariée pour mieux appréhender le pilotage des ressources humaines et les 

organisations économiques algériennes dans des contextes de marché de plus en plus 

concurrentiels incertains et complexe dans un univers mondialisé. 

Mots clés : marketing des ressources humaines, ressources humaines, stratégie marketing 

des ressources humaines, environnement organisationnel, comportement, fidélité, 

attitude, l’inertie. 

 . مقدمة: 1
ساىم التسويق يف تفكَته وتطبيقاتو الكالسيكية على خدمة ادلستهلك النهائي وادلشًتي الصناعي وتنمية انظمة 

حقيق ارقى مستويات ادائو للمؤسسات خاصة التبادؿ االقتصادي للسلع واخلدمات واالفكار وحىت ادلعامالت لت



 

 –مشاركة تسويق الموارد البشرية في تفعيل التنافسية أداء الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية التنافسية 
  تحليل اجرائي حول مدخل
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ولالقتصاد عامة، وتنشيط حركة التعامل بُت ادلؤسسات يف بيئة تنافسية مرتَبة للوصوؿ اذل ربقيق مكانة تنافسية 
وسوقية معتربة مع تطوير اسًتاتيجياهتا وخططها الكامنة للوقوؼ اماـ ارتدادات البيئة التنافسية اليت تزداد تعقيدا 

وىذا يتطلب ايضا االعتناء بالتعامالت والتبادالت التنظيمية الداخلية بُت ادلؤسسة والعاملُت وبُت سلتلف وتوترا 
الوحدات التنظيمية افقيا وعموديا وتنمية ادلبادرة الفردية والتنافسية الداخلية والسوؽ الداخلي كأركاف المناص 

سسة وىذا ادلفهـو ظهر من االجل االىتماـ باألنشطة منهما عند ارساء ثقافة ومفهـو التسويق الداخلي يف ادلؤ 
اليت يؤديها االفراد)ادلوارد البشرية( على اهنا منتجات داخلية وعلى ادلؤسسة أف تركز بشكل كبَت على اىتمامات 
ادلوارد البشرية ورباوؿ اشباعها من خالؿ أنشطة تسويقية اسًتاتيجية وتكتيكية تعمل على نشر وترويج دلشاريع 

ؤسسة ادلستقبلية واسلوب تأديتها مقابل ادلكافآت والتحفيزات ادلقدمة لألفراد لتحقيق الكفاءة والفعالية العاليتُت ادل
 بصدد اشباع حاجات ورغبات الزبوف اخلارجي. 

يعترَب تسويق ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة أسلوب فلسفي وفكري مفاده االعًتاؼ بادلورد البشري كعميل تنظيمي 
على التحكيم بُت حاجات  اسًتاتيجيات وخطط تسويقية تعملاربة وثقافة السوؽ التنظيمي من خالؿ وفق مق

وفق ورغبات الزبوف الداخلي وحاجات ورغبات الزبوف اخلرجي 3أي التوازف بُت السوؽ الداخلي والسوؽ اخلارجي 
غراض االقتصادية واالجتماعية للمؤسسة لتمثيل معادلة متساوية االطراؼ ربقق اال مطاقة ادلنافسة الشرعية والنزيهة

والزبوف الداخلي منو واخلارجي ودبا يضفي بعامل التنافسية الفعالة والفاعلة للمؤسسة يف السوؽ والتمَيز عن 
ادلؤسسات ادلنافسة يف سياؽ امتالكها وحصوذلا على موارد بشرية فعالة ربقق ذلك من خالؿ التصميم ادلثارل 

وارد البشرية وترتمتها اذل خطط تنفيذية تعك  تنافسية ادلؤسسة. ويف ىذا السياؽ نطرح السًتاتيجيات تسويق ادل
 3 االشكالية التالية

ما مدى مشاركة تسويق الموارد البشرية كمدخل لتفعيل األداء تنافسي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية 
 التنافسية ؟ 

 :اليةمن خالل ىذا الطرح تنصهر منو الفرضية الضمنية الت
يساىم تسويق الموارد البشرية في طرح وعرض تفكير وتصور استراتيجي للمؤسسة لتفعيل األداء -

التنافسي لمواردىا البشرية للتطلع الى مصف الريادة كسب والء المتعاونين والموظفين كون الموارد البشرية 
اتهم المتميزة لتكون طاقة فاعلة يمثلون الزبائن الداخليين والسوق الداخلي للمؤسسة لمحاولة تزكية مهار 

 وفعالة ألدائها التنافسي. 
 : تتمثل أىمية ىذه الدراسة في : أىمية الدراسة-



 

 جنادي كريم
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األمهية االسًتاتيجية والتنظيمية لتسويق ادلوارد البشرية يف تفعيل وتنمية  إنارة الطريق للممارسُت واألكادميُت -
 القدرات اخلالقة وادلبدعة للموارد البشرية يف ادلؤسسة التنافسية 

إمكانية تطوير فلسفة تسويق ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات التنافسية وذلك لرد االعتبار للمورد البشري كمحددة  -
تنافسية تأىيل ادلؤسسة خلوض معاركها مع ادلؤسسات ادلنافسة من زاوية جدارة وكفاءة مواردىا البشرية من ابعاد 

 الوالء وتنمية الراس ادلاؿ البشري ادلتميز. 
ىتماـ الكبَت االسًتاتيجي للموارد البشرية يف ادلؤسسات التنافسية كبوصلة اسًتاتيجية ربدد ادلسارات التنمية اال -

 وتطويع ادلزايا التنافسية والتمَيز يف اختيار ادلرشحُت ومساندة ادلتعاونُت لتحقيق الوالء التنظيمي.
 3 تكمن أىداؼ دراستنا ادلتواضعة ىذه يف 3 أىداف الدراسة -
الًتكيز وبعناية على الرأس ادلاؿ البشري وتنميتو كمورد اسًتاتيجي وتنافسي لتفعيل نظاـ ونشاط تسويق ادلوارد -

 البشرية يف ادلؤسسة. 
قدرة ادلؤسسة يف ادلستقبل على التمييز بُت مواردىا البشرية ادلتميزين وامكانية كفاءاهتم بشكل صحيح وطرؽ  -

 ردىا البشرية يف مشاريع مستقبلية. صحيحة واعادة استثمار مردود موا
تنمية وذبدير ثقافة السوؽ والزبوف الداخلي يف ادلؤسسات التنافسية وحد سواء ادلؤسسات التنافسية اجلزائرية  -

 وذلك إلعطاء ادلورد البشري ادلكانة االسًتاتيجية والتنافسية يف رلمل القرارات ادلتخذة. 
 حدود الدراسة : -

يف دور الذي يؤديو تسويق ادلوارد البشرية يف تثمُت الراس ادلاؿ البشري يف ادلؤسسات  تكمن حدود الدراسة
التنافسية وذلك يف قدرتو على االىتماـ والًتكيز على ىذا ادلورد كونو حجر الزاوية خلدمة العديد من الغايات 

ة يف السوؽ وربقيق الوالء التاـ اذباه وادلشاريع اليت تطمح اليها ادلؤسسات التنافسية وخاصة لبناء صورة ذىنية متميز 
 معاونيها يف سياؽ ذلك. 

 لقد تم تفكيك محاور ىذه الورقة البحثية الى المحاور التالية :
 تعاريف أكادديية وعلمية لتسويق ادلوارد البشرية من مقاربات فكرية متباينة  -
 أمهية وأىداؼ تسويق ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات التنافسية  -
 مؤىالت صلاح نظاـ التسويق الداخلي يف ادلؤسسات التنافسية شروط و  -
 أثر عملية تسويق ادلوارد البشرية يف ربقيق أداء التنافسي للموارد البشرية يف ادلؤسسة االقتصادية -

 وتنافسيا.مشاركة تسويق ادلوارد البشرية يف تنمية وتطوير األداء التنافسي للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية اسًتاتيجيا 
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 :تعاريف أكاديمية وعلمية لتسويق الموارد البشرية من مقاربات فكرية متباينة .0
 أدبيات يف وأساسا التسويق أدبيات يف الثمانينات منذ منتظمة بصفة ادلوارد البشرية تسويق تَتمنولوجية ظهرت
 التسويقية التطبيقات يف األساسية وادلقومات ادلبادئ استَتاد ربدد اليت األسكندنافيةو  األصللوساكسونية التسويق
 2 3التالية بالطريقة موصوفة عامة بصفة الداخلي التسويق إدماج شروط فإف بداخلها، ادلنظمات نشاط حقل يف

تسويق ادلوارد البشرية ناتج عن أصل التغَتات النابعة من ادلعامالت السلعية، بسبب وجود سياؽ تنافسي قوي، شلا 
سسات تنمية العديد من السياسات لزيادة حصتها السوقية واحملافظة عليها )االىتماـ بشكل فعاؿ حتم على ادلؤ 

حباجات وأذواؽ ادلستهلكُت، برامج لتطوير اجلودة خاصة بادلنتجات، ربقيق ما توعد بو ادلؤسسة )وفاء العمالء(، 
ل ادلوظفة اليت تندد بادلسامهة والتحفيز، فإف ربقيق مثل ىذه األىداؼ ال تصدر وإمنا مرتبطة بقدرة وإدارة العوام

وادلوارد البشرية ينظر ذلا كميزة تنافسية كبَتة. تقـو رىانات تسويق ادلوارد البشرية على التشجيع عند ادلوظفُت 
مقاربة التوجو بالزبوف وإخضاعهم وإشراكهم ضمن مقاربات جديدة مرتبطة بالسوؽ )السوؽ الداخلي( وىذا 

" Dualالت واليت تعك  أنشطة سوقية وتنافسية داخل التنظيم للمؤسسة "كالتسويق نظَت حملاولة فهم التحو 
للتسويق اخلارجي، يعترب تسويق ادلوارد البشرية من ىذه الزاوية فلسفة إدارية تقـو على تنسيق اجلهود واالتصاالت 

ربقيق تبادالت داخلية وخارجية ناجحة  والتبادالت الداخلية بُت ادلؤسسة والعاملُت )ادلوظفُت( وادلتعاونُت هبا قصد
 بُت ادلؤسسة وعمالئها من جهتُت )الداخلية واخلارجية(.

لتسويق ادلوارد البشرية إسهامات فكرية وعلمية للعديد من ادلفكرين يف ىذا السياؽ الذي أسهموا فيو بطرؽ متميزة 
سسات االقتصادية، ومن أىم ىذه تعك  أمهية ودوره االسًتاتيجي والتنظيمي بالدرجة األوذل داخل ادلؤ 

اإلسهامات ما يلي3 لتسويق ادلوارد البشرية إسهامات فكرية وعلمية للعديد من ادلفكرين يف ىذا السياؽ الذين 
أسهموا بتقدمي مقاربات متميزة تعك  أمهية ودوره االسًتاتيجي والتنظيمي بالدرجة األوذل داخل ادلؤسسات 

 0مات ما يلي3االقتصادية ومن أىم ىذه اإلسها
 ( توصلBerry 1984 يف دراستو إذل أف تسويق ادلوارد البشرية ىو تطبيق للفلسفة وادلمارسات )

 التسويقية بالنسبة لألفراد الذين يقوموف خبدمة العمالء.
(، إذل أف تسويق ادلوارد البشرية حىت اآلف دل يتجاوز Hanel and Fors 1992كما تتوجو إسهامات )

ية لتطبيقاتو يف ادلؤسسات، وإمنا ىو شعار يًتدد فيها، دوف أف ديتد إذل الًتسيخ كذىنية تسويقية ادلستويات الراق
لدى األفراد وادلستويات التنظيمية فيها أيضا، حيث النظرة للعاملُت باعتبارىم شكال من أشكاؿ العمالء داخل 

قياـ اإلدارة بالتسويق الفعاؿ دلنتجاهتا داخل  ادلؤسسة، كما توصل إذل أف تسويق ادلوارد البشرية يعٍت ببساطة ضرورة



 

 جنادي كريم
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  342  
 

ادلؤسسة دلقابلة توقعات العمالء الداخليُت أو ما يفوؽ توقعاهتم وبناء صورة طيبة لصاحب ادلؤسسة اذل جانب 
 االحتفاظ بفضل الطاقات وادلهارات البشرية ادلتميزة. 

أحد األساليب ( إذل أف Richardson and Robinson 1986كما توصلت أحباث كل من )
الفعالة لتحقيق التميز يف تقدمي ادلنتجات أو اخلدمات ىو ربسُت مستوى جودة ادلنتجات واخلدمات ادلدركة على 
حد السواء من جانب العميل النهائي عن طريق تطبيق برامج التسويق ادلوارد البشرية سواء على ادلستوى 

 3االسًتاتيجي أو التكتيكي.
( واليت أوضحت تأثَت تسويق ادلوارد البشرية على  2003Hagg and Allجاء هبا )كما أوحت الدراسة اليت 

أنو الثقافة التنظيمية للمؤسسة وذلك من خالؿ توضيح أىداؼ وقيم أداء ادلؤسسة وتوصيل ذلك للعاملُت هبا 
الفردية واجلماعية  وذلك لتحفيزىم على ادلشاركة الفعالة يف صلاح ادلؤسسة )بناء روح الفريق، تعزيز روح ادلبادرة

 4لًتقية أداء ادلوارد البشرية(.
يعترب تسويق ادلوارد البشرية من االذباىات ادلعاصرة يف علم االدارة احلديثة والذي ظهر بشدة يف هناية القرف ادلاضي 

البشري وساىم أسلوبو يف االستعانة باألنشطة التسويقية احلديثة من أجل توظيفها يف ادارة وتنمية الراس ادلاؿ 
ادلتميز وجعلو أكثر والء لوظيفتو ومؤسستو واشباع رغباتو ومتطلباتو كعميل داخلي بكفاءة وفعالية من خالؿ 
اسًتاتيجيات وخطط تسويقية مكَيفة لتنمية فلسفة السوؽ الداخلية والتبادؿ الداخلي بُت ادلؤسسة االقتصادية 

 وموظفيها العمالء الداخليُت. 
ي شددت على ترمنولوجية تسويق الموارد البشرية وأشهر اإلسهامات فيها في ىذا ومن أىم التعاريف الت 

 السياق ما يلي:
( تسويق ادلوارد البشرية على أنو3"عملية تسويقية داخل ادلؤسسة يسمح ذلذه األخَتة Liger 2007يعرؼ )

وار مع ادلتعاونُت، وذلك من بتصميم وترقية أفكار ومشاريع، أو قيم أساسية للمؤسسة حيدد االتصاؿ عن طريق احل
يهم وتعزيز إشراكهم داخل أجل التعبَت بطريقة حرة عن اآلراء أو األفكار ادلوارد البشرية وتنمية ادلبادرة ف

 5".ادلؤسسة
( يعرؼ تسويق ادلوارد البشرية أنو3"حالة ذىنية جديدة تستند اذل تقنيات Panczuk 2007أما تعريف )

وارد البشرية حبيث يكمن للمؤسسة وادارة ادلوارد البشرية بيعها واالحتفاظ هبا تسويقية تتكيف مع أنشطة ادل
وذبديدىا. .. تسويق ادلوارد البشرية يضع حقا ادلوظف يف مقاربة "السوؽ " وىذا االخَت أصبح عميل داخلي 

 6حقيقي للمؤسسة ".
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مقاربة الزبوف يف مركز اىتماـ ( فإنّو3"سَتورة موجهة اذل تعزيز Brillet et Gavoille 2017أما تعريف )
ادلنظمة، ويقع على عاتق ادارة ادلوارد البشرية مهمة التعاوف مع متعاونُت ادلنظمة )يف بعدىا الداخلي( وأيضا اذل  

 7كل االطراؼ الفاعلة )يف بعدىا اخلارجي( ".
"مقاربة فقد عرفا تسويق ادلوارد البشرية على أنو3 (La Pinta et Berthelot 2019أما تعريف )

اسًتاتيجية من أجل تصميم أو تطوير كل أو جزء من عروض ادلوارد البشرية دلؤسسة موجهة ضلو تلبية حاجات 
ورغبات العناصر ادلستهدفة الداخلية )ادلتعاونُت(أو اخلارجية ادلرشحُت من خالؿ بإضفاء الطابع الرمسي ومسامهة 

 8". سةادلوارد البشرية يف تصميم واعداد اسًتاتيجية ادلؤس
من خالل استعراض لهذه الباقة من التعاريف الخاصة بتسويق الموارد البشرية من المناسب أن نتوقف عند 

 التحفظات التي نراىا مناسبة والتي تشد انتباىنا في ىذا السياق:
 ( داخل ادلؤسسة.Démarche marketingتسويق ادلوارد البشرية عملية تسويقية ) -
سعى إذل تنمية وترقية احلوار مع ادلوظفُت لتنمية ادلبادرة فيهم وتعزيز توجههم دبنطق تسويق ادلوارد البشرية ي -

 السوؽ وادلستهلك داخليا. 
تسويق ادلوارد البشرية كنشاط أساسي يسعى إذل تطوير ادلعرفة عند العمالء الداخليُت )ادلوظفُت(،  -

 التنظيمية. واخلارجيُت )الزبوف( والًتكيز على احلد من الصراعات وادلعوقات
تسويق ادلوارد البشرية يسعى إذل ربسُت وتغيَت أداء ادلؤسسة عن توجيو ادلتعاونُت وقدرهتم يف أداء أنشطة  -

 داخلية متميزة.
تسويق ادلوارد البشرية مقاربة اسًتاتيجية تسعى اذل تطوير عروض ادلوارد البشرية وضفاء الطابع الرمسي  -

 سًتاتيجية ادلؤسسة.دلسامهة ادلوارد البشرية يف اعداد ا
وبشكل أوضح بزغ تسويق ادلوارد البشرية من إسهامات فكرية وعلمية حديثة نابعة من أدبيات حوؿ تسويق 

( وغَتىم والذي يشكل Berry 1981( ،)Forman 1995( و)Gronroos 1981اخلدمات )
يدخل ضمن التطبيقات وادلمارسات التسويقية اخلدماتية ولديو معٌت عالقايت حيث يشكل بعدا  بساطا معارفيا

أساسيا وزلوريا يف تعزيز قابليات تسويقية معاصرة يف نشاط اخلدمات ذات الصبغة العالئقية لتحقيق غاية الوالء 
دة العالقات اليت تتشكل بُت موظفي اذباه الزبائن وتنمية جودة اخلدمات ادلقدمة، وذلك يف ظل تعزيز وتنمية جو 

"، وذلك بالًتكيز على ادلوارد البشرية كعامل لحظة" أو "لحظة صدقاالتصاؿ والزبوف أثناء لقاءاهتم ادللقبة "



 

 جنادي كريم
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  344  
 

للتنافسية يف نشاط اخلدمات واليت تزيد من الثقة بُت العاملُت والزبوف وكمحور اسًتاتيجي يف العالقة بُت صاحب 
  22اخلدمة والزبوف. 

وىذا يَدؿ على أف تسويق ادلوارد البشرية مرتبط ارتباطا وثيقا بالعمليات واألنظمة التسويقية ادلختلفة اخلارجية 
والتفاعلية ربقيق الوعود على ادلستوى الداخلي )وعود العاملُت( واخلارجي )وعود الزبائن( وتفعيلها وتنميتها 

نهما، ويلعب التسويق التفاعلي دورا زلوريا يف عملية الوفاء باستمرار والًتكيز عليها لتحقيق ارتباطات وثيقة بي
بالوعود كنظاـ يزيد من والء ووفاء ادلتعاونُت وادلوظفي للوصوؿ اذل رضاء الزبوف اخلارجي دبوارد بشرية تنافسية 

  للمؤسسة االقتصادية.
 :أىداف تسويق الموارد البشرية على مستويين االستراتيجي والتكتيكي .3

الهدف على المستوى الكلي، سيم أىداؼ تسويق ادلواردالبشرية إذل ثالثة مستويات من األىداؼ ىي3 ديكن تق
 والهدف على المستوى االستراتيجي وأخيرا الهدف على المستوى التكتيكي.

ىو احلصوؿ على عاملُت ذلم قدرات ومهارات عالية قادرين على ربمل ادلسؤولية  على المستوى الكليفاذلدؼ 
 22(. Anna & Christine, 2000, P3 تزاـ بتقدمي خدمات عالية اجلودة للزبائن اخلارجيُت )واالل

فهو إجياد بيئة داخلية يتصرؼ فيها ادلوظفوف بالطريقة ادلرغوب فيها : على المستوى اإلستراتيجيأما اذلدؼ 
واليت يتم تسهيلها من خالؿ إجراءات فاعلة وىي ثقافة اخلدمة والتدريب الداخلي ونشر ادلعلومات التسويقية إذل 

لة إزالة العوائق ادلتعاونُت والغاية من ذلك ىو تطوير وعي الزبوف الداخلي واخلارجي وإجياد التكامل بينهم وزلاو 
 الوظيفية اليت تقف أماـ فاعلية تسويق ادلوارد البشرية من موارد بشرية عالئقية اذل موارد بشرية تبادلية. 

فهي بيع اخلدمات من خالؿ اجلهود التسويقية : أما أىداف تسويق الموارد البشرية على المستوى التكتيكي
 احلاليُت وادلرتقبُت ىم السوؽ األوؿ للمنظمة ادلقدمة للخدمة، وجيب ادلفردة للعاملُت والذي يستند إذل أف ادلوظفُت

أف يفهم العاملوف دلاذا يتوقع منهم أف يؤدوا وظائفهم بطريقة معينة، وكذلك مثوذلم للخدمات والنشاطات اليت 
الىتماـ سبارسها ادلنظمة وأف اخلدمات جيب أف تكوف على مستوى عاؿ من اجلودة وأف تكوف مقبولة كما جيب ا

(، وال بد من اإلشارة إذل أف تطبيق فلسفة تسويق ادلوارد Gronroos, 1983, P95بقنوات االتصاؿ )
البشرية ىي ليست الغاية النهائية حبد ذاهتا للمؤسسة بل ذبعل ادلنظمة ذات أداء أفضل وذلك يكوف من خالؿ 

وارد البشرية وتعزيز االندماج العارل اجلودة ربسُت مستويات أداء ادلوظفُت وادلتعاونُت من خالؿ أفضل عروض ادل
 20(. Cahill, 1996, P25للوظيفة وربقيق أكرب دوراف للعمل وربقيق رضا الزبائن اخلارجيُت )
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 شروط ومؤىالت نجاح نشاط واستراتيجية تسويق الموارد البشرية في المؤسسة التنافسية: .4
دلوارد البشرية كنظاـ متكامل ومنظم جيب أف يستويف الشروط و من ىذه الزاوية صلد أنّو لنجاح سَتورة تسويق ا

 التالية3
  أف تسويق ادلوارد البشرية جيب اعتباره عنصرا مًتابطا مع اإلدارة االسًتاتيجية كنظاـ فكري وسلوكي

 متكامل جيب تواجده على مستوى القمة االسًتاتيجية للمؤسسة.
  خالؿ اذليكل التنظيمي واإلدارة )بث وانتشار الثقافة عملية تسويق ادلوارد البشرية جيب أف تدعم من

التسويقية تعم أجواء التنظيم يف ادلؤسسة أفقيا وعموديا كشرط أساسي لبناء سلوؾ تنظيمي تسويقي فعاؿ 
 بكفاءة(.

  اتساؽ اإلدارة العليا )القمة االسًتاتيجية( وتدعيمها تسويق ادلوارد البشرية وىذا إلرساء احلالة الفكرية
ويق ادلوارد البشرية وىذا إلرساء احلالة الفكرية للتسويق داخل ادلؤسسة وخاصة يف حالة تغيَتات ىيكلية لتس

 وتسويقية واسًتاتيجية يف ادلؤسسة لكي تصبح موجهة بالسوؽ وادلستهلك على ادلستويُت الداخلي واخلارجي.
اسًتاتيجي يف زرع بذور الوعي واإلحساس اذباه ما يؤكد ىذا االستعراض على أمهية تسويق ادلوارد البشرية كمحور 

األفراد بدورىم احملوري كعمالء داخليُت ديثلوف العنصر األساسي ذلك على توظيف ادلهارات والكفاءات والرباعة 
 يف خدمة ادلستهلك أفضل من ادلنافسُت يف السوؽ، وىذا من منطلق السوؽ والتنافسية الداخلية للمؤسسة.

 : تسويق الموارد البشريةاستراتيجية  -2. 4
يقـو مفهـو تسويق ادلوارد البشرية على النظر إذل العاملُت باعتباره عمالء، وأف الوظائف ىي منتجات داخلية يف 
ادلنظمة، كما جيب أف تركز ادلؤسسة على تطوير العاملُت، وربفيزىم ضلو ربقيق أىداؼ ادلؤسسة ادلختلفة وقد مت 

لداخلي يف ادلؤسسات بثالثة مراحل، وعليو ديكن استعراض ىذه ادلراحل على النحو ربديد مراحل تطور التسويق ا
 23التارل3

 : التطبيق االستراتيجي وإدارة التغيير -2-2. 4
وقد ركزت ىذه ادلرحلة على أف تسويق ادلوارد البشرية ىو الدافع أو احملرؾ لتطبيق اسًتاتيجية ادلؤسسة، وادلقصود 

العاملُت يف وضع األىداؼ واالسًتاتيجيات، وذلك لكوهنم من يقـو بتحقيق تلك ىنا ىو ضرورة إشراؾ 
 األىداؼ، ويعملوف على تطبيق تلك االسًتاتيجيات أيضا.

 : إرضاء العاملين -2-0. 4
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تتميز ىذه ادلرحلة بالًتكيز على قضايا ربفيز العاملُت وربقيق رضاىم والسبب الرئيسي وراء ذلك، ىو يف ضرورة 
 فهـو تسويق ادلوارد البشرية لتحسُت وتطوير جودة اخلدمات وادلنتجات ادلقدمة للموظفُت وادلتعاونُت. توجيو م

 : التوجو بالعميل -3--2. 4
وىي تعترب ادلرحلة الرئيسية الثالثة يف تطوير مفهـو تسويق ادلوارد البشرية الذي يبدأ بالًتكيز على أمهية مفهـو  

 ء، وىي اليت جاءت استجابة حلاجات العمالء ومتطلباهتم.التفاعل بُت العاملُت والعمال
و لتسويق ادلوارد البشرية دور مهم وفعاؿ يف دعم ادلوارد البشرية للمؤسسة، ويف تلبية احتياجاهتم، ويف تقليل معدؿ 

لعمالء،  دوراف العاملُت يف ادلؤسسة، إضافة إذل تطبيقو سوؼ يضمن التزاـ العاملُت بتقدمي أفضل اخلدمات ذباه ا
كما يركز التسويق الداخلي على مشاركة العاملُت لإلدارة العليا يف وضع األىداؼ واالسًتاتيجيات وذلك لتحقيق 

 األىداؼ بالكفاءة واجلودة ادلناسبة. 
فتوفَت ادلناخ : Employee Morale -الزبائن الداخليين –أخالقيات الموظفين  - 2-4. 4

ى زيادة الشعور اإلجيايب ادلتكوف لديهم، وتقليل الشعور بادللل أو التذمر ادلناسب لرغبات العمالء سيعمل عل
وتسهم ىذه الناحية يف بناء األس  والقواعد األخالقية اليت ينطلق منها العاملوف يف توفَت وتقدمي ادلنتج دبستوى 

داهتا التشغيلية اذل جانب الئق ومناسب يتسم بالفاعلية والكفاية، تساىم اسًتاتيجية تسويق ادلوارد البشرية وزلد
االسًتاتيجية العامة للمؤسسة يف تفعيل تنافسيتها السوقية وتنمية مزاياىا التنافسية واالرتقاء اذل ارقى الدرجات 

من خالؿ ، ) -Peters Thomas and Robert Waterman-1983األداء والتفوؽ ) 
يات التدريب ادلتميزة وانظمة التحفيز ادلادية منها تنمية الكفاءات البشرية وتطوير رصيدىا ادلعريف من خالؿ عمل

 وادلعنوية لتفجَت قدراهتم ومواىبهم اخلالقة وادلبدعة اليت تعك  صورة ادلؤسسة ادلتعلمة وادلتفوقة.
 التنافسية: المؤسسة في البشرية للموارد االداء التنافسي تحقيق في تسويق الموارد البشرية أثر .4

يشَت مصطلح التنافسية اذل قدرة ادلؤسسة على التناف  وما ربتويو من قدرات ومزايا تنافسية لذلك الشأف ما 
جيعلها يف مصف ادلؤسسات الرائدة يف ميداف أعماذلا والقدرة على خدمة العمالء وربقيق أرباح معتربة بأقل تكلفة 

 واالستيالء على حصص سوقية كبَتة. 
" تقدمي منتج 3 ( على أهنا2986) percheroux richardدلؤسسة االقتصادية ديكن تعريف تنافسية ا

أو خدمة ذي جودة عالية وسعر مقبوؿ للزبائن وربكم وأداءات عالية للمؤسسة يف السوؽ مقارنة بادلنافسُت 
 . 24اآلخرين، وىذا بتقدير واحتساب احلصة السوقية النسبية "
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أهنا3" القدرة على انتاج السلع الصحيحة واخلدمات بالنوعية ( للتنافسية 1997) Houghtonاما تعريف 
اجليدة وبالسعر ادلناسب ويف الوقت ادلناسب. وىذا يعٍت تلبية حاجات ادلستهلكُت، بشكل أكثر كفاءة من 

 .25ادلؤسسات األخرى"
ربقيق األىداؼ من " القدرة على الصمود أماـ ادلنافسُت بغرض 3 اهنا للتنافسية( 0222) أما تعريف فريد النجار

رحبية، منو،استقرار،توسع،ابتكار وذبديد، حيث تسعى ادلؤسسات ورجاؿ األعماؿ بصفة مستمرة اذل ربسُت 
ادلراكز التنافسية بشكل دوري نظرا الستمرار تأثَت ادلتغَتات العادلية واحمللية، وربقيق التنافسية من خالؿ رلموعة 

رة اجلودة الشاملة، ذبديد ادلنتجات والتعبئة والتغليف، زبفيض التكاليف التحكم يف التكاليف، ادا3 متغَتات منها
واألسعار، إرضاء العمالء والبحث عن عمالء زلتملُت، االتصاالت التسويقية، ادلقارنات التطويرية، سبَيز أداء ادلوارد 

 . 26البشرية...اخل"
 فهي. األعماؿ واقتصاديات اإلسًتاتيجية اإلدارة رلارل من كل يف ىامة ومكانة حيزا التنافسية ادليزة مفهـو يشغل 
  .منافسيها مع بادلقارنة متواصلة رحبية ادلنظمة ربقق لكي جوىرية فرصة يقدـ الذي اذلاـ اإلسًتاتيجي العنصر سبثل
 يف التنافسية ادليزة فكرة بدأت حيث ادلاضي القرف من الثمانينات إذل التنافسية ادليزة مفهـو بدايات ترجع و

 ) أستاذ اإلدارة اإلسًتاتيجية جبامعة ىارفارد ( بشأف مايكل بورتر كتابات ظهور بعد وخاصة والتوسع االنتشار
 27.إسًتاتيجية التناف  وادليزة التنافسية

 أساسي بشكل ادلوارد البشرية ويتضمن تسويق خالؿ أسلوب من للمؤسسات مستمرة تنافسية ميزة ربقيق إف
كوهنم ايضا عامل من و  ادلنظمة على تكاليف رلرد كوهنم ادلتعاونُت منو  ادلوظفُت يف التفكَت طريقة تغيَت زلاولة

عوامل التنافسية يف ادلؤسسة االقتصادية مهتموف بتنمية وربسُت ادائها الكلي ما يعك  جودة تنافسيتها وتفجَت 
 االقتصادية. باقة من القدرات وادليزات التنافسية اليت تضفي حبقيقة تنافسية ادلؤسسة 

 28: التنافسية الميزة مفهوم -2. 5
 نف  يف العاملة ادلنافسة ادلؤسسات على التفوؽ ربقيق إذل خاللو من ادلنظمات تسعى ىدفاً  التنافسية ادليزة تعد

 اإلدارة تعريف إذل الباحثُت بعض دفع اإلسًتاتيجية التوجهات على وىيمنتو ادلفهـو ىذا القطاع، فنشوء
 حبيث وملموس واضح بشكل ادليزة واستخداـ وتطوير ربديد عملية فهي التنافسية ادليزة إدارة بأهنا اإلسًتاتيجية

 .عليها واحلفاظ تطبيقها ديكن
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 على للتفّوؽ اجلديد وإضافة واإلبداع الذايت اجلهد على يعتمد ديناميكي مفهـو3 بأهنا البعض ويعرّفها ىذا
 العميل يدركها فارقة كعالمة للسلعة ادلشًتين جلذب األفضل والتسويق العالية والتقنية النوعية خالؿ من ادلنافسُت

  .منافسيها على إضافية ميزة ذلا حيقق ما وىذا ادلنتج يف أو ادلنشأة يف( الزبوف)
 منوذج خالؿ من منافسيها مع مقارنةً  ادلؤسسة تطوره وادلميز الفريد الوضع3 بػ أيضاً  التنافسية ادليزة عن يعرّب  كما

  .للموارد اخلاص استخدامها
 وادلوارد اإلمكانيات سلتلف عن األوذل تعرّب  إذ التنافسية، وادليزة التنافسية القدرة بُت منّيز أف ديكن الصدد ىذا ويف
 التفرّد رلاالت فتمثل التنافسية ادليزة ادلنافسة، أما مواجهة من سبكػّنها حيث للمنظمة قوة مصدر تشكل اليت

 استغالذلا مت ما إذا التنافسية ادليزة مصدر التنافسية القدرة تعترب حيث الطويل، ادلدى يف ادلنافسُت على والتفّوؽ
  .للمنظمة التنافسية للقدرات وادلتميز األمثل االستغالؿ نتيجة ىي التنافسية ادليزة أفضل، إذف بشكل

 : التنافسية الميزة أنواع -0. 5
 ىذه قياـ3 اثنُت من أمر طريق عن األخرى الشركات على تتفوؽ أف الشركات من شركة ألية ديكن احلاؿ واقع يف

 بعض بإنتاج الشركة ىذه قياـ أو أقل، بتكلفة ولكن ادلعروضة األخرى بادلنتجات شبيو منتج بتقدمي الشركة
 ىذه على يُقبلوف ادلستهلكُت جيعل الذي األمر األسواؽ، يف ادلعروضة األخرى ادلنتجات عن ادلختلفة ادلنتجات
 اليت وادلصروفات التكلفة تعويض إذل يؤدي شلا األخرى ادلنتجات أسعار على تزيد اليت األمواؿ ويدفعوف ادلنتجات
 .ومتميز سلتلف منتج إنتاج عملية على أنفقت
 3 مها التنافسية ادلزايا من رئيسياف نوعاف ىناؾ أف القوؿ ديكن سبق ما على وبناءً 

معناىا قدرة الشركة على تصميم، Cost Leadership advantage 3ميزة التكلفة األقل  -0-2. 5
بأقل تكلفة مقارنًة مع الشركات ادلنافسة ودبا يؤدي يف النهاية إذل  تكوين والتدريب المورد البشريتصنيع، و

 ربقيق عوائد أكرب.
معناىا قدرة الشركة على Differentiation advantage 3: ميزة تسويق الموارد البشرية -0-0. 5

تقدمي منتج متميز وفريد ولو قيمة مرتفعة من وجهة نظر ادلستهلك )جودة أعلى، خصائص خاصة للمنتج، 
 . . ..(كفاءة المورد البشري المتميزةخدمات ما بعد البيع،مهارة و

ادلوارد البشرية ادلتميزة وآخر الدراسة يف وعلى اجلانب األخر صلد أنو من ادلمكن ربقيق ادليزة التنافسية ادلتعلقة ب
رلاؿ الشؤوف االسًتاتيجية تؤكد الدور احملوري إلدارة ادلوارد وعلى حد سواء ادلوارد البشرية من حيث تدريبها 

الدور وتلقينها السَتة والسلوؾ التنظيمي ادلالئم لتكوف دبثابة القاطرة اليت ذبر كل أنشطة ادلؤسسة كوف أف 
تفعيل القدرات ادلبدعة والتنافسية للموارد البشرية ادلمثلة يف صورة زبائن ادلوارد البشرية  لتسويق االستراتيجي
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 Marque» داخليُت يهتموف خبدمة الزبائن اخلارجيُت يف ظل العالمة التجارية لصاحب ادلؤسسة
employeur » ربت طاقية االدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية(ANDRE CAVANOL 

PASCAL ROULLE 2013 ;P: 109).) 
 3 وباإلضافة إذل األنواع الرئيسية السابقة للميزة التنافسية ىناؾ أنواع أخرى جديدة نذكر منها 

العديد من ادلنظمات  حيث تعمل: High Quality advantageميزة الجودة العالية  -0-3. 5
 على ربقيق اجلودة العالية واستخدامها كأداة تنافسية وفرصة إلرضاء ادلستهلك.

ربقيق اجلودة عندما ينجح ادلنتج يف تصميم وتنفيذ وتقدمي منتج )سلعة أو خدمة( تشبع حاجات وتوقعات  
 . العميل ادلعلنة وحىت تلك اليت دل يفصح عنها اليت تعي بعالمة أصحاب العمل

 ويتطلب التناف  باجلودة ػ بدوره ػ عدة مقومات تتمثل أمهها فيما يلي3  
 استلهاـ حاجات وتوقعات العمالء الداخليُت كأساس لتصميم ادلنتجات وكافة وظائف ونظم الشركة. -
 جعل جودة ادلوارد البشرية على رأس أولويات اإلدارة العليا. -
 اء السليم من ادلرة األوذل.زرع وتنمية ثقافة اجلودة متضمنة حتمية األد -
 لتحقيق النجاح يف األداء القائم على االبتكار. قوى البشرية المتميزة والبارعة اختيار وتدريب وحفز -
 تصميم سليم للمنتجات وتنفيذ سليم للتصرفات. -
 تطوير ادارة عالقات مع الزبائن الداخليُت لضماف إسًتاتيجية الوالء التنظيمي. -
 اجلودة إلدارة ادلوارد البشرية.تبٍت فلسفة تأكيد  -
 تبٍت مفهـو التحسُت ادلستمر. -
استخدامات متقدمة لتكنولوجيا ادلعلومات يف تصميم النظاـ لألجور واحلوافز وانظمة ادلعلومات للموارد  -

 البشرية.
 Speed advantage :29ميزة المنافسة بالسرعة  -0-4. 5

واـ األخَتة، شلا أدى إذل ظهور ما يسمى بادلنافسة الزمنية أو السرعة مصدر جديد للميزة التنافسية خالؿ األع
 " حيث سيتبارى ادلتنافسوف يف اختصار الوقت Time-Based competitionالتناف  بالزمن" 

 . ولهذا الغرض يتوجب تحقيق ما يلي:
 تبسيط الوظائف داخل ادلؤسسة من خالؿ عمليات تقليص احلجم أو إعادة اذلندسة. -
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 عمل فّعالة ومبدعة تتميز بروح االبداع والتفاعل بُت الزبوف الداخلي واخلارجي.تشكيل فرؽ   -
 التمتع بادلرونة. -
 العمل على الًتابط مع ادلستهلك وادلورد بصورة متكاملة. -
 تطوير اآلليات السريعة للتغذية العكسية للمعلومات ادلتميزة اخلاصة بادلوارد البشرية.  -
 يف مفضػّل وضع على ثانياً  واحملافظة أوالً  بالتوصل ما دلؤسسة تسمح اليت اإلسًتاتيجية نتيجة سبثل التنافسية فادليزة 

 احلاليُت ادلنافسُت رحبية متوسط من أعلى رحبية على احلصوؿ على قادرة تكوف أف ذلا يسمح السوؽ، والذي
 .ادلستقبل يف وادلمكنُت

للمؤسسة االقتصادية الجزائرية  تنافسيمشاركة تسويق الموارد البشرية في تنمية وتطوير االداء  .6
 استراتيجيا وعمليا:

 والصناعي العاـ التسويقي النشاط يف ادلستخدمة التسويقية التقنيات سلتلف تطبيق يف ادلوارد البشرية تسويق يساىم
 االسًتاتيجية ادلشاريع إلصلاح والتسويقية االنتاجيةو  الفنية ومهاراهتا قدراهتا وتعزيز ادلؤسسة يف البشرية مواردىا لتنمية

 ألفضل التنافسية القدرات تنمية تسويق ادلوارد البشرية اذل ميدانيا، ويلجئ التكتيكية وخططتها قراراهتا وتصويب
 3 خالؿ من وىذا ادلتميزة البشرية ادلهارات

 : إعداد األنشطة والعمليات التي تشجع األفراد الماىرة والفعالة -2. 6
من الضروري على مدراء ادلؤسسات االقتصادية التنافسية استخداـ وتطويع ادلفاىيم األساسية للنشاط التسويقي 
وف داخل التنظيم لغرض جذب واالحتفاظ بأفضل القدرات وادلهارات البشرية ادلتشبعة بروح االبداع والتعا

واالئتالؼ االجيايب بينهم، باإلضافة اذل التفكَت والبحث يف احلاجات االساسية للعاملُت باعتبارىا متباينة من فئة 
عاملة ألخرى حبكم تباين ادلصاحل واألىداؼ لدى كل فئة )'حبوث التسويق ( لغرض فهمها وربليلها لصاحل 

افسية البشرية القادرة على خدمة الزبوف اخلارجي أحسن ادلؤسسات واألفراد معا وذلك أيضا لتنمية القدرات التن
 وأفضل من ادلنافسُت األكثر هتديد للمؤسسة.

لذلك بإمكاف رجاؿ التسويق استخداـ اساليب البحث التسويقي لتحديد االحتياجات االساسية للموارد البشرية 
ة الزبوف اخلارجي وكذلك ذبزئة سوؽ العمل وزلاولة تلبيتها بكفاءة عالية النتظار زلصوذلا من العطاء ادلقدـ خلدم

ومن مث تعيُت الفئات القادرة والكامنة للمؤسسة وتنمية عناصر ادلزيج التسويقي لكسب ىذه الفئات البشرية 
 ادلؤىلة للوظائف الشاغرة الواشكُت على شغل وظائف جديدة سبَيز ادلؤسسة عن ادلنافسُت من وراء زلصوؿ أدائهم. 
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 –النقل  -الموقع  –المنافع  –الدفع او األجرة  -العمل  –ىي فاف عناصر ادلزيج التسويقي بالنسبة لألفراد 
والفرص التسويقية  - prestigeوكذلك الوجاىة  –المكفآت المادية والمعنوية  –ساعات العمل 

 الداخلية المحتملة للتنظيم. 
لموارد البشرية اعالف للبحث عن اطارات يف ىذا السياؽ يتطلب من القسم ادلختص يف النشاطات التسويقية ال

أكفاء وذلك بالًتكيز على بعض ادلنافع واالمتيازات اليت حيصلوف عليها ورباوؿ التأثَت على اجلوانب اإلدراكية 
وادلوقفية اليت تدفعهم للبحث عن فرص عمل تليب طموحاهتم ورغباهتم، اذف استخداـ نشاطات تسويق ادلوارد 

عة ومركز ادلؤسسة وتأمُت مستقبلها يف السوؽ التنافسية يعتمد كليَا على ادلنافع اليت البشرية للحفاظ على مس
تعرضها لإلطارات ادلتميزة واحلفاظ عليهم وصيانة مصاحلهم ادلادية وادلعنوية للوصوؿ هبم اذل االرتقاء اذل أعلى 

 مستويات االداء التنافسي. ..
 البشرية المتمَيزةعمليات تشغيل أنشطة التسويق للموارد  -0 .6
إذا ما قررت ادلؤسسة االقتصادية التوجو ضلو السوؽ والزبوف اخلارجي جبدارة مطلقة لكسب وَده عليها التأثَت على  

سلوؾ وتصرفات الزبوف الداخلي )الفرد( وكل ادلتعاونُت جبَو تسوده الكياسة والدماثة والَلطف واحملبة والرفق بينهما 
ة تنفجر منها روح التعاوف واالنسجاـ بُت الزبائن الداخليُت وزرع فيهم الدافعية وادلبادرة لضماف بيئة تنظيمية فعال

التنافسية وتنمية مهاراهتم لتحقيق التفوؽ والتمَيز يف جودة االداء لصاحل ادلؤسسة وخدمة الزبوف اخلارجي بكفاءة 
رية وربديد الوجو اجلديد للتناظر بُت ادلوارد وفعالية تطوير سلوؾ تنظيمي يسعى اذل تنمية نشاط تسويق ادلوارد البش

البشرية والنشاط التسويقي ادلخصص ذلا. إف صلاح وكفاءة أداء برنامج ونشاط تسويق ادلوارد البشرية يعتمد بالدرجة 
ي االساس على عملية التعاوف والتنسيق بُت قسم ادارة التسويق وادارة ادلوارد البشرية ويعترباف ادلفتاح االسًتاتيج

 الذي حيقق تفَوؽ ذات جودة يف أداء ادلؤسسة االقتصادية. 
 استراتيجية الفريق المتماسك )فلسفة روح الجماعة( - 3. 6

ادلؤسسة االقتصادية ادلطبقة ألسلوب تسويق ادلوارد البشرية، إذا قاـ أحد األفراد بارتكاب خطأ أو أركن اذباه 
جل لتغطية او معاجلة ىذا اخلطأ حبكمة ورزانة دوف أف يشعر بو الزبوف اخلارجي، فإف أعضاء الفريق اآلخرين يو 

الزبوف اخلارجي. وىذا ادلوقف دائم احلدوث يف صناعة اخلدمة دبختلف فروعها )الفنادؽ، التأمينات البنوؾ، 
 ادلَصحات،. ..أخل (.عندما يركن ادلوظف )الزبوف الداخلي( يف عملية ما أو نشاط موجو مباشرة للزبوف اخلارجي
فاف عدد من ادلوظفُت اآلخرين يستدركوف ذلك اخلطأ ويبادروف اذل ربسُت ادلوفق القائم بكل كياسة ودماثة 

 للمحافظة على صورة ادلؤسسة واالحتفاظ بالزبوف اخلارجي وإدامة العالقة معو بشكل مستدمي.
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 التوجو نحو التدريب األولي كأساس لنجاح تسويق الموارد البشرية -4 .6
التوجو بأسلوب التدريب األورل عملية اسًتاتيجية لتنقيح القدرات وادلهارات للموارد البشرية يف ادلؤسسة إف 

االقتصادية لتمكُت العاملُت من ربقيق أغراض اليت وجدوا من أجلها بكفاءة وفعالية وزيادة قدرهتا التنافسية 
يق التمكُت والرضا الوظيفي ادلتميزين وتنمية ادلهارات والوصوؿ لالرتقاء جبودة العروض ادلقدمة للزبوف اخلارجي وربق

وادلعارؼ وادلمارسات الوظيفية والتقنية والتكنولوجية ادلرافقة لغرض التمَيز يف األداء وزرع روح ادلبادرة اخلالقة 
خالؿ التنسيق وادلبدعة لدى األفراد العاملُت لتتصَلب العالقات ادلتبادلة بُت الزبوف الداخلي والزبوف اخلارجي من 

والتعاوف بُت الربامج التدريبية إلدارة ادلوارد البشرية واألنشطة التسويقية الداخلية ادلعلنة والفاعلة ذلا. والشكل ادلوارل 
 .يوضح فكرة التدريب األورل لتنمية ادلهارات وادلعارؼ لدى األفراد

  )هارات ومعارف العاملين )المتعاونيندور التدريب األولي في تنمية التفاعل االيجابي لم :22 الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 2002"، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عماف، االردف،  تسويق الخدمات3 محيد الطائي، بشَت العالؽ، " المصدر
 355ص3 

 تنقيح ىذه ادلهارات والقدرات ادلعرفية والعلمية والتقنية لتطويع أداء ادلؤسسة وجعلو يفحيث يساىم التدريب 
حيضا باجلودة والتمَيز عند التفكَت يف التفاعل والتعامل مع الزبوف اخلارجي وعليو وجَب هتيئة اجلَو التنظيمي ادلالئم 

ة ذبعل ادلوظف زبوف داخلي خلدمة الزبوف اخلارجي بكفاءة لذلك من خالؿ تكوين وزرع رؤية تسويقية داخلي
وفعالية لتحقيق التناظر بُت السوؽ الداخلي )و التناف  التنظيمي يف ادلؤسسة( والسوؽ اخلارجي ) التناف  بُت 

 ادلؤسسة ومنافسيها(.
 3 اذل تنمية التدريب األورل يف ادلؤسسة يلي حُت السعى و عليو توجب على ادلسَت )ادلدير( انتهاج ما

 ادلعرفة
knowledge 

 ادلهارات
skills 

 الكفاءة
Competence 

 االذباىات
attitudes 
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 أف يعي جيدا أف التدريب األورل ىو أحد الوسائل ادلستخدمة يف العمل لتنمية تسويق ادلوارد البشرية.  -
أف يكوف مهيئا لزرع وتنمية رؤية تسويقية داخلية لتمكُت العاملُت من االستعداد للمواقف االسًتاتيجية  -

 ف اخلارجي. والتسويقية اذباه الزبو 
فهم وادراؾ دور وأمهية التدريب دلساعدة العاملُت على تقبل وتنفيذ القرارات واألىداؼ االسًتاتيجية للمؤسسة  - 

 بكفاءة وفعالية عاليتُت لتحقيق أرقى أداء. 
 نشر وبَث المعلومات التسويقية كأساس لتحقيق فعالية أداء العاملين – 5-5-

لتسويقية لدى أفراد ادلؤسسة على ربقيق فعالية أكرب اذل عدد أوفر من العاملُت ترتكز عملية نشر ادلعلومات ا
 3 ادلؤىلُت ألداء مهاـ متخصصة موكلة اليهم لتحقيق رضا الزبوف اخلارجي وىي على ادلنواؿ اآليت

ة العالقة مع ادار االىتماـ باالتصاؿ ادلباشر والتفاعل الباىر بُت الزبوف الداخلي واخلارجي باالستخداـ أسلوب  -
 (. CRM)  – الزبون
ربديد األدوار وادلسؤوليات والسلطات لكل ادلستويات التنظيمية وعلى العاملُت فيها أف يدركوا جَيدا تلك ادلهاـ  -

واألنشطة ادلوَكلة إليهم لتحقيق سلوؾ تنظيمي تسويقي داخلي يقـو أساسا عل فكرة ومبادرة خدمة الزبوف 
 اخلارجي. 

خداـ ادلنشورات وادلطبوعات اليت تعك  رسالة واسًتاتيجية ادلؤسسة اذباه اسواقها وزبائنها الداخليُت الزامية است -
واخلارجيُت والقدرة على خدمتها بكفاءة وفعالية كجزء ال يتجزأ من عملية االتصاؿ التسويقي الداخلي بدرجة 

 األساس.
يف عملية االتصاؿ التسويقي الداخلي والًتكيز على الولوج اذل استخداـ االساليب االفًتاضية وادلعلوماتية  -

 عمليات التدريب ادلستمرة وادلتطورة دلالحقة االبتكارات يف رلاؿ التدريب ادلتطور.
يتطلب من االدارات دبرافقة ادارة التسويق ادلوافقة على اسًتاتيجيات ونشاطات التسويقية للموارد البشرية اليت  -

ادلعلومات وتعليمات يف شكل محالت تسويقية حوؿ موفق ادلؤسسة من ادلوقع تساىم يف نشر وبث باقة من 
السوقي والتنافسي ودور العاملُت يف تطويره جراء تنمية أدائهم لتحقيق األىداؼ ادلقررة من خالؿ جودة 

 اسًتاتيجيات تسويق ادلوارد البشرية اليت تزعم اذل تطوير اداء العاملُت وتنمية الوالء التنظيمي. 
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 تصميم وتنفيذ نظام المكافآت واإلقرار بمحصول العاملين )الزبائن الداخليين(: -6. 6
إف عملية تصميم نظاـ ادلكافآت مرىوف بإيراد أداء العاملُت من خالؿ ادلهاـ واألنشطة ادلقررة لديهم وتأديتها 

كبَت بنظاـ ادلكافآت الذي يساىم بكفاءة وفعالية وعليو وجب عل انشطة تسويق ادلوارد البشرية أف يورل اىتماـ  
 3 يف تفجَت روح االبداع وادلثابرة عند األفراد )الزبائن الداخليُت( وذلك

التوجو بأسلوب إدارة بالفريق الواحد لتحقيق التآزر اإلجيايب لنشاطات تسويق ادلوارد البشرية اذباه ادلوظفُت  -
وادلرشحُت احلاليُت واحملتملُت والتسويق العالئقي من خالؿ تشجيع ادلبادرة اجلماعية واألسرية داخل التنظيم ومنو 

 صوؿ الصادر من األداء ادلربمج للفريق حسب األولوية. صياغة نظاـ للمكافآت خيضع للمعايَت ادلسطرة واحمل
اف االسًتاتيجية التسويقية للموارد البشرية الناجحة اليت ربقق عمل متجدد ومبدع يعتمد بدرجة األساس  -

على الكفاءة والرباعة وادلهارة لدى العنصر البشري ادلتميز ادلتسلح بأحدث ادلعارؼ وادلمارسات االدارية والتسويقية 
 وغَتىا اليت تعك  جودة االداء ادلوجو للزبوف اخلارجي والتمَيز عن ادلنافسُت يف ىذا الشأف. 

إف السمة أو ادليزة اجلوىرية خلطط تسويق ادلوارد البشرية ىو التدريب ادلتجدد وادلعاصر ادلكلل بأحدث  -
دلوظف ادلتميز العنصر االسًتاتيجي ادلعارؼ والتقنيات واالساليب وادلمارسات ادلتميزة اليت ذبعل من ادلتعاوف وا

لتحقيق ادليزة التنافسية واالنفراد دبكانة سوقية راقية جدا واكتساب وَد الزبوف اخلارجي من خالؿ التفاعل والتعامل 
 االجيايب وادلهنية الكامنة اليت ربقق رضا التعامل. 

 خاتمة: .7
سة عليو أف يزرع حالة فكرية تسويقية صلبة ربقق حىت يكتب لتسويق ادلوارد البشرية النجاح ادلطلق يف ادلؤس

القناعة ادلطلقة لدى األفراد العاملُت )ادلوارد البشرية ( فيها بأمهية النشاط التسويقي لي  على ادلستوى اخلارجي 
خلدمة الزبوف وأمنا يتسع اذل أبعد من ذلك من خالؿ انتقاؿ ادلنظور التسويقي اخلارجي للتسويق اذل ادلنظور 

نظيمي للتسويق بذلك تنمية الراس ادلاؿ البشري الذي يركز على نقل فكرة وروية السوؽ وادلنافسة داخل التنظيم الت
لتعَم كل أجوائو وجعل كل أعضاء التنظيم ىم زبائن داخليُت لديهم ادلهارات والقدرات والتحفيزات ادلطلقة خلدمة 

 اءة وفعالية والعالمة ادلتميزة لصاحب ادلؤسسة. الزبوف اخلارجي جراء األداء ادلتميز الذي يؤذونو بكف
 3 من اىم االستنتاجات ادلتوصل اليها يف ىذا السياؽ3 االستنتاجات المتوصل اليها -
 تسويق ادلوارد البشرية رافد من روافد االدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية ؛ -
القدرات البشرية ادلبدعة واخلالقة بناء على تسويق ادلوارد البشرية نشاط واسًتاتيجية تعمل على تفعيل  -

 فلسفة الزبوف الداخلي والسوؽ التنظيمي ؛
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اسًتاتيجية تسويق ادلوارد البشرية تتداخل وتتكامل مع االسًتاتيجية العامة للمؤسسة التنافسية وتنسق مع  -
 اسًتاتيجية ادلارد البشرية ؛

رية ضمن مقاربة السوؽ التنافسي الداخلي واخلارجي يساىم تسويق ادلوارد البشرية يف تنمية ادلوارد البش -
 وتطوير ادليزة التنافسية للموارد البشرية كرافعة اسًتاتيجية لتعميم مفهـو تسويق ادلوارد البشرية للمؤسسة.

 من التوصيات احملتملة ذلذه لدراسة3 : التوصيات المقترحة
التسويقية التنظيمية للموارد البشرية خاصة لتطوير ادليزة تنمية الوعي والثقافة التسويقية عامة والثقافة  -

 التنافسية للموارد البشرية اسًتاتيجيا وعمليا ؛
 اعادة ىندسة ادلهاـ والوظائف التنظيمية سباشيا مع السوؽ التنافسية التنظيمية والسلعية ؛ -
ًتاتيجيات تسويق للموارد تفعيل عمليات التدريب والوالء التنظيمي للموارد البشرية من خالؿ تطوير اس -

 البشرية بناء على اسلوب ادارة اجلودة الشاملة للموارد البشرية. 
 .التوجو برقمنة أسلوب تسويق ادلوارد البشرية يف ظل مؤسسة اقتصادية جزائرية ذكية. -
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 مــعــلــومات المــوارد البـــشــريــة في تحسين أداء المنظمة دور نـــظــم
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  373- 357ص
 ودورها الحديثة إلدارة الموارد البشرية الخامس:االتجاهات العلمي الوطني الملتقىكتاب 

 عن بعد ضراالتحعبر تقنية  2021جويلية  4 المنظم يوم في تميز أداء منظمات األعمال

   

إن ادلنظمة الفعالة ىي تلك اليت تستطيع وضع أنظمة سبكنها االستغالل األمثل دلواردىا ادلادية وادلالية  :ملخص
والبشرية، ومن بُت ىذه األنظمة نظم معلومات ادلوارد البشرية اليت هتدف ادلنظمة من خاللو إىل ربقيق االستغالل األمثل 

تسجيل، زبزين  وكذايت تكون عبارة عن بيانات حول ادلوارد البشرية للمورد البشري، من خالل ربديد مدخالت النظام ال
اجل إعطاء سلرجات تستعملها ادلنظمة يف تسيَت وإدارة ادلوارد  البيانات منتصنيف، ربليل، تفسَت تدقيق ومراجعة 

 مالبشرية لديها واليت تكون يف شكل تقارير حوذل
من خالل نظام معلومات ادلوارد البشرية وان  ادلتعلقة بجاءت ىذه الورقة البحثية يف زلاولة للكشف عن اجل

من االستغالل اجليد ذلذا ادلورد اذلام ولعل أىم وأبرز وظيفة يؤديها ىي تزويد  ادلؤسسات رلموعة من الوظائف اليت سبكن
صنع القرارات اإلسًتاتيجية بعيدة ادلدى كما يؤدي وظائف  من اجلاإلدارة  هااإلدارة العليا بادلعلومات، حيث ربتاج

 أخرى وىي ربديد ادلسؤولية، تنظيم إجراءات العمل، السيطرة واالستفادة من ادلوارد ادلتاحة وضمان انسياب العمل 
 : نظم، معلومات، موارد بشريةالكلمات المفتاحية

Abstract 
An effective organization is the one that can put in place systems that enable 

optimal utilization of its physical, financial and human resources, and among these 

systems are human resources information systems through which the organization aims 

to achieve good exploitation of the human resource, by defining the system’s inputs in 

order to give outputs that the organization uses in managing Its human resources 

 

This research paper came in an attempt to reveal the aspects related to the human 

resource information system through a set of functions that enable institutions to make 

good use of this resource. Other functions are determining responsibility, organizing 

work procedures, controlling and utilizing available resources and ensuring work flow 

Keywords: systems, information, Human resources 

mailto:roufaida.setti@univ-dbkm.dz
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 مقدمة .1
تسعى إدارة ادلوارد البشرية لالستثمار األمثل يف ادلورد البشري من خالل القيام بعدة أنشطة ووظائف 
هتدف إىل االستغالل األمثل احتياجات ادلنظمة من ادلوارد البشرية يف الوقت ادلناس  ووضعها يف ادلكان 

لك تكون ادلنظمة قادرة على مواجهة وبذأىيلها وتطويرىا من خالل تادلناس  والعمل على احلفاظ عليها 
 .التطورات والظروف احمليطة هبا سلتلف

أنظمة ادلعلومات تلع  دورا ال يستهالن بو يف ادلنظمة، بالنظر للعالقة اليت تربطها دبختلف اإلدارات، 
البيئة  على اعتبار كوهنا الوسيلة اليت تساعد ادلنظمة على مواجهة سلتلف التحديات والرىانات اليت تفرزىا

السرعة الالزمة حىت اليت توفرىا بالدقة و  دقيقة ال ادلعلوماتالداخلية واخلارجية ألي منظمة، وذلك بواسطة ما 
سبكنها من التسيَت احلسن والفعال دلوردىا البشري ىذا كما تؤدي ىذه اإلدارات وظائفها على أكمل وجو،  
مواكبة ىذه  يشًتط عليهاتحقيق أىدافها وربسُت أدائها شلا الذي يعد من أىم الدعائم اليت تستند إليها ادلنظمة ل

 . واستمراىاالتغَتات لضمان بقائها 
سلتلف و نظام معلومات ادلوارد البشرية  بُتطبيعة العالقة اىل  تطرقكمحاولة لل  البحثية جاءت ىذه الورقة
النظام وذلك من  بواسطة ىذا االخَتةىذه زلاولة فهم آلية تفعيل مهام  اجلمن و وظائف إدارة ادلوارد البشرية 

من بينها نظام معلومات ادلوارد البشرية، وإدارة ادلوارد البشرية  ،خالل تقدمي إطار مفاىيمي ألنظمة ادلعلومات
أثر استخدام نظام معلومات ادلوارد البشرية على وظائف إدارة ادلوارد البشرية والكشف عن  إلبرازووظائفها 

 .حلصول عليها من خالل ذلكادلنافع اليت ؽلكن ا
 ة:األتيمن خالل ما سبق تتجلى معامل إشكالية الدراسة يف التساؤل 

 تتمثل وظائفها وتطبيقاتها؟ وفيماماهية نظم معلومات الموارد البشرية  -
 زلاور رئيسية 3لإلجابة على إشكالية الدراسة مت التطرق إىل 

 مفاىيم عامة حول نظم ادلعلومات.المحور األول: 
 مفاىيم أساسية حول نظم معلومات ادلوارد البشرية.المحور الثاني: 

 وظائف وتطبيقات نظم معلومات ادلوارد البشريةالمحور الثالث: 
 مفاهيم عامة حول نظم المعلومات .2

يشهد العامل منذ سنوات قليلة ماضية تطور ىائل يف نظم ادلعلومات على مستويات عدة، األمر الذي 
يستلزم األخذ هبا واستخدامها تطبيقها يف األجهزة اإلدارية احلكومية يف الدول العربية، حيث تعترب أحد ادلوارد 

احلالية اليت تتصف بالتغَت السريع واشتداد األساسية لتلك األجهزة سالحها االسًتاتيجي يف التعامل مع الظروف 
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ادلستوى احمللي وإظلا أيضا على ادلستوى الدويل، وذلك حىت تستطيع تلك األجهزة  علىحدة ادلنافسة ليس فقط 
 التغل  على كافة ادلعوقات الروتينية من جهة والتواؤم مع طبيعة العصر ومنتجاتو االلكًتونية مع جهة أخرى

 المعلوماتمفهوم نظم  1.2

ها ادلؤسسات تتكون من رلموعة من ادلكونات اليت تستخدماليت  ليةاآلنظم تلك النظم ادلعلومات ىي 
( ظلوذج تصوري دلكونات 1باستقبال البيانات، وربويلها إىل منتجات معلوماتية، والشكل رقم ) من اجل القيام

دلعلومات مع مجيع األنشطة ادلتصلة بادلعلومات، نظام ادلعلومات يوضح أىم موارده وأىم أنشطتو، وتتعامل نظم ا
وازباذ القرارات لتشغيل اجلهاز اإلداري بغرض رفع كفاءتو وفاعليتو عن طريق توفَت ادلعلومات وتدعيم قرارات 

 .ادلسئولُت
 (: نموذج لمكونات نظم المعلومات1الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 277، ص 2002السامل،: مؤيد سعيد المصدر
 

اخلارجية وبُت احتياجات وإمكانيات  متغَتات البيئةيف ربقيق التكامل بُت مهما ادلعلومات دورا  تلع 
من  احلاجة إىل ضرورة وجود نظام للمعلومات ظهرت دلؤسسات. وىناك عديد من االذباىات يف دلؤسسةوقدرات 

إىل زيادة التخصص وتقسيم العمل،  ىذه االذباىات: االذباه من أىم اجل القيام دبختلف العمليات االدارية
وظهور أسالي  جديدة يف ازباذ القرارات، واالذباه ضلو الالمركزية يف اإلدارة، والتوظيف ادلؤقت لالستفادة من 

، 2002،سعيد السامل مؤيد)مهارات معينة وألداء مهام زلددة، وبروز ظاىرة العودلة والتحول ضلو اقتصاد اخلدمات.
 (277_ 262ص 
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 نظم المعلوماتأهداف  2.2
أنواع التكنولوجيا لتشغيل ومعاجلة وزبزين ونقل ادلعلومات يف شكل  سلتلفتستخدم نظم ادلعلومات 

وىو ما يعرف بتكنولوجيا ادلعلومات اليت تشمل احلاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط  معلومايت
 من العناصر اليت ؽلكن ذكرىا فيما يلي: ف إىل رلموعةدوأجهزة الفاكس وغَتىا من ادلعدات. حيث أهنا هت

 ربديد نوع ادلعلومات ادلطلوبة واحلاجة إليها؛ 
   إليها؛ربديد األطراف اليت ربتاج ادلعلومة وكذا اجلهة اليت تذى 
 ربديد شكل وكلفة وأعلية ادلعلومة؛ 
 ربديد ميكانيكية تصنيف وموازنة ادلعلومات ومن مث معاجلتها؛ 
  زلمد على التغذية العكسية وتعيُت كيفية ربسُت نظم ادلعلومات.ربديد متطلبات السيطرة(

 (73عبد األمَت الناصر، ص
 نظم المعلومات. أنواع  3.2

عمليات ادلستويات اإلدارية  ادلؤسساتللقيام دبختلفؽلكن تقسيم نظم ادلعلومات اليت تستخدم داخل 
 ادلختلفة إىل أربعة أنواع رئيسية كما يلي:

 نظم معالجة العمليات (أ 
، ادلؤسساتلدعم أنشطة التشغيل ادلختلفة داخل  ضروريةال دوريةىي نظم للمعاجلة اآللية للعمليات ال

ىي معاجلة البيانات وإنتاج التقارير، ومن أمثلة نظم معاجلة العمليات: نظام شئون ادلوظفُت، نظام  هاوأىم وظائف
 الشئون ادلالية، نظام ادلستودعات ومتابعة ادلخزون. 

 نظم المعلومات اإلدارية: (ب 
 روريةلضرلموعة من العمليات ادلنتظمة اليت تدعم ادلستويات اإلدارية ادلختلفة بادلعلومات ا منتتكون 

، ومن أمثلة ىذه النظم: نظام معلومات التسويق، ادلؤسساتوازباذ القرارات داخل  انشطتهادلساعدهتا يف تنفيذ 
 نظام معلومات التمويل، نظام معلومات اإلدارة العليا

 نظم دعم اتخاذ القرارات  (ج 
ازباذ القرار أساس ، حيث تعترب عملية ادلؤسساتدعم أنشطة ازباذ القرارات داخل ذه النظم بىتقوم 

وغَتىا وبالتايل  العملية اإلدارية. ويواجو اإلداريُت العديد من ادلشكالت ادلتعلقة بالتخطيط ووضع اخلطط
ادلشكالت تنوع يف طبيعة وشكل ه عن ىذشأ اختيار أفضل احللول لالستغالل األمثل للموارد ادلتاحة. وين
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 احتياجات ادلؤسسة منيستدعي نظم معلومات قادرة على تلبية ادلعلومات اليت ػلتاجها اإلداريون، األمر الذي 
 ادلختلفة ويف سلتلف اجملاالت الوظيفية.  ادلعلومات 

 نظم المعلومات المكتبية: (د 
يف  اتأو تغيَت  تطريق إجراء تعديال عنالروتينية ادلكتبية والسكريتارية هتدف إىل ربسُت كفاءة أعمال 

عمليات: ذبهيز ادلعلومات، ىذه اللتسهيل  متطورةتستخدم ىذه النظم تقنيات كما ىياكل أنشطة ادلكات ،  
 (565_ 541,ص2006)يوسف الطائي،  زبزين واسًتجاع ادلعلومات، نقل ادلعلومات

 استخدام نظم المعلومات. معوقات 4.2
معوقات رئيسية  ثالثإىل  ادلؤسساتؽلكن تصنيف أىم ادلعوقات ادلتعلقة باستخدام نظم ادلعلومات يف 

 ىي: 
 أ( معوقات تنظيمية وإدارية: 

ىي انعدام  ادلؤسسةأىم ادلعوقات ادلرتبطة باستخدام تكنولوجيا نظم ادلعلومات يف  لعل ان أحد
وذلك لعدم وجود سياسة عامة  التخطيط والتنسيق والرقابة على األنشطة ادلتعلقة باستخدام ىذه التكنولوجيا

اجملال. وما يزال االىتمام زلدودا بعملية صياغة إسًتاتيجية فنية موحدة تساعد يف توحيد فنية موحدة يف ىذا 
. وما يزال االذباه السائد ىو ضلو احلصول على أكثر ما ؽلكن من طاقات ىذه هامفاىيم وأسس استخدام

إىل الضياع واذلدر يف التكنولوجيا بغض النظر عن مدى إمكانية اإلدارات ادلختلفة يف االنتفاع منها، شلا يؤدي 
 ىذه ادلوارد العامة.

 ب( معوقات بشرية:
يعترب العنصر البشري ىو أىم العناصر يف أي نظام، إذ بدون ىذا العنصر ال ؽلكن ألي نظام أن ػلقق 
أىدافو ادلرجوة، فادلعدات واآلالت واألجهزة وكل وسائل التقنية احلديثة ما ىي إال عناصر خاملة بدون العنصر 

مليون نسمة أكثر من نصفهم  273ي. وعلى الرغم من أن الدول العربية تتمتع برصيد بشري يبلغ حوايل البشر 
سنو( إال أهنم ال يساعلون بشكل فاعل يف تطوير واستخدام نظم ادلعلومات  60-25يف سن العمل )

فيها معظم الدول العربية  واحلاسبات االلكًتونية يف األجهزة اإلدارية، وذلك نظرا للخصائص التالية اليت تشًتك
 يف ىذا اجملال وىي:

  على ادلستوى 22.5% يف مقابل 39نسبة األمية العالية يف الدول العربية واليت تصل إىل حوايل %
 م. 2002العادلي حس  تقرير التنمية البشرية لعام 



 د خلوف زهرة/ ط. د ستي روفيدة

  المنظمةدور نـــظــم مــعــلــومات المــوارد البـــشــريــة في تحسين أداء  

مليانةجامعة خميس  –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  362  

 

 الكوادر الفنية ادلتخصصة يف ىذا اجملال، وخاصة بالنسبة للكوادر التطويرية كاحملللُت وادلربرلُت  ندرة
ومهندسي الصيانة وغَتىم، حيث أن ىذه الكوادر ىي وحدىا القادرة على االرتقاء دبستوى استخدام 

ول العربية بل سبتد تكنولوجيا نظم ادلعلومات بشكل علمي وفعال. وال تقتصر ظاىرة الندرة ىذه على الد
 لتشمل معظم الدول النامية. 

  الفجوة الكبَتة الفاصلة بُت الفنيُت العاملُت يف رلال نظم ادلعلومات وبُت ادلستفيدين من ىذه
التكنولوجيا شلا غلعل االتصال والتفاىم بُت ىاتُت الفئتُت ضعيفا. ونتيجة لذلك يتم تصميم أنظمة ال تليب 

م احلاالت، وىذا يعٍت ىدر ادلزيد من الوقت وادلوارد. ولذلك غل  الًتكيز على حاجة ادلستفيدين يف معظ
تأمُت االتصال ادلناس  إلغلاد التنسيق ادلستمر والتعاون خالل مجيع مراحل بناء األنظمة منذ الدراسة 

ياجات األولية وحىت االنتهاء من عملية التنفيذ واالختيار لضمان الوصول إىل أنظمة فعالة تليب االحت
 الفعلية.

تواجو استخدام نظم ادلعلومات يف األجهزة اإلدارية احلكومية يف بعض الدول العربية ـ خاصا ذات العمالة 
الكثيفة العدد ـ مشكالت ذات طابع اجتماعي نظرا دلا تسببو ادليكنة من تقليص فرص العمل وإلغاء الكثَت من 

زلمد )االجتماعيةولوجيا جديدة، وؼللق العديد من القضايا الوظائف، شلا يؤدي إىل مقاومة العاملُت ألي تكن
 (550_ 467, ص  2008 الصَتيف،

إمكانيات استخدام ىذه التكنولوجيا يف هتديد احلريات الشخصية لألفراد وغَتىا من العوامل 
 االجتماعية سيكون لو كبَت األثر يف مقاومة استخدام ىذه التكنولوجيا.

 بعض الدراسات إىل أن الشبكات اخلاصة بالشركات وادلؤسسات تتعرض لالنتهاك دبعدل  وتشَت
 مرة كل عام 25إىل  22يًتاوح من 

  زاد التقدم التكنولوجي كلما أصبح من الصع  محاية شبكات ادلعلومات وكلما زادت تكلفة  وكلكما
 تلك احلماية، األمر الذي يتطل  التخطيط دلواجهتو واإلعداد الثقايف واالجتماعي لتقبل ىذه التكنولوجيا.

 ل خاص تلك اليت اللجوء إىل استخدام الكوادر األجنبية واالعتماد عليها يف بعض الدول العربية وبشك
ذات إمكانات مالية وفَتة، وغالبا ما تكون ىذه الكوادر أقل اىتماما ـ نتيجة لعدم االنتماء ـ بالتعرف على 
ادلتطلبات واالحتياجات احلقيقية للجهات اليت تستخدم نظم ادلعلومات، باإلضافة إىل ادلشكالت النامجة 

 والوطنية. عن صعوبة االتصال والتفاىم بُت الكوادر األجنبية
 معوقات تقنية وفنية:ج( 
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تتمثل ادلعوقات التقنية والفنية يف ضعف انتشار تقنية نظم ادلعلومات واالتصاالت يف الكثَت من الدول 
العربية، فبعض ىذه التقنيات دخلت إىل الدول العربية يف وقت متأخر نسبيًا مقارنة بالدول ادلتقدمة، كما أن 

ت قليل نسبيًا والتعامل مع أمساء مواقع االنًتنت يكون باللغة اإلصلليزية، األمر الذي احملتوى العريب على االنًتن
ساىم يف إغلاد حاجز لدى اللذين ال غليدون غَت اللغة العربية. وللتغل  على ذلك البد من إغلاد ادلزيد من 

، ص 2007خضَت محود، ) العربيةادلواقع العربية ودعم إغلاد مواصفات قياسية لوضع أمساء مواقع االنًتنت باللغة 
242 _260) 

 مفاهيم أساسية حول نظام معلومات الموارد البشرية
إّن التأكيد على ضرورة أن تكون إدارة ادلوارد البشرية إدارة إسًتاتيجية يستدعي أن يكون ذلا نظام معلومات 
بشرية متطور يتالءم وطبيعة التطورات احلاصلة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية والقانونية واالجتماعية احمليطة 

ويساعد اإلدارة على ازباذ القرارات السليمة سواء ادلتعلقة  قادر على مواجهة التحديات والعقبات بادلنظمة، نظام
 منها بإدارة ادلوارد البشرية أو تلك اليت ترتبط بادلنظمة بصورة عامة وبالتايل تقليل التكاليف وتوفَت الوقت.

 نظم معلومات الموارد البشرية مفهوم 1.3
 بأنو:عريف الذي يقول أوجدت عدة تعاريف لنظام معلومات ادلوارد البشرية أبرزىا الت

" نظام يسعى إىل توفَت ادلعلومات التارؼلية واحلالية وادلستقبلية اليت ػلتاجها ادلديرون الزباذ القرارات ادلتعلقة 
 بفاعلية استخدام العنصر البشري والرفع من مستوى أدائو يف ربقيق أىداف ادلنظمة".

يتكون بدوره من عدة أنظمة فرعية أخرى تعمل مع " نظام فرعي من نظام ادلعلومات الشامل يف ادلنظمة 
جبمع البيانات بنواحي النشاط ادلتعلقة بادلوارد البشرية ومعاجلة  ومتناسقة، ؼلتصبعضها البعض بصورة مًتابطة 

ىذه البيانات وربويلها إىل معلومات مفيدة حلل مشاكل صنع القرارات اخلاصة بادلوارد البشرية مع ضرورة سبتع 
 لومات بالكمية واجلودة والدقة والتوقيت ادلناسبُت ".ىذه ادلع

تقييم  التدري ، نظاممن ىذا التعريف نستنتج أن ىذا النظام يتكون من عدة أنظمة فرعية وىي نظام 
 احلوافز األجور، نظام العاملُت، نظام

 وؽلكننا وضع تعريف سلتصر لنظام معلومات ادلوارد البشرية بأنّو: 
آيل جلمع وزبزين واستخراج ادلعلومات اخلاصة بادلوارد البشرية عن طريق بناء قاعدة بيانات تضم البيانات  " نظام

 (85، ص 2002)حيدر معايل فهمي، ادلتعلقة باألفراد.
 خصائص نظم معلومات الموارد البشرية 2.3

 يعتمد على إجراءات زلددة منظمة ومنطقية
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األخرى جبمع وزبزين وحفظ واسًتجاع البيانات الصادقة والدقيقة يهتم شانو شان نظم ادلعلومات  -
 وادلوضوعية أي ذات فائو يف تعظيم األداء البشري

 يعتربه الكثَت من ادلسَتين دبثابة لوحة قيادة ذلم يف إدارة ادلوارد البشرية -
 ة وغَتىايهتم جبميع أنشطة العنصر البشري من اختيار، تعيُت، ترقية، زبطيط للقوى العامل -
 )بالغم اذلدف النهائي ذلذا النظام ىو تعظيم وترشيد عملية صنع القرار يف أىم مورد وىو ادلورد البشري -
 (55)اجلزء ألول(، ص التاسع العدد  ربكة،س

ال ؽلكن لنظام ادلوارد البشرية أن ػلقق أىداف ادلنظمة لوحده، فالعالقة اليت ذبمع بينو وبُت نظم  -
 تبادلية.، التسويقية، ادلالية.....( ىي عالقة تاجية)اإلنادلعلومات 

 يلي:كما يتمتع ىذا النظام خبصائص عدة ؽلكن إمجاذلا دبا 
 _ نظام فرعي من نظام ادلعلومات الشامل للمنظمة مثلو مثل باقي النظم 2
جبمع وزبزين وحفظ واسًتجاع البيانات ذات الفائدة يف تعظيم األداء البشري يف قاعدة بيانات  _ يهتم2

 معدة ذلذا الغرض 
_ يهتم جبميع أنشطة العنصر البشري ادلتعددة من زبطيط للقوى العاملة واختيار وتعيُت وترقية ونقل وأجور 3

 وحوافز وغَتىا 
ادلوارد البشرية وترشيد عملية صنع وازباذ القرارات يف أمسى وأغلى  _ يهتم ىذا النظام بتوفَت ادلعلومات عن4

 ما سبلك ادلنظمة أال وىو العنصر البشري   
_ دبا أن ادلوارد البشرية تنتشر يف مجيع أجزاء ادلنظمة لذا ؽلكن القول بأن العالقة تبادلية بُت نظام معلومات 5

، 2000)العبد جالل إبراىيم الكردي، منال زلمد، يقية، وماليةإنتاجية، تسو ادلوارد البشرية والنظم األخرى من 
 (87ص

 أهمية نظم معلومات الموارد البشرية. 3.3
 البشرية، النظاممن ادلعلوم أّن ادلنظمة نظام كلي يتكون من عدة أنظمة وىي نظام معلومات ادلوارد 

 اإلمداد والتخزين اإلنتاجي، ادلايل، التسويقي، ونظام
 ادلنظمة.وتعمل ىذه األنظمة معا" لتحقيق أىداف 

ا أّن نظام معلومات ادلوارد البشرية نظاما" فرعيا" من نظام ادلعلومات الشامل للمنظمة يتطل  منو دب
 التنسيق والتكامل مع النظم السابقة لذا يعترب الركيزة األساسية للنظم األخرى يف ادلنظمة انطالقا" من:
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ادلوارد البشرية ؽلّكن اإلدارة واألقسام األخرى من احلصول على معلومات متكاملة  _ أّن نظام معلومات2
" من موارد ادلنظمة الذي ال ؽلكن االستغناء عنو حىت امهم»موردا وصحيحة عن األفراد العاملُت والذين يعتربون 
 لو دخل احلاس  اإللكًتوين رلال عمل ادلنظمة 

_ ؽلّكن من التعرف على احتياجات ورغبات األفراد يف ادلنظمة والعمل على تلبيتها دبا يتوافق مع زيادة 2
 دافعتيهم وإنتاجيتهم 

 _ يساعد ادلنظمة على توجيو ادلوارد البشرية ضلو االستخدام األمثل لتحقيق ادليزة التنافسية 3
م ادلتبادل بُت اإلدارة والعاملُت عن طريق توفَت _ ؽلّكن ىذا النظام من ربقيق العالقة اجليدة والفه4

ادلعلومات ادلختلفة حول نشاطات العاملُت وأعلها تقييم األداء حيث تصبح اإلدارة على علم دبا يقوم بو 
 العاملُت
ة _ يكشف أيّة تغَتات يف ادلوارد البشرية يف البيئة الداخلية واخلارجية وىذا ؽلّكن اإلدارة من اإلعداد دلواجه5

 (85، ص 2002)حيدر معايل فهمي، تلك التغَتات 
 نظم معلومات الموارد البشرية. وأهدافمكونات  4.3

يتكون نظام معلومات ادلوارد البشرية من عدة عناصر اليت سبكنو من األداء اجليد كما ان لو اىداف 
 .وضع من اجلها

 أوال: مكونات نظم معلومات الموارد البشرية.
ادلدخالت، العمليات، ات ادلوارد البشرية نظام فمن الطبيعي أن يتكون كما بقية النظم من دبا أن نظام معلوم
 العكسية ادلخرجات، التغذية
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 (: مكونات نظم معلومات الموارد البشرية.2)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 80: ادلرجع السابق، العبد جالل إبراىيم الكردي، منال زلمد، ص المصدر
 المدخالت: (أ 

سبثل ادلدخالت رلموعة البيانات عن األفراد العاملُت يف ادلنظمة مثل )البيانات عن ادلوظفُت( وىي اسم 
ادليالد، اجلنس، الديانة، احلالةاالجتماعية، زلالإلقامة، مؤىلهالعلمي، درجتهالوظيفية، وتاريخ  ادلوظف، زلل

 اخلدمة.إهناء  خربتو، راتبو، تاريخ
)العبد التنظيمية والتعديالت اليت تطرأ عليها. الوظائف، مواقعهاالبيانات عن الوظائف ربتوي مسميات 

 (80ص، 2000جالل إبراىيم الكردي، منال زلمد، 
انات إدارية وىي بيانات تتعلق بسياسات التوظيف وتتضمن القوانُت والتعليمات والقرارات ادلتعلقة بادلوارد بي

 البشرية.
وادلؤىالت، بيانات سوق العمل سبثل البيانات عن ادلنظمات ادلنافسة وكيفية حصوذلا على ذوي اخلربات 

 توفر منها حاليا".البيانات ادلتعلقة بربامج إعداد الكفاءات وما ىو م وكذلك
 العمليات: (ب 

يقصد هبا معاجلة كافة البيانات اليت مت إدخاذلا إىل قاعدة بيانات ادلوارد البشرية عن طريق مجعها وخزهنا 
 وتصنيفها واستخدام األسالي  الرياضية واالختبارات اإلحصائية وربويلها إىل معلومات ؽلكن االستفادة منها 

 المخرجات 
  تقارير ومعلومات عن ادلوظفُت 
  تقارير ومعلومات عن العمليات

 اإلدارية 
  تقارير ومعلومات عن شؤون ادلوارد

 ومستقبال"البشرية تارؼليا" وحاليا" 

 العمليات 
  تسجيل وزبزين البيانات 
   تصنيف وترتي

 البيانات 
  ربليل وتفسَت البيانات 
  تدقيق ومراجعة البيانات 

 المدخالت 
 

  بيانات عن ادلوظفُت 
  بيانات عن الوظائف 
  بيانات إدارية أخرى 
 سوق العمل بيانات عن 

 التغذية العكسية
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 المخرجات: (ج 
ير واستجابات ومعلومات تعرب عما توصل إليو النظام من نتائج على ضوء وىي عبارة عن تقار  

 ادلدخالت اليت أدخلت إىل قاعدة البيانات وذلك بعد معاجلتها 
فادلعلومات عن ادلوظفُت والوظائف تبُت إحصائيات ربليل حركة العمالة لكل إدارة ووظيفة وىذا يساعد 

التعيُت والنقل واإلعارة والندب والًتقية وأيضا" ترك اخلدمة حيث يف توضيح حركة العمالة يف ادلنظمة من حيث 
 تبُت ادلعلومات إمجايل عدد األفراد الذين تركوا اخلدمة وأسباب ذلك 

 ادلعلومات عن العمليات اإلدارية وتفيد ادلنظمة يف زبطيط القوى العاملة وربديد احتياجاهتا من ادلوارد 
 التغذية العكسية )الراجعة(: (د 

ىي معلومات ربمل رسائل وإرشادات عن كيفية سَت النظام ومدى تطابق سلرجاتو مع اخلطط ادلوضوعة 
وتتم من خالل الرقابة على العناصر السابقةهبدف رصد االضلرافات والعمل على تصحيحها وذلك دبا ؼلدم 

 (88، ص2000)العبد جالل إبراىيم الكردي، منال زلمد،  أىداف ادلنظمة
 بيقات نظم معلومات الموارد البشرية الفعالة في تحسين اداء المنظمةوظائف وتط   .3

يعترب األداء يف ادلؤسسات من بُت أىم العناصر اليت سبكنها من فهم سلتلف مكامن القوة والضعف 
يف ىذا احملور يتم التطرق اىل اىم ادلفاىيم حول األداء يف ادلنظمة وكذا وظائف وتطبيقات نظم ،داخل ىياكلها

 علومات اليت تساعد يف ربسينو.ادل
 األداء المؤسسي مفهوم 1.3

 مفهوم األداء ادلؤسسي يف النقاط التاليةؽلكن التطرق اىل 
 اوال( تعريف األداء المؤسسي

حول األداء ادلؤسسي لذا وج  وضع تعريفات  وادلفكرينال يوجد تعريف موحد لدى كل الكتاب 
 استنادا إىل غرض الدراسة

للمركز ادلايل واالقتصادي: ىو األداء الذي يراد بو معرفة ادلركز ادلايل واالقتصادي التعريف ادلستند  - أ
 (6ص ،2008أينت زلمود ادلرجوشي)للمنظمة خالل تاريخ معُت

التعريف ادلستند على أساس أداء ادلورد البشري: يشَت إىل درجة إسبام ادلهام ادلكونة لوظيفة الفرد فهو 
لفرد دلتطلبات الوظيفة ويقاس على أساس النتائج احملققة من قبل الفرد أي اصلاز يعكس كيفية ربقيق وإشباع ا
 (22، ص2027تنجز )قمبور عبد الرؤوف ورقي نذيرة، األعمال كما غلي  أن 
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لألداء: يتجسد األداء يف مدى القدرة وحجم اجلهود ادلبذولة يف سبيل ربقيق  تعريف بيًت دراكر - ب
األىداف ادلرجوة واحملددة مسبقا، ويبقى ىدف ادلؤسسة األصلي ادلتمثل يف البقاء واالستمرار، ويتحقق من 

 (248، ص2029)مهيبل وسام،  خالل الوصول إىل مستويات مقبولة لألداء بنظر ادلساعلُت والعمال
ا سبق فإن األداء ادلؤسسي ىو رلموع اداءات ادلنظمة لكل وظيفة ويعكس مدى قابلية ادلنظمة شل

 لتحقيق أىدافها ادلسطرة
 ثانيا( معايير األداء

: يتناول سبعة عناصر أو النموذج األمريكي(Baldrige)بالدريجمعيار األداء حسب نموذج  ( أ
ادلعلومات، التحليل، رلال ادلوارد البشرية، إدارة  مالء،والعالقيادة، التخطيط االسًتاتيجي، رلال السوق  وىي

بالدريج لألداء ادلتميز للمؤسسة عناصر أو بنود سبعة أساسية. وقد حدد  ظلوذج وػلددالتشغيل ونتائج النشاط 
ة.  ادلعيار مقياسًا معينًا لكل بند من البنود السبعة األساسية اليت تستكمل ادلعيار اخلاص بتميز األداء للمؤسس

% 50درجة، دبعٌت أنو تقريبًا ؽلثل  2000درجة من  450قد خصص لو  كما يالحظ أن بند نتائج النشاط
وارتباطو بالعمالء، السوق، ادلوارد البشرية،  من ادلقياس الكلي للمعيار والذي يستند إىل مستوى نتائج النشاط

 يطة هباوفاعلية ادلؤسسة يف أداء عملها داخل البيئة احمل وأخَتاً بكفاءة
قد تضمنت أوراق العمل الصادرة عن برنامج بالدريج للجودة رلموعة مؤشرات لالسًتشاد بعملية قياس 

من احملاوالت اجلادة واحلديثة يف قياس  مستوى األداء والنتائج ادلرتبطة بكل حالة على حدا. ويعترب ىذا الربنامج
ن العوامل ادلهمة وادلؤشرات لقياس ىذا األداء يف كل األداء ادلؤسسي للمؤسسة بشكل يدخل يف ربليلو العديد م

 من األجل القصَت واجلان  اإلسًتاتيجي أيضا
: تتمثل عناصر ىذا النموذج يف السياسات، ادلعلومات، ربليل النموذج الياباني للتميز باألداء ( ب

 التقييس.ادلشكالت، التخطيط للمستقبل، التعليم والتدري ، تأكيد اجلودة، تأثَتات اجلودة، 
القيادة، ادلوارد البشرية،  وىي: والذي يشمل تسعة زلاور النموذج األوروبي للتميز في األعمال ( ت

السياسة، اإلسًتاتيجية، تصميم العمليات، نتائج ادلوارد البشرية، نتائج العمالء، نتائج اجملتمع ونتائج األداء 
 الرئيسة ادلتمثلة يف مؤشرات األداء الكمية كاحلصة السوقية والرحبية وغَتىا
ىناك نتائج لألداء ال تقاس دبؤشرات زبتلف ىذه النماذج مجيعها أظهرت انو ىناك مقومات لألداء وان 

 الختالف طبيعة عمل ادلنظمة وأهنا تصلح لقطاع أو مؤسسة معينة دون غَتىا وال تصلح دلؤسسات أخرى
 (23ص2014)ذياب جرار وخالد ابو هباء، 
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 نظم معلومات الموارد البشرية وظائف 3-1
 يف:عنها نتائج إغلابية للمنظمة حيث يساعد  يؤدي نظام معلومات ادلوارد البشرية وظائف عديدة يتمخض

 بالمعلومات:_ تزويد اإلدارة العليا  1 (أ 
حيث ربتاج اإلدارة يف مجيع أعماذلا إىل ادلزيد من ادلعلومات وال  النظام،ىي أىم وأبرز وظيفة يؤديها 

فالتعرف على الكفاءات البشرية يساعد ادلنظمة على  زبصصاتو،سّيما أهّنا تعيش يف عامل تعقدت وتشعبت 
 ولو دور أيضاً يف صنع القرارات اإلسًتاتيجية بعيدة ادلدى  ادلستقبل،التخطيط لتوسعات مطلوبة يف 

 المسؤوليةتحديد  (ب 
ذلذا النظام دور يف ربديد أدوار األفراد واألقسام بادلنظمة وبالتايل ربديد مسؤولية ىؤالء حىت ال يكلف 

وبتحديد ادلسؤولية أيضًا ؽلكن زلاسبة  دبهمتو،فرد بأكثر من طاقتو فتضطرب األمور عند عجزه عن القيام ال
 ادلقصرين والتعرف على ادلهملُت 

 العملتنظيم إجراءات  (ج 
ىذه الوظيفة للنظام مستمدة من امسو "كنظام" وتعٍت أن أي شيء سلطط وزلدد ومرت ، ويف غياب 

 والعشوائية  النظام فإن الغلبة للفوضى
 وادلنظمة تتوقع من النظام اجليد تبسيط اإلجراءات وسد الثغرات يف خطط سَت العمل احلالية 

 المتاحةالسيطرة واالستفادة من الموارد  (د 
وعامل اليوم  وعمالء،كعاملينبشرية  ادلوارد ادلتاحة قد تكون مادية كأجهزة ومعدات وبضائع وأموال، أو 

 مليء دبثل ىذه ادلوارد واليت قد تكون السيطرة عليها عمل يف منتهى األعلية لالستفادة منها استفادة قصوى 
فمثاًل ؽلكن للنظام حصر عدد وزبصصات العاملُت يف ادلنظمة ليعيد توزيع أدوارىم ووظائفهم دبا يكفل 

  أي عامل إضايف وزيادة التكاليف على ادلنظمة االستفادة منهم يف زيادة اإلنتاج دوظلا احلاجة لتعيُت
 ضمان انسياب العمل (ه 

من وظائف النظام أن يؤدي إىل التنسيق وادلواءمة مع النظم الفرعية األخرى دبا يكفل انسياب العمل 
 والتخلص من االختناقات ادلوجودة 

قات دبا ال ؼللق تكدسًا يف مرحلة ففي منظمة يتم العمل هبا على مراحل يعمل النظام على توزيع األدوار والطا
 (190، ص 2002)قنديلجي، عامر إبراىيم السامر، فتتعطل سلسلة العمل كلها.

 تطبيقات نظام معلومات الموارد البشرية  3-2
 التطبيقات:لنظام معلومات ادلوارد البشرية تطبيقات عديدة يف كافة نشاطات ادلنظمة وأىم ىذه 
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 البشرية:أ _ تطبيقات التخطيط للموارد 
ساعد النظام يف ربديد االحتياجات ادلستقبلية من ادلوارد البشرية كماً ونوعاً حيث يوفر معلومات عّمن ي

ويستخدم يف التنبؤ عن عدد التعيينات اجلديدة والتنقالت والًتقيات من قسم آلخر  مستقباًل،سيشغل الوظيفة 
اجهم ادلنظمة مستقباًل وكذلك عدد العاملُت الذين ستفقدىم ادلنظمة مستقباًل ألي وعدد العاملُت الذين ربت

 (71، ص 2002مؤيد سعيد السامل، )والنقلسب  من األسباب كالتقاعد واإلقالة واالستقالة 
 ب _ تطبيقات التوظيف:   

يف توفَت فرص  العاملُت، وادلساعدةتتضمن تطبيقات توظيف العاملُت كل من عملية جذب واستقطاب 
 العمل ادلناسبة ذلم، واحلفاظ على قاعدة البيانات اخلاصة بالعاملُت.

ففي عملية اجلذب واالستقطاب يقوم النظام باالحتفاظ بادلعلومات اخلاصة بادلرشحُت للوظائف وربديد 
 ادلرشح األنس  للمواقع الوظيفية ليساعد يف وضع الشخص ادلناس  يف ادلكان ادلناس .

فيما يتعلق بتوفَت البيانات اخلاصة بالعاملُت ربتفظ ادلنظمة بقاعدة بيانات واليت تتضمن معلومات زبص  أما
العاملُت )سبق ذكرىا( ؽلكن استخدامها لعدة أغراض كإدارة الروات  واألجور، إدارة نظام احلوافز، وأيضاً تساعد 

 يف زبطيط ادلوارد البشرية.
 ج _ تطبيقات إدارة األداء: 

د عملية تطبيق إدارة وتقييم األداء من ادلهام ادلناطة بإدارة ادلوارد البشرية واليت تتطل  بال شك اعتماد تع
تطبيق احلاس  اإللكًتوين لكي ػلقق كل سبل التقومي السليم والدقة العالية وادلوضوعية وىذا من شأنو أن 

ويساىم يف ربديد ووضع احللول دلشاكل  ة،وظيفيساعد ادلنظمة يف ربط أنظمة التقومي خبصائص ومواصفات كل 
بُت األداء الفعلي قياسًا بادلعايَت ادلوضوعة حىت يتسٌت للنظام تصحيح االضلرافات  الفروقاتاألداء الناذبة عن 

 األداء.ومعاجلة مشاكل اطلفاض 
 د _ تطبيقات التدريب والتطوير المهني:

أن التطوير والتحسُت ادلستمر يف األداء أصبحت إّن ادلنظمات ادلعاصرة ىي منظمات تعلم وتدري  إذ 
 مسة تتسم هبا ادلنظمات حىت تستطيع مواجهة ادلنافسة احلادة.

كي يكون أسلوب التدري  والتطوير ادلهٍت قائمًا على األبعاد ادلوضوعية يف ربقيق األداء يتطل  بناء 
وعدد العاملُت ادلطلوبُت للتدري   ظمة،ادلنقاعدة معلومات واسعة تتضمن معلومات عن النشاطات اجلارية يف 

وإىل أي إدارة أو قسم ينتمون حىت يتسٌت وضع زلتوى برنامج التدري  ادلناس  وكلفة التدري   وخصائصهم،
 وبالتايل معرفة أي األقسام تكون كلف التدري  فيها مرتفعة دون غَتىا.
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 و _ تطبيقات التعويضات:

حديد الروات  واألجور وادلكافآت واحلوافز واإلعانات واخلدمات تتضمن التطبيقات اخلاصة بالتعويض لت
 العامة واالجتماعية ادلقدمة للعاملُت.

حيث يساعد نظام التعويضات اإلدارة يف معرفة ادلبالغ ادلدفوعة شهريًا وحىت سنويًا ويعطي اإلدارة 
ذو أعلية يف التخطيط ادلستقبلي  لذا فهو، معلومات حول معدالت الدفع وحدود الرات  وتغيَته من فًتة ألخرى

للزيادات يف معدالت الدفع كما وأنو يساعد اإلدارة يف ربديد الوظائف اليت تكون أجورىا أعلى أو أقل من 
 (71ص، 2002مؤيد سعيد السامل، )معدالت الدفع يف ادلنظمات ادلنافسة.

 ومعوقات نظام معلومات الموارد البشرية    مزايا 3-3
 االنظمة فإن نظام معلومات ادلوارد البشرية لديو مزايا ومعوقات عديدة ؽلكن ذكر أعلها فيما يليكغَته من 

 أوال: المزايا.
 تطوير برامج زبطيط وجذب واستقطاب ادلوارد البشرية _ 1
 يؤدي النظام إىل سبتُت صلة اإلدارة بالعاملُت وبالتايل الوقوف على مشاكلهم وحلها_ 2
 تكاليف اإلدارة وتوفَت الوقت  زبفيض_ 3
 زيادة درجة الدقة يف البيانات وادلعلومات ادلنتجة _ 4
تقليل االعتماد على األعمال الورقية يف مجع ومعاجلة وخزن واسًتجاع ادلعلومات ذات الصلة بشؤون _ 5

 ادلوارد البشرية وىذا يؤدي إىل توفَت عنصر ادلرونة 
بالدقة والوضوح والسرعة يف مساعدة ادلدير يف صنع القرار ادلراد ازباذه بشأن نشاط معُت من  يتسم_ 6

 أنشطة ادلوارد البشرية.
 تثانيا: المعوقا

على الرغم من اخلصائص وادلزايا اليت يتسم هبا ىذا النظام إال أنّو يعًتض تطبيقو العديد من العقبات وادلشكالت 
 باآليت:وتتمثل 

 ية ادلوازنات ادلالية يف بعض ادلنظمات لتطبيق مثل ىذا النظام كفا  عدم_ 1
مصممي النظام يف فهم طبيعة وأنشطة ىذا النظام ألهنم يتعاملون مع العنصر البشري ادلعقد يف  تأخر_ 2

 تركيبو وال يتعاملون مع آالت جامدة 
 لفعال شلا ػلد االستفادة منو عدم وجود كادر تدرييب جيد قادر على تدري  مستخدمي النظام التدري  ا_ 3
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 القيود القانونية على نقل البيانات وادلعلومات البشرية الدولية _ 4
 قصور دعم اإلدارة العليا للنظام _ 5
 مقاومة األفراد العاملُت لتطبيق ىذا النظام خوفاً على وظائفهم وبدالت الوقت اإلضايف اليت يتقاضوهنا _ 6
 عدم وجود قواعد بيانات أصيلة ودقيقة وكافية لتغذية النظام هبا _ 7
يف حال وجود مثل ىذا النظام فإن عدم ادليل إىل االستفادة من سلرجاتو تكون مسة شليزة للمنظمات _ 8

 .(588ص، 2006يوسف الطائي، )ادلتخلفة.
 خـــــاتــــمـــة:

تعترب ادلعلومات أحد ادلوارد اإلسًتاتيجية يف أي جهاز إداري، حيث ال ؽلكن أداء العديد من العمليات 
األساسية أو ازباذ أي قرار بدون االعتماد على ادلعلومات، كما تعد ادلعلومات يف األجهزة اإلدارية استثمارا 

أصبحت األجهزة اإلدارية تنظر إىل نظم ؽلكن استغاللو اسًتاتيجيا للحصول على ميزة تنافسية. وعلى ذلك 
 ادلعلومات كمجال ؽلكن من خاللو خلق الفرص أو إضافة قيمة لديها

نالحظ من خالل ىذه الدراسة أن ادلعلومات تلع  دورًا أساسيًا يف سلوك األفراد وادلنظمات، فهي 
 ادلصدر احليوي الذي يستطيع اجلميع بواسطتو القيام بوظائفو التفاعلية 

تنجز إدارة ادلوارد البشرية أنشطتها ومهامها العديدة بشكل ػلقق للمنظمة ميزة تنافسية ال بد أن لكي 
 يهيئ ذلا نظم معلومات بشرية فاعلة تتجسد فيها الدقة والسرعة والشمول وادلوضوعية والتوقيت السليم 

البشرية والسعي أساسًا إىل توفَت فنظام معلومات ادلوارد البشرية مهمتو أساسًا القيام بوظائف إدارة ادلوارد 
ادلعلومات إىل مراكز ازباذ القرارات ذات العالقة بفاعلية وكفاءة استخدام العنصر البشري ورفع مستويات أدائو 

 ربقيق أىدافها. قدرهتا يفشلا يؤدي إىل ربسُت أداء ادلنظمة ككل وىذا ما ينعكس على 
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 : ملخص
يشكك   إىل إبراز العالقة بٌن متغًنين إداريٌن ومها: التمكٌن اإلداري وااللتزام التنظيمي، إذ ىدفت الدراسة        

والتحككديا  وىككو مو كك   ة مواج ككة الترككورا نظمككالتمكككٌن اإلداري إىككدد الككدألااس ا ساسككية الككه  اككوم أللي ككا ام
 بككٌن الحككاى ٌن ا ىككلا ااككا   مككا لككو مككن  ككحليًنا  أللككع قتلككل ا ي يككا  امتعلاككة ب ككلو  امككورد الحشككريناككاش واسكك  
يعككد االلتككزام التنظيمككي مككن بككٌن زىككس الرنككااز الككه   ككتند أللي ككا امنظمككة ، ، مككن بين ككا االلتككزام التنظيمككيداخكك  امنظمككة

و ربايككأ زىككداف ا الككه  يككحو إلي ككا، وااللتككزام التنظيمككي ىككو العمليككة الككه  ككد  في ككا  مكانككا داخكك  بي ت ككالضككما  
امنظمكة والفكرد يكرد ا ا خكر نك  مكن   الترابأ والتشابو بٌن زىداف الفرد وزىداف امنظمة اله يعم  في ا، زي ز 

ايأ زىداف ورسالة امنظمة واله  عود أللي س وأللع قيمة مضافة، نونو يشج  ا فراد أللع الحل  والعراء زن ر لتح
 امنظمة اله يعملو  بالنف  والفاادة. 

  .، التزام  نظيميألم  الفريأ ربفيز، ، دريب العاملٌن ، فويض اليالىيا سبكٌن إداري،  الكلمات المفتاحية:
Abstract:  
        The study aimed to highlight the relationship between two administrative variables: 

Administrative empowerment and organizational commitment. Administrative 

empowerment is one of the fundamental pillars which is the subject of wide debate 

among researchers in this field because of its implications for the various realities of 

human resource behaviour within the organization, including organizational commitment. 
Organizational commitment is one of the most important pillars on which the 

organization is based to ensure a place within its environment and to achieve its intended 

objectives. Organizational commitment is the process in which the objectives of the 

individual and those of the Organization in which he or she works are identical and 

similar, that is, both the organization and the individual see added value in the other, as 

they encourage individuals to give and do more to achieve the goals and mission of the 

organization and to get the best outcomes.  

mailto:rebhif55@gmail.com


 

 ام التنظيميالعالقة بين التمكين اإلداري وااللتز 
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  375  
 

Keywords: management empowerment, delegation of authority, personnel training, team 

work, motivation, organizational commitment .  

 مقدمة:. 2
ا ظ  امتغًنا  امت ارألة احمليرة اله  ش دىا بي ة ا ألما  والضغوط امرافاة للمناف كة العاميكة، والعومكة،         

فكر  العديد من امنظما  االىتمام بحلمهية مو وع التمكٌن اإلداري  هنا ىتمية ا دو  ونا  البد موانحة ىله 
وف والتكيل مع ا، لتحين امفاىيس اإلدارية ا دي ة موانحة ىله امتغًنا  الكه ربكد  ا طير كا وامعرفكة اجليكدة الظر 

 .لتلك امتغًنا  واختيار ا ساليب اإلدارية ا دي ة لتحايأ اميزة التناف ية
لتخلي ألنو، ب  ىو ىتمية ال وإ  مو وع االلتزام التنظيمي مل يعد طرىا للمنظما  خبيوص اختياره زو ا         

ميكككن الوقككوف  ككدىا، لككلا اككد امنظمككا    ككعع لتحاياككو، إميانككا من ككا بتحليًنا ككو الكحككًنة أللككع ا داء العككام، وزبتلككل 
وألليككو ميكننككا طككر  الرككرو و تفككاو  ا ىككلا ال ككعي مككن منظمككة  خككرد ى ككب إمكانيا ككا، ونككوع الاككاامٌن أللي ككا، 

 ؟التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي العالقة بيناإلشكالية التالية: 
إ  أللككككس اإلدارة ا ككككديم قككككد اىككككتس بككككا فراد العككككاملٌن ا امنظمككككة،  :لتمكااااين اإلدارياألدبيااااات النظريااااة ل -أوال

التمكاااين ومكككن ىكككله ا سكككاليب ا دي كككة زسكككلو    اخككك  امنظمكككة وقكككدرا ا التناف كككية،باألتحكككارىس الدألامكككة الراي كككية د
ف ككو ياككوم أللككع مشككارنة العككاملٌن ا ازبككاذ الاككرارا  ومككنح س ال ككلرة والنفككوذ والاككوة وربمكك   ،(اإلداري للعاااملين

 ام  ولية ا الارارا  اله يتخلوهنا، زو يشارنو  ا ازباذىا م  اإلدارة العليا . 
 داري.ومن ىلا امنرلأ سناوم باستعراض ومناقشة امفاىيس امختلفة اله خليت ا اإلطار النظري للتمكٌن اإل

إىل ز  التمككٌن ىكو زسكلو  إداري يشكن  مكن (Manuela & Bruce) يشكًنمفهاوم تمكاين العااملين:  .2
، ويتفأ ىكلا التعريكل مك  التعريكل الكلي قدمكو للتحليًن ا ألملية ازباذ الارار خاللو امدراء وزألضاء التنظيس ا خرو 

لرة ازبكاذ الاكرارا  بكٌن اإلدارة وا فكراد ىيم يؤند أللع ز  التمككٌن ىكو إشكرا  سك (52، صفحة 2112 مندر، 
بشك  يشج  ا فراد أللع صن  الارارا  يوم بعد يوم، من اإلدارة الكدنيا إىل اإلدارة العليكا، ا ىكٌن  كدد مف ومكو 
بحلنككو ال ككما  لدفككراد باككدر زنككي مككن م ككؤولية صككن  الاككرارا ، نمككا يضككيل بككحل  التمكككٌن يتضككمن ال اككة وال ككلرة 

علوما  وصن  الارار وام ؤولية وام حللة، ويرد خخرو  ز  مف وم التمكٌن يعتمد أللع زربعة ألناصر وامشارنة ا ام
  .جمتمعة  امعلوما ، امعرفة، امكافآ ، الاوة(

بحلنكو شكعور الفكرد بالاكدرة أللكع  (287، صكفحة 2116 الاريكوا والعنكزي،  (نمكا ألرفكو  الاريكوا والعنكزي        
لعمكك  ونحلنككو يعمكك  لنف ككو ولككيس بيككفتو زجككًن، ا مككر الككلي ياككوي لديككو رو  امحككادرة والر حككة ا التككحليًن ا جمريككا  ا

 زفنكدي،  العم  وإطالو زفض  الراقا  الكامنة لديو مما ي األده أللع النمو والترور الشخيي، ويشكًن  زفنكدي(
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ارسككة الرقابككة وربمكك  إىل ز  التمكككٌن ىككو ألمليككة إألرككاء ا فككراد سككلرة زوسكك  ا مم (11-11، اليككفحا  2113
 ام ؤولية واستخدام قدرا س من خال   شجيع س أللع ازباذ الارارا .

بحلنكو مكن   (441-441، اليكفحا  1999 الوىا  وخركا ،  ومن ج ة زخرد يعرفو  ألحد الوىا (        
ا  اللين يعملو  في كا العاملٌن قوة التيرف وازباذ الارارا  و امشارنة الفعلية من جانب العاملٌن ا إدارة امنظم

وىككك  مشكككانل ا والتفككككًن اإلبكككداألي وربمككك  ام كككؤولية والرقابكككة أللكككع النتكككااس وىنكككا  اذبكككاه خخكككر ز كككع بكككو  ال كككلمي ( 
يعككككرف فيككككو التمكككككٌن بحلنككككو مككككن  اليككككالىيا  لدفككككراد وامتناسككككحة مكككك  خككككيا س  (71، صككككفحة 2111 ال ككككلمي، 

ا مر أللع ا مور بشك  ألام، ىيم  ا  أللي ا ام كؤولية الن اايكة  وم ؤوليا س م  استمرار سيررة اإلدارة ا هناية
أللكع  كرورة  Brilman )(Brilman, 2003, pp. 37-72)ا إاكاز ام كام وربايكأ ا ىكداف، ويؤنكد  

 سبت  ا فراد اممكنٌن بام ارة واخلية الكافية  داء ام ام، وا رص أللع ربفيزىس لتادمي زفض  ما لدي س. 
ز  Kenith ) (W, Thomas, & Velthouse, p. 66)يكرد نك  مكن  د تمكاين العااملين:أبعاا .0

 التمكٌن اإلداري يتكو  من زربعة زبعاد زساسية ىي: 
عككرف بحلهنككا العمليككة الككه يعرككي زككا امككدير جككزءا مككن ألملككو للمر وسككٌن الككلين يعملككو  ربككت  تفااويا الصااالحيات: 

نح س اليكالىيا  امناسكحة إلاكاز ىكله ا ألمكا  مك   كرورة ز  يكونكوا رااستو بعد  كدريح س التكدريب امالاكس مك  مك
 م ؤولٌن ألن إسبام ىله ا ألما  بنجا  و اسحو  أللع النتااس .

ىكككو ألمليكككة  زويكككد اموظكككل دب كككارا  ومعكككارف وقواألكككد سكككلو  موجكككو لتركككوير زداء وظيفتكككو، زو  تااادريل العااااملين:
 غ  وظيفة زأللع ا ام تاح . استعما   انية ىدي ة  تعلأ زا، زو  حلىيلو لش

ييككل بكاير وخخككرو  فكرو العمكك  أللكع زهنككا جمموألككة مكن النككاس الكلين يشكككلو  نظامكا مككن الكيانككا   عما  الفرياا :
 امنابرة، اله يتااسس زألضا ىا ىدفا مشننا.

رزيت الايادة ز   زيكد :  عتي دراسة ا وافز وسيلة امعرفة الكيفية اله يتس زا إشحاع ىاجا  العاملٌن فإذا التحفيز
مكن إنتاجيككة ونفككاءة العككاملٌن لككدي ا أللي كا التعككرف أللككع دوافع ككس و نمككي ىاجكا س ىككا  اككدم الل ككس ىككوافز مناسككحة 

 وربفزىس لل لو  امر و ، وزساس التمكٌن ىو التعزيز اإلجيايب.
سبككككٌن ز   (37، صكككفحة 2115 العتيككك ، ( Blanchard, 1996يكككر   خطاااوات التمكاااين اإلداري: . 7

 العاملٌن يتس من خال  اخلروا  التالية:
لكي يت ىن للمر وسٌن ازباذ قرارا  زفض  ا امنظمكة فكإهنس مشاركة المعلومات مع جميع أفراد التنظيم:  2.7

 (62، صكفحة 2114 الحكاري و العزيكز،  تاجو  معلوما  ألكن وظكااف س وامنظمكة نكك ، ىيكم يشكًن  العتيك ( 
للوصكككو  إىل ميكككادر امعلومكككا  لكككدد ا فكككراد ي كككاألدىس أللكككع  ف كككس الكيفيكككة الكككه  كككؤدي زكككا إىل ز   كككوفر الفرصكككة 
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وظااف س، فالتمكٌن با ساس لكو صكلة بامشكارنة ىيكم  عتكي امشكارنة ىكي امفتكا  ا و  والكرنن ا ساسكي لتمككٌن 
نير ا ساسي ا إدارة امشارنة ز  العو العاملٌن، ىيم ز  ا فراد دبعز  ألن امعلوما  ال ميكن س ربم  ام ؤولية، 

يتم   ا ىم اموظفٌن أللع لعب دور ا ألملية صن  الارارا ، و ر ب ألن مشكارنة امعلومكا  بكٌن زفكراد التنظكيس 
بنكككاء ال اكككة التنظيميكككة وطاولكككة إ اىكككة الفرصكككة لدفكككراد لتج كككيد محكككدز الرقابكككة اللا يكككة ممكككا يعركككي س فكككرص زنكككي للكككتعلس 

 . وشعورىس بتملك امنظمة
إ  التمككككٌن ولتجنكككب الفو كككع وخلكككو ا مكككور واخلكككرو  ألكككن ا ىكككداف العامكككة رسااام رطاااار لاااادارة ال اتياااة:  0.7

للمنظمة، ومن زج  ربديد زفض  ام ؤوليا ، فإنو يلجحل إىل ربديد إطار ميكن العاملٌن من التحريك اللاا، ويتس 
 . (13، صفحة 2113 زفندي،  ذلك من خال :

عامل اإلسنا يجية اله   ًن أللي ا امنظمة من خال  ربديد العناصر اهلامة  الرسالة ا ىداف، التو ي  لدفراد م -
  ؛دور امنظمة ا ااتم ، اهليك  التنظيمي، منو الايادة.. اخل(

 ؛و   ا فراد ا صورة النتااس اله  رم  امنظمة للوصو  هلا أللع امدد الحعيد -
 ؛ ؤولية لدفراد واللي يعكس درجة التمكٌن لدي س و ي  ىدود ال لرة ونراو ام -
 كككوفًن التكككدريب امالاكككس مكككن خكككال    كككرًن جمموألكككة مكككن الكككيامس التدريحيكككة الكككه   كككاألدىس أللكككع  نميكككة م كككارا س  -

  ؛ومعارف س وطاولة  حين مدخ  التمتٌن اإلداري
إىل زنكككو مكككن ا شككككا  (13، صكككفحة 2113 زفنكككدي، يشكككًن  زفنكككدي( بنااااء فااارل العمااا  المااادارة ذاتياااا:  7.7

ا خككرد لتمكككٌن العككاملٌن ىككو االذبككاه مككو االسككتخدام امك ككل لفككرو العمكك ، إذ ز  اهليككك  الحًنوقراطككي التاليككدي 
 اللي   يرر ألليو سل لة ا وامر مل يعد مناسحا للمنظمة ا دي ة. 
معكككا إلاكككاز  ختلفكككة ز  جيتمعكككواا  وا ق كككام املكككلا فاكككد زصكككح  مكككن الضكككروري أللكككع العكككاملٌن ا الاراألكككا  واإلدار 

للا جيكب أللكع ج كود التمككٌن ز   تكوفر أللكع زسكلو  الفريكأ، الكلي يعتكي مكن ، مشروألا  امعادة بنجا  وفعاليةا
 .شرة برامس التمكٌن وزن رىا شيوألازىس زن
، وسبككر إ  التمكككٌن ىككو ألمليككة  غيككًن شككاملة جلميكك  زجككزا وزفككراد وسياسككا  امنظمككة مراحاا  عمليااة التمكااين: 4.7

 ,Goetsch& (Davis)  ) (Goetschىيككم ييككف ا نكك  مككن  ألمليككة التغيككًن بعككدة مراىكك  متدرجككة،
Davis, 1997, p. 188) :بالت ل   التايل 

  ؛مرىلة الت ي ة امحداي -
 ؛مرىلة و   ا ىداف وجدولت ا زمنيا -
 ؛مرىلة الت  يال  امادية ا بي ة العم  -
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  ؛مرىلة التروير -
يككرد الحاىكم ز  ألمليككة التمككٌن ومككا ربملككو مكن  غككًنا  ا نظكس امنظمككة و بناءىككا  مليااة التمكااين:دعاامم ع 3.7

اهلرمي سب   ربدي نحًن  واج و امنظمة مما ي تدألي من ا  وفًن جمموألة من امترلحا  واإلمكانيا  اله  دألس ىكله 
 العملية وميكننا ذنر بعض من ا نا ا: 

  .ع اإلدارة العليا حبتمية العملية التمكينية زوال، قح  ز  يتس  رحياو ا زي منظمةا قتنا تأييد اإلدارة العليا: 2.3.7
 تيل ألملية التمكٌن بحلهنا بري ة ن حيا نوهنا  ترلب  غيًن  تخصيص الوقت الكافي لعملية التمكين: 0.3.7

فالتغيًن ال يتحل ع بٌن يكوم وليلكة ىيكم  جلريا ا اذباىا  امديرين والعاملٌن ا امنظمة ب  و غيًن ا ياافة امنظمة،
 (33-32، اليكفحا  2119 اخلريكب،  ( Kirby & Wimpelberg & Keasterيكرد نك  مكن   

ز  ألدم  وفر ألنير اخلية ا صن  الارارا  اجلماألية جيع  ا فراد يشككو  ا ىكلا ا سكلو  وقكد ييك  زكس إىل 
يل أللع ألا ا س م كؤوليا  جديكدة، وبالتكايل ال  توقك  اإلدارة مااومة التغًن ىيا  زي برنامس يعتادو  زنو قد يض

 ز  هلله العملية التمكينية نتااس إجيابية فورية. 
ألتمكد اككا  ألمليكة التمكككٌن أللكع وجككود ال اكة امتحادلككة بكٌن اإلدارة العليككا وا فككراد اوجاود الثقااة المتبادلااة:  7.3.7

( ز  العنيكككر ال اكككة دألكككس نحكككًن لفككككرة  Cox&Byham العكككاملٌن ا ام كككتويا  الوسكككرع والكككدنيا ىيكككم يكككورد 
التمكككٌن ىيككم يترلككب أللككع امككدير خلككأ بي ككة التمكككٌن وياككوم بتشككجي  ا فككراد أللككع ا خككل بككالتمكٌن وال نككاء أللككع 

  .مجي  النجاىا  اله  ااوهنا
اإلدارة العليكا،   عي ألملية التمكٌن ألكن ألالقكة  عاقديكة طوأليكة مكن جانكب العمكا  مكوااللتزام الداخلي:  4.3.7
( بكحل  الاااكد الفعكا  ىكو الككلي يل كس ا فكراد ويكزرع بكداخل س الككداف  للتم كك بر يتكو ويعكي ألكن ذلككك Leeويشكًن  

  بااللتزام الداخلي(. 
شككارنة امعلومككا  بككٌن مجيكك  زطككراف التنظككيس، والننيككز دبيترلككب اككا  ألمليككة التمكككٌن  المشاااركة الفعالااة: 3.3.7

، نمكا يؤنكد يك  إىل ا فايكة زن كر مكن اهلرميكة أللع إىل ا سف  وإ حكاع ىيانك   نظيميكة مرنكة سبأللع اال ياال  من ا
 Randolph ) (David, 2000, pp. 93-105) لع ز  ا فراد اللين  توافر لدي س معلوما  ناملة أل

هلككا ا وصككحيحة ألككن نتككااس زداا ككس ا ككايل سككوف يضككعو   نف كك س م ككتويا  زأللككع مككن ا داء ي ككعو  للوصككو  
 ام تاح .

ء وقد إقن  ا( ز  التمكٌن اإلداري يفيد امنظمة وا فراد أللع ىد سو Spatzير    فوامد عملية التمكين: 3.7
 جمموألة من امزايا ميكن ا يو  أللي ا من خال   حين ىلا امدخ  ا ديم و شم  ىله الفوااد: 

 ؛رو  ام ؤولية الشخيية لدد ا فراد أللع زألماهلسخيلأ ا افز لتخفيض م تود ا خراء التنظيمية و نمية  -



 

 ام التنظيميالعالقة بين التمكين اإلداري وااللتز 
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  379  
 

 ؛زيادة ر ا الزبو  اخلارجي من خال  امتال  زبو  داخلي ميتلك إى اس بالر ا ألن وظيفتو وألن مر وسيو -
  ؛ازباذ قرارا  ذا  دقة وسرألة ألالية من خال   وسي  جما  ا رية لدد ا فراد -
  ؛ا  الوقت الضاا زبفيض ن حة الغيا  و دورا  العم  واختز  -
زيادة معدال  اإلنتاجية ألن طريأ الشعور ام تمر لدفراد بالفخر واالألتزاز باللا  وز  وظيفت س ذا  زير نحًن  -

 ؛ا امنظمة
 ؛زيادة وقت اإلدارة العليا لتنمية محيعا  وألاادا  اإلدارة العليا -
  ؛لوقت بعيد من خال  احملافظة أللع ا ية ال وقيةاحملافظة والححم ألن رف  الادرة التناف ية وجعل ا م تمرة  -
 ؛خلأ ال اة والتعاو  بٌن قتلل ام تويا  اإلدارية -
مككن ج ككة زخككرد ال زبلككو ألمليككة التمكككٌن مككن مشككان  وصككعوبا  سككنحاو  رصككدىا  عواماا  تمكااين العاااملين:. 3

 :فيما يليواستعرا  ا، 
الكلي يتمتعكو  بكو ا ظك   يكا  التمككٌن و واجكد امرنزيكة  زبوف امكديرين وخشكيت س مكن فاكدا  ال كلرة والنفكوذ -

وألكككدم إمكانيكككة مشكككارنة امعلومكككا ، باإل كككافة إىل خكككوف امكككديرين مكككن ظ كككور امر وسكككٌن بكفكككاءة وربككككس زنكككي ا 
  ؛وظااف س، مما يزألزع ويشكك ا ياة اإلدارة بكفاءة امديرين

لتحمككك  ام كككؤولية وازبكككاذ الاكككرارا  وألكككدم  واجكككد رو   زبكككوف امر وسكككٌن و ألكككدم  كككوفر االسكككتعداد الككككاا لكككدي س -
  ؛امحادرة واالبتكار لدي س، الألتيادىس أللع اهليان  التنظيمية التاليدية أللع  لاي ا وامر و نفيلىا

االذبككاه اخلككاط  مككن اإلدارة إىل النظككر للتمكككٌن نحكك  سككري  لككك  امشكككال  اإلداريككة، ىيككم يشككًن  اخلريككب(  -
زنو ا الوقكت الكلي  ترلكب فيكو ىكله العمليكة إىل وقكت ودألكس نحكًن يترلكب فيكو  (51فحة ، ص2115 اخلريب، 

 ؛مشارنة مجي  ا طراف
  ؛ غيًن مدير جديد قد يغًن ا فل فة التمكٌن و زساليح ا مما يؤير أللع جم ودا  التمكٌن -

ره امتعكددة مكن اممارسكا  اإلداريكة يعكد مف كوم االلتكزام التنظيمكي بيكو  :ثانيا: األدبيات النظرية لاللتزام التنظيماي
الكه القكت اىتمككام متزايكد مكن قحكك  الحكاى ٌن وقكد زدد ىككلا االىتمكام إىل شكيوع مف ومككو لكدد امكديرين وا نككادمييٌن 
أللككع األتحككار ز  االلتكككزام مي كك  ألنيكككر ىككام للككربو بكككٌن امنظمككة وبكككٌن ا فككراد العككاملٌن في كككا نمككا يشكككًن  ألحككد الحكككاقي( 

إىل ز  التككزام ا فككراد منظمككا س يعتككي ألككامال ىامككا ا  ككما  اككا   لككك امنظمككا  و  (5فحة ، صكك211 الحككاقي، 
أللع ز  االلتزام يعم  أللع اا  واستمرار امنظمة ما  (117-89، اليفحا  1999 يوسل، يؤند الدرويش( 

لاللتكزام يكدألس الدراسكة سنحاو  بنكاء إطكار نظكري ، و لو من زير وانعكاس أللع سلو  الفرد وامنظمة أللع ىد سواء
 .من خال  التررو لتعاريفو امختلفة ون  ما يتحع ا من  حلصي  نظري
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أللع الر س من  زايد ألدد ام تمٌن دبو وع االلتزام التنظيمي إال زنو ال يوجد ا فكاو مفهوم االلتزام التنظيمي: . 1
لكو الحكاى و  مكن خالهلكا وإىل اليكعوبة الكه أللع  عريل طدد لو ويعود ذلك إىل  عكدد امنرلاكا  والزوايكا الكه نظكر 

بحلنو (216، صفحة 2115 اليًنا،   كتنل ربديد  عريل وا   هللا امدخ  ال لوني ىيم يعرفو  اليًنا( 
ار حكككككككاط وجكككككككداظ بكككككككٌن زىكككككككداف امنظمكككككككة وقيم كككككككا وبكككككككٌن دور الفكككككككرد امكككككككر حو بحلىكككككككداف ا وقيم كككككككا و ايا كككككككا ويرنكككككككز 

 Oreilly&Chrotman)  492-499O’Reilly, Chatman J.J, 1986, pp)  أللككع
امنظور النف ي لاللتزام ويعرفو بحلنو الرابو النف ي اللي يربو الفرد بامنظمة مما يدفعو إىل االنكدما  ا العمك  وإىل 

-Porter et al )    Steers R.M. Mowday, 1974,pp603 حين قيس امنظمة ويعرفو ن  من  
جانب ا فراد ا ىداف امنظمة وقيم كا ور حكت س ا بكل  ألركاء زنكي ليكا  ا  بحلنو األتااد وقحو  قوي من (609

بكحل  االلتكزام ىكو (35، صكفحة 2118 فلميكا ،  مك   كوفر الر حكة الاويكة لالسكتمرار ا ألضكويت ا و ضكيل  إينكاس(
ا وزىكداف ا وا كرص الشعور اإلجيايب امتولد ألن اموظل اذباه منظمتو واالر حاط زا واإلخالص هلا والتوافأ م  قيم 

 أللع بااءىا من خال  بل  اجل د و فضيل ا ألن سواىا من امنظما  واالفتخار دبآيرىا مما يعزز ااى ا.
 عككدد  الدراسككا  الككه  ناولككت زبعككاد االلتككزام التنظيمككي ومل يكككن ىنككا  إمجككاع أللككع أبعاااد االلتاازام التنظيمااي:  .0

-Allen & Meyer ) (Meyer & Allen, 1991, pp. 61ألناصر طددة لو وقد دلت دراسة    
 أللع يالية زبعاد ير كز أللي ا االلتزام التنظيمي  عاملت مع ا ىله الدراسة نمتغًن  اب  ىي:  (89
 & Allen & Meyer )(Meyerويعرفكو   :(Affective Loyaltyااللتازام العااطفي   2.0

Allen, 1991, p. 69) ا وجكدانيا ويكر  أللع زنو ار حكاط الفكرد بامنظمكة وزىكدافMoideenKutty et 
al)) (Moideenkutty, 1998, pp. 5-43)   بحل  االلتزام العاطفي يعكس االر حاط العاطفي بامنظمة

ز  االلتككككزام  (49، صككككفحة 2118 فلميككككا ،  و الر حككككة ا االنت ككككا  إلي ككككا والتوىككككد مكككك  ىويت ككككا و ككككرد  إينككككاس(
 مة واهنمان ا في ا وار حاطو شعوريا زا. العاطفي يشًن إىل درجة  رابأ الفرد م  امنظ

يشكًن إىل قكوة ر حكة الفكرد ا باكاء ألملكو بامنظمكة  (: Continuous Loyaltyااللتازام المساتمر   0.0
 & Allen & Meyer  )(Meyer,  1991الألتاكاده بكحل   كر  العمك  في ككا يكلفكو الك كًن و ألرفكو  

Allen, 1991, pp. 1-18)رة امنظمكة، مك  ا خكل ا االألتحكار التككاليل الكه أللكع زنكو االنكدما  ا زنشك
 سوف يتحمل ا الفرد إذا ما  ر  امنظمة. 

ويشككًن إىل شككعور الفككرد بإلزاميككة الحاككاء ا امنظمككة (: Normative Loyaltyااللتاازام األخالقااي   7.0
  (Hackett et al, 1992لعدم ر حتو ا اإل رار دبيلحة امنظمكة و كر  انرحكاع سكي  لكدد زمالاكو ويعرفكو  
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(Hackett & P.Bycio, 1992, pp. 190-176) بحلنكو إى كاس العكاملٌن زدبيكا بضكرورة الحاكاء ا
 امنظمة. 

 ناو  الك ًن من الكتا  مراىك   ركور االلتكزام التنظيمكي نكو  ألمليكة  ككوين االلتزام التنظيمي:  مراح  تطور .7
صكككلت إليكككو ا دبيكككا  ال كككاباة ا ىكككلا ااكككا  وقكككد بكككٌن ومنكككو و ركككوير االلتكككزام ىكككي ألمليكككة معاكككدة جكككدا وفكككأ مكككا  و 

 Buchanan ) Buchan ،1974  ا دراسكككككة خاصكككككة بتركككككور التكككككزام امكككككديرين  (546-533، اليككككفحا
 لتنظيما س ز  االلتزام التنظيمي للفرد مير ألي يالية مراى  متتابعة ىي: 

ة سكنة واىكدة و عتكي ىكله امرىلكة ذبريحيكة خيضك  وسبتكد مكن مرىلكة التعيكٌن الكوظيفي للفكرد مكدمرحلة التجرباة:  2.7
في ا الفرد إىل التكدريب واإلألكداد واالختيكار و كاو  الفكرد مكن خالهلكا أللكع خيا كو ال كاباة ا العمك  جاىكدا إشكحاع 
 ىاجا و ا ساسية امتم لة ا ىاجة الاحو  من التنظيس والتحلقلس م  الو   اجلديد باإل افة إىل  كييل اذباىا و دبا

ز   Buchananيتالءم م  اذباىا  التنظيس اجلديد وطاولة إظ ار خيا و وم ارا و لآلخرين من ىولو. کا يكر  
الفككرد يواجككو ألككدد مككن امواقككل والتحككديا  ا ىككله امرىلككة وىككي ألككدم و ككو  الككدور لديككو والشككعور باليككدمة اذبككاه 

 مالاما وطاولة ف س ما يتوق  منو. التنظيس اجلديد وطاولة  كييل اذباىا و اذباه التنظيس  كييفا
و تضمن خيا  العم  امتعلاة با ش ر ا ولك  مكن  كاريب محاشكرة العمك  و  كناو  مرحلة العم  واإلنجاز:  0.7

الفككنة الزمنيككة هلككله امرىلككة مككن سككنتٌن إىل زربعككة سككنوا  و ي ككعع الفككرد مككن خاهلككا إىل  حلنيككد مف ككوم اإلاككاز ومككن 
و  حلككور مف كككوم االلتككزام العمككك  والعدالككة ا زذىكككا  ا فككراد مككك  زبككوف ا فكككراد مككن العجكككز خيككااه ىكككله امرىلككة ىككك

 وشعورىس با مهية الشخيية .
ز  ىكله امرىلكة  حكدز  اريحكا مكن ال كنة  (219، صكفحة 2116 منكًن،  ير   ألحوي(مرحلة الثقة بالتنظيم:  7.7

عي ألكن زيكادة درجكا  االلتكزام للتنظكيس و يكزداد منكو ىكلا اخلام ة من  اريب بدز العم  ىيم  زداد االذباىا  اله  
، Cohen ،1999، و Early)  Early ،Gibsonااللتككككككككزام ىككككككككا ييكككككككك  إىل مرىلككككككككة النضككككككككس ويشككككككككًن  

زنكككو يكككتس ا ىكككله امرىلكككة دألكككس االلتكككزام مكككن خكككال  ربايكككأ الفكككرد لفكككرص التاكككدم والنمكككو  (614 -594اليكككفحا  
اييس ألملية التواز  بٌن قتلل اجل ود اله بلهلا الفكرد ا سكحي  ألملكو وبكٌن مكا الوظيفي أللع نافة ام تويا  ويتس  

 منحتو اإلدارة من قرجا  متنوألة وطاولة إجياد الفارو اللي يدألس التزام للمنظمة.
مككن زىككس زسككحا  و ألناصككر النجككا   ي  نظككيس ىككو شككعور زفككراده  عواماا  رفااع مسااتوز االلتاازام التنظيمااي: 4.7

، لكوهنا من زىس امدخال  اله  كدف  ال كلو  لحكل  زقيكع مكا ميلكك مكن ج كد وإمكانيكا  لكللك فاكد بااللتزام لو
 عدد  اجت ادا  الحاى ٌن والدارسٌن واذباىا س ىو  مف وم العوام  الكه   كاألد أللكع  ككوين االلتكزام التنظيمكي 
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اللتكزام التنظيمكي والكه  ركرو إلي كا داخ  التنظيس. وسكنحاو  التركرو  ىكس العوامك  ام كاألدة ا  ككوين و شككي  ا
 العديد من الحاى ٌن ا نتابا س. 

 رورة  حين سياسا  داخلية   األد أللع إشحاع ىاجا  ا فراد داخ  التنظيس  رشباع حاجات األفراد: 2.4.7
 ،2115  كاًل،  ومكن امعكروف ز  للعكاملٌن جمموألكة مكن ا اجكا  الكه ي كعو  إىل إشكحاأل ا ىيكم يشكًن  ختكام (

ز  امنظمة اله  ححم ا إشحاع  لك ا اجا  يتولكد لكدد زفرادىكا الشكعور بالر كا واالطم نكا  ومكن  (44صفحة 
مث االنتمكاء وااللتكزام التنظيمكي فكااللتزام التنظيمكي يزيكد ىينمكا   كعع امنظمكة إىل إشكحاع ا اجكا  اإلن كانية لدفككراد 

ندة التنظككيس للفككرد ا إشككحاع ىاجا ككو ي ككاألده أللككع ز  م ككا (126، صككفحة 1999 اللككوزي، وبككر    اللككوزي ( 
، Smith)  ) Smith كككوين مككا ي ككمع بككالتواز  والككلي يولككد لديككو رو  االنتمككاء مث االلتككزام التنظيمككي ويؤنككد

أللكككع ز  ىنكككا  ألوامككك   زيكككد مكككن االلتكككزام من كككا اسكككتخدام م كككارا  الايكككادة ودألكككس العكككاملٌن (47، صكككفحة 1997
وا  لال يككا  ا ىككٌن زنككو مككن زسككحا   ككعل االلتككزام ىككو مشكككلة اال يككا  و ألككدم ىكك  وم ككاألد س وإنشككاء قنكك

 امشان  ألموما. 
ز   (266-251، اليككفحا  Yousef)  Yousef ،2112يشككًن  تحديااد األهااداض بوضااو :  0.4.7

ف ن  و و  ا ىداف جيع  العاملٌن زن ر قدرة أللع ف م ا وربايا ا وينرحأ ذلك أللع ربديد ا دوار فحٌن يعر 
فككرد دوره ومكانتككو ا العمكك    ككيًن العجلككة بنظككام وسالسككة و ان ككجام وياكك  اليككراع داخكك  التنظككيس وبالتككايل ينمككو 

ز  ذلكك نلكو ينرحكأ أللكع الفل كفة  (213، صكفحة 2116 منكًن،  االلتزام لدد الفرد مو منظمتكو ويكرد  ألكيي(
اال اإلدارة وا ككحة وقك   مككوض الكدور نلمككا زاد والكفكاءة الكه  اككوم أللي كا العمليككا  التنظيميكة فكلمككا نانكت وظك

 اإلخالص وااللتزام التنظيمي. 
و عين االشنا  الفعلي والعالي للفرد ا موقل مجاألي يتشج   انتهاج المشاركة كأسلوب لصنع القرار: 7.4.7

ن و بوفريمكة( و شكًن دراسكة نك  مكن  بومكدي ،من خاللو الفرد أللكع امشكارنة وام كامهة لتحايكأ ا ىكداف اجلماأليكة
 إىل زنو ىنا  يالية طاور م مة  اوم أللي ا ألملية امشارنة وىي:  (284، صفحة 2115 بلكحًن و بوفريمة، 

 نروي امشارنة وام امهة ا ربايأ زىداف التنظيس أللع امشارنة العالية والااامة أللع استخدام ا سس العلمية  -
  ؛جمرد االألتماد أللع امشارنة الفعلية زو امشارنة  ًن الفعالة جلع  ألملية امشارنة ناجحة وفعالة زن ر من

زهنا  عم  أللع زيادة دافعية ا فراد وىفزىس أللع العم  وذلك من خال  إجياد اجلو النف كي واالجتمكاألي اجلنكة  -
ب ا سحي  واللي ي اىس ا إألراء العما  الفرصة اجليدة للمشارنة وإطالو العنا   فكارىس وإبداألا س اله  ي

 ؛ربايأ ا ىداف امرجوة
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العمكك  أللككع  نميككة م ككارا  ا فككراد ا العمكك  وربمكك  ام ككؤولية بككرو  معنويككة ألاليككة ممككا يككؤدي ا الن ايككة إىل رفكك   -
  ؛درجة التزام س التنظيمي

خياايك ا يشًن مف وم امناخ التنظيمي إىل بي ة العم  الداخلية بكك   فاألال كا و ريجاد مناخ تنظيمي مالمم:  .4
نمككا ز  امنككاخ التنظيمككي اجليككد يعمكك  أللككع خلككأ جككو ألمكك  إجيككايب يوصكك  إىل ربايككأ اسككتارار ا فككراد ا التنظككيس ،

وزيادة شعورىس بحلمهيت س ا العم  من ىيم امشارنة ا ازباذ الارارا  ورسس ال ياسا  والشعور بدرجة ألالية من 
ز  التنظيما  ذا  الحي كة اإلجيابيكة  (156ف و ألي ع، صفحة  براال اة امتحادلة نما يرد  براف و بن ألي   ( 

وامشجعة للعما  والكه  عمك  أللكع خلكأ امنكاخ التنظيمكي اجليكد  عتكي  نظيمكا  ناجحكة ا خلكأ االلتكزام التنظيمكي 
 لدد زفرادىا. 

اكدم للفكرد مكن يعكي ا كافز ألكن  لكك الوسكيلة وا داة الكه   تصميم أنظمة مناسابة مان الرواتال والحاوافز: .2.4
زج  إلشحاع امرلو  للا يترلب أللع امنظمة  وفًن ا وافز امادية وامعنوية و وزيع ا بشك  ألاد  دبكا يتناسكب مك  

 ما يادمو ن  فرد من ج د وفكر واللي يؤدي إىل زيادة الر ا الوظيفي وبالتايل زيادة االلتزام التنظيمي. 
ة  عين اإلدرا  امشن  من قح  زفراد التنظيس بحناء ألالقا  ذا  فعالية امنظماإلدارة باالعتماد على ثقافة:  0.4

زي خلأ جكو ودي داخك  امنظمكة مكن خكال  إجيكاد زىكداف وقكيس مشكننة و كوفًن درجكة نحكًنة مكن االىكنام امتحكاد  
 بانيككة ويككري  اهلككللو (بككٌن اإلدارة وا فككراد العككاملٌن ممككا يزيككد مككن قككوة وسباسككك امنظمككة وىككلا مككا  تميككز بككو اإلدارة اليا

ز  ال ياسا  اإلدارية الوا حة  رف  من درجكة ال اكة بكٌن العكاملٌن وبكٌن التنظكيس  (31، صفحة 2112 اهلللو ، 
و شككجع س أللككع  حككين رو  االبتكككار واإلبككداع و نمككي درجككة التككزام س للمنظمككة وىككلا مككا  ؤنككده دراسككة  ا  ككدي( 

 جود ألالقة طردية بٌن ال اافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي. إذ  حٌن و  (46-1، اليفحا  2114 ا  دي، 
الايادة ا ذلك النشاط اللي ميارسو الاااكد للتكحليًن ا سكلو  ا خكرين مكن  انتهاج أساليل ناجحة للقيادة: 7.4

ز  Barel) (Barel & Guyon, 1999, p 124)زج  إىال  التعاو  بين ا ا ربايأ ا ىداف ويرد  
ج  ىو اللي يدألس األتااد ا فراد ا زمهية النوم ويزرع في س الر حة لحل  امزيد من اجل د اإلبداألي وبناء الاااد النا

ألالقا   نظيمية ي كودىا االىكنام لييك  زكس ا الن ايكة إىل االلتكزام التنظيمكي والتركوير التنظيمكي  جك  اسكتمرارية 
 امنظمة .

م زكلا امو كوع إىل ا اياكة الكه مفادىكا ز  االلتكزام ألنكد الفكرد ىكو مكن يرج  االىتماأهمية االلتزام التنظيمي:  .3
ز   (67، صكككفحة 2116  كككادا ،  زىككس العوامككك  الككه ربكككد مككن فعاليكككة ونفككاءة امنظمكككة ىيككم يكككرد   ككادا  (

شككككدة ( االلتككككزام يعتككككي مككككن العوامكككك  الككككه  ككككر حو إنتاجيككككة الفككككرد وبالتككككايل إنتاجيككككة امنظمككككة وفاألليت ككككا ويضككككيل  الروا
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زنو لضعل االلتزام خيار سلحية ا جوانب متعددة زمه ا اخنفاض م تود الر كا  (21، صفحة 2117 الرواشدة، 
 الوظيفي وار فاع درجا  الضغو واخنفاض معدال  ا داء. 

ز  االلتكككزام التنظيمكككي ىكككو ظكككاىرة سكككلونية  (51-49، اليكككفحا  2115 النيكككر،  ويكككرد  زبكككو النيكككر(        
  حاط ا فراد دبنظمت س ويرد ز  امنظما   ويل زمهية نحًنة لاللتزام لدسحا  التالية:  و   مدد ار 

  ؛ ما  استمرار الاود العاملة بامنظمة خاصة ذوي ام ارا  وامعارف امميزة -
  . واجد منظمتوو إ  العام  ىو جوىر وجود امنظمة وشعوره بااللتزام ينمي لديو ا افز أللع العم   -
الفرد ىو ام ؤو  ا و  وا خًن ألن ربايأ زىداف امنظمة من خال  إبداألا كو وزفككاره وج كوده ممكا ي كاىس إ   -

 ؛ا ربايأ زىداف امنظمة بكفاءة وفعالية ألالية
  ؛إ  شعور ا فراد بااللتزام يعزز ال اة اللا ية لدي س وخيفل العح  أللع الر ساء ا  وجي  س -
يككنجس ألككن االلتككزام التنظيمككي لدفككراد اذبككاه  نظيمككا س ألككدة : تحقياا  االلتاازام التنظيماايالنتااام   المترتبااة علااى . 3

قرجككا   كككو  ا معظم كككا سككلونا إجيابيكككا يعككود أللككي س و أللكككع امنظمككة بالفوااكككد الكحككًنة و قككد  نكككاو  العديككد مكككن 
 الحاى ٌن والكتا  نتااس االلتزام التنظيمي و اله نا  من زبرزىا:

ىكي ذلكك االسكتعداد الوجكداظ و  ، عكدد  امفكاىيس امتعلاكة بكالرو  امعنويكة  المعنوياة للعااملين: ارتفاع الارو  2.3
الككلي ي يكك  للعككاملٌن مشككاطرة زقككراهنس قتلككل زنشككرت س حبمككاس وجيعل ككس زقكك  قابليككة للميكك  إىل امككؤيرا  اخلارجيككة 

خيلا ا االلتزام  نمي التعاو  التلاكااي الكلي وين ب ألليو ىب ا فراد لعمل س ومنظما س فاالذباىا  اإلجيابية اله 
، صكفحة 2116 منكًن،   ي  ا سكحي  ربايكأ ا ىكداف التنظيميكة وا ىكلا الشكحل  يكيز  الف كداوي و الاراونكة(

مكاس مكن زجك  ربايكأ ا ىكداف امنظمكة ا ىكٌن ز  اخنفا كو حبز  االلتزام التنظيمي جيعك  ا فكراد يعملكو   (218
( ىيم  Pare & Trenplayاخنفاض الرو  امعنوية ويتفأ ذلك م  ما جاء بو ن  من   يؤدي بالضرورة إىل 

 يز ىله الدراسة ا ير اإلجيايب اللي خيلفو االلتكزام أللكع الكرو  امعنويكة لدفكراد والكرو  امعنويكة العاليكة ىكي انعككاس 
 للعالقة اجليدة اله  ربو اإلدارة با فراد. 

، 2114 الف كككداوي و الاراونكككة،  ( Sormers & Birnbaumيشككًن   تحقااا  األداء المتمياااز: 0.3
إىل ز  ا فكككراد الكككلين  تكككوافر لكككدي س درجكككا  ألاليكككة مكككن االلتكككزام التنظيمكككي ا بي كككة ألمل كككس  (18-17اليكككفحا  

، صكفحة M ،)2111و   Hendry ,et al )  Gيتميزو  بحلداا س الوظيفي اجليد ويتفأ ىلا م  ما قدمكو  
اسكككت س إىل زنكككو مكككن الضكككروري أللكككع اإلدارة الايكككام بتعزيكككز قكككيس االلتكككزام التنظيمكككي لكككدد ا فكككراد ىيكككم  شكككًن در  (13

 و شجيع س للحيو  أللع إنتاجية وزداء زأللع. 
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يعنك    كر  العكاملٌن  وقكل الفكرد مكن العمك  و رنكو لعضكويتو ا امنظمكة الكه  الحد من التسرب الاوييفي: 7.3
 ر  اموظفٌن زو  رن س مناصح س ا امنظما  من الظواىر اله  كدد اسكتارار يتاا ع مر حو النادي من ا ويعتي  

  و.واستمرار التعليما  و الناب
يكككرد الك كككًن مكككن الحكككاى ٌن ز  ا فكككراد الكككلين ميتكككازو  بإاكككاز محكككدع ومتميكككز  الوصاااول رلاااى اإلنجااااز المبااادع: 4.3

 س من ألناصر بناء اميزة التناف ية. ي امهو  ا ربايأ رحبية ألالية ىيم يعتيه "بور ر" ألنير م 
إ  شعور ا فراد بااللتزام يولد لدي س الر حة  انخفاض نسبة الغياب وارتفاع معدل الحضور بين العاملين : 3.3

ز  ا فكراد ذوي االلتكزام امر فك  زن كر  (21، صكفحة 2114 ريكي، ا العم  الر حاط س دبنظما س ويكيز  ريكي( 
 عم  ا الوقت احملدد و الر حة ا بل  ج د.ىرصا للحضور إىل ال

نلما زاد شعور ا فراد بااللتزام نلما ساألدىس ذلك أللع  اح  فككرة التغيكًن مكن سهولة االستجابة للتغيير:  3.3
خكككال  ار حكككاط س العكككاطفي بامنظمكككة وي كككاألد االلتكككزام اإلدارة أللكككع  كككلويب فككككرة التغيكككًن وزرأل كككا ا زذىكككا  ا فكككراد 

 ي االلتزام دو  الوقوع ا مااومة التعحًن اللي لو انعكاسا   نظيمية سلحية. ب  ولة ويؤد
ىيكككم ز  االلتكككزام ي كككاىس ا جعككك  ا فكككراد يتم ككككو  بحلخالقيكككا  العمككك  مكككن  احتااارام أخالقياااات اإلدارة: 3.3

الككه  خككال  اإلخككالص ا العمكك  زو ا ككرص أللككع إ حككاع قتلككل اللككواا  والنيككوص والتشككريعا  الداخليككة للمنظمككة
  ض   وابو ربكس سلو  ا فراد داخ  التنظيس للتعام  باجيابية اذباه اإلدارة و اذباه الزمالء داخ  التنظيس . 

ن ككًن مككن ا فككراد ذوي ام ككارة والكفككاءة العاليككة يحح ككو  أللككع التنظيمككا  الككه سااهولة اسااتقطاب الكفاااءات: 3.3
  .تزام توافر بي ت ا الداخلية أللع م تويا  ألالية من االل

ىيككم ز  االلتككزام التنظيمككي داخكك  امنظمككة ميتككد إىل خارج ككا ويككيز التااأثير اإليجااابي علااى حياااة العاااملين:  9.3
الكككدور الكككلي يلعحكككو شكككعور ا فكككراد بكككااللتزام للمنظمكككة أللكككع  (51-25، اليكككفحا  1999 شكككحيب،  العجمكككي ( 

 ألية اجليدة.ىيا س اخلاصة ما ينتس ألنو من مشاألر ال عادة وا الة االجتما
العككاملٌن يعككد زىككس زىككد ا سككاليب الككه  عمكك   إ  سبكككٌن :العالقااة بااين التمكااين اإلداري وااللتاازام التنظيمااي .3

وا التكككدريب والتنميكككة، عكككاملٌن بامشكككارنة ا امعلومكككا ، أللكككع رفككك  الكككرو  امعنويكككة للعكككاملٌن، و  كككم  مكككن خاللكككو لل
غرض الوصو  إىل نتااس إجيابية ا العم ، ورف  قدرا س أللكع ربمك  ووظااف س بوالتخريو، والرقابة أللع م ام س، 

 ام ؤولية، وبالتايل رف  م تود التزام س التنظيمي.
وياككوم التمكككٌن ألمليككا أللككع مككن  العككاملٌن ىريككة وقككوة التيككرف وبتحمكك  ام ككؤولية، ممككا جيعل ككس يشككعرو           

 ا زس، ويرمي إىل إشرا  العاملٌن ا ام تويا  اإلدارية امختلفكة ا بحلمهيت س ألند اإلدارة العليا، بتاديرىا هلس وب ات
يكر حو اكا  زي منظمكة باكدر ا أللكع ربايكأ زىكداف ا، ، و الارارا ، والتيكرف حبريكة ا امواقكل الكه يواج وهنكا ازباذ
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د بامنظمككة أللككع وىككلا بككال شككك يعتمككد بشككك  نحككًن أللككع قككدرة زفرادىككا ونفككاء س، وقككوة زداا ككس، ونلمككا نككا  ا فككرا
م ككتود ألككا  مككن االلتككزام لعمل ككس نلمككا اسككتراألت ىككله امنظمككة  الايككام بككدورىا، وربايككأ زىككداف ا امرجككوة باألتحككار 

 االلتزام زىد احملددا  ا ساسية لل لو  التنظيمي نظرا لعالقتو امحاشرة م  امتغًنا  التنظيمية ا بي ة العم  
 خاتمة:. 3
الك ككًن مككن امنظمككا  ال  تككوفر أللككع ر يككة وا ككحة امعككامل لتحنيككو و رحياككو  ز  إالالتمكككٌن،  بككالر س مككن زمهيككة        

 واإلبداعالتميز  إىدا العالقة بٌن العاملٌن وقدر س أللع  وزمهيةألدم الوألي دبكانة  إىل زساسيويعود ىلا بشك  
 ألدة نتااس زمه ا ما يلي: إىل، ومت التوص  من ىلا الاحي  وزشياء

ام ًنين ا الدو  النامية ألامة واجلزاار بيفة خاصة مازالت طرياة  فكًنىس وألمل س  اليدية إذ يعتادو   ز لحية -
بحل  سبكٌن ألاملي س من خال  إألراا س امزيد من امرونكة واالسكتااللية ا العمك ، سكيناه مكن قكوة ونفكوذ العكاملٌن 

ران س بامعلومكككا  اهلامكككة وألكككدم مكككنح س فكككرص وىكككلا مكككا سكككينعكس ا  يكككا  ال اكككة بالعكككاملٌن وألكككدم إشككك ةبامنظمككك
  الي  فرص النجا  والادرة أللع امناف ة والتمييز ا سوو العم .و امشارنة ا صن  وازباذ الارارا  بحلألماهلس 

 ا  وء نتااس الدراسة ناوم بتادمي االقناىا  التالية: االقتراحات:
 وامنظما  بيفة ألامة. اإلدارا ا  التنظيمياللتزام وا اإلداريجيب العم  أللع دألس ونشر ياافة التمكٌن  -
 .واإلدارا وااللتزام التنظيمي ا امنظما   اإلداريامزيد من الدراسا  ىو  مف ومي التمكٌن  إجراء -
احملافظكة أللكع م كتود  دبختلل زنواأل االارار ا ا كوما  ومديري امؤس ا  وامنظما   زصحا جيب أللع  -

العاملٌن ورب ٌن جودة اخلدما  ا قتلل امؤس ا  وامنظما  وذلك من خكال   زداءاره ا رف  واست م االلتزام
 وامؤس ا .امنظما   وزىدافالعاملٌن  زىدافخلأ االن جام بٌن 

 والر حة ا الحااء واالستمرار. اإلنتاجيةرب ٌن ظروف العم  مما ي األد أللع زيادة  -
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 : ملخص
 كلعلى صبح من الضروري أاالتصال ،توفر شبكات والثروة اظتعلوماتية والتقنيات اضتديثة في ظل التطور اعتائل في 

حتقيق األىداف اظترجوة وتطوير أساليب العمل ،وء واإلنتاج ،األداة من ىذا التغَت و التطور لضمان جودة مؤسسة االستفاد
اظتوارد البشرية باعتبارىا الوظيفة اليت هتتم بإدارة شؤون أىم أصل من أصول اظتؤسسة  إدارةلية، خاصة يف غتال عابكفاءة 

أىم التحديات اليت تواجهها اظتؤسسة لدمج تكنولوجيا اظتعلومات  رازإبفمن خالل ىذه الورقة ؿتاول   ىو الفرد العامل،و 
االلكًتونية للموارد  اإلدارةيف غتال  (دوتشيو بنكللبنك األظتاين )اظتوارد البشرية مع ذكر جتربة عملية  إدارةضمن أنشطة 

   البشرية.
 كنولوجيا اظتعلوماتااللكًتونية للموارد البشرية، ت اإلدارةااللكًتونية ،  كلمات مفتاحية:

Abstract:  

In light of the great development in modern techniques and the revolution of informatics 

and communication networks, it has become necessary for all organizations to benefit 

from this development; to ensure the quality of the performance and production, and 

develop methods of work, and achieving the goals, especially in the area of human 

resources management as a function, which is concerned with the management of the 

most important assets of the organization .in this paper, we try to highlight the most 

important challenges facing the organizations to integrate information technology within 

human resources management activities, With a practical experience for the Deutshe 

Bank  in the field of e-human resources management. 

Keywords: e-management, e- human resources management, information technology.  
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 . مقدمة: 1
 تعج ىائلة ضمن بيئة عمل حتديات ككل ملالعا يف اطتاص أو العام القطاع يف سواء البشرية اظتوارد إدارة تواجو

تغيَت  إىلومعقدة أدت  سريعة تغَتات وىي واضتضارية، والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية السياسية بالتغَتات
جذري يف مفهوم ىذه الوظيفة وسياساهتا واسًتاتيجياهتا وؽتارساهتا، ويعترب العامل التكنولوجي من أكثر العوامل 

فأصبحت قاعدة البيانات من  اإلداريتأثَتا عليها حيث غزت تكنولوجيا اظتعلومات ؼتتلف جوانب العمل 
أساليب االتصال اضتديثة أصبح من الضروري حتويل  صرة، ومع ظهور االنًتنت وؼتتلفضروريات اظتؤسسة اظتعا

فمن خالل ما  ما يسمى باإلدارة االلكًتونية، إىللكًتونية فظهرت اضتاجة إملفات  إىلالوظائف واظتلفات الورقية 
 اإلدارةظتعاصرة يف تطبيق نطرح التساؤل التايل : ما ىي ؼتتلف التحديات اليت تواجهها اظتؤسسة ا أنسبق نتكن 

 اظتوارد البشرية ؟  إدارةااللكًتونية ظتختلف أنشطتها ضمن وظيفة 
 اإلدارة بين المفهوم التقليدي و المفهوم  اإللكتروني .0

 :االلكترونية اإلدارةمفهوم  2.0
 أن إال اظتعاصر، اإلداري الفكر أدبيات إليو تشَت ما وفق االلكًتونية اإلدارة مصطلح حداثة من بالرغم

 :فيما يلي نذكر منهاو  ،اظتصطلح عتذا قدمت اليت التعاريف من العديد ىناك
 اظتختلفة اإلدارية العمليات وتطوير لتدبَت وحتسُت واالتصاالت اظتعلومات لتكنولوجيا اإلدارة استغالل" -

 ؛ "(2003)الفتاح،  اظتؤسسات داخل
 عملية وظيفة تعترب االلكًتونية اإلدارة فإن لذلك والوسائل اإللكًتونية النظم باستخدام األعمال إؾتاز" -
 شبكة مقدمتها ويف االتصاالت شبكات استخدام خالل األعمال من اؾتاز حتسُت إىل هتدف مستمرة ديناميكية
 ؛(2010)غالب،  "االنًتنت

 داالعتما من بدال اإللكًتونية الوسائل خالل استخدام من األطراف بُت واظتعامالت األعمال تبادل" -
 ؛(2004)غنيم،  "االتصال اظتباشر كوسائل األخرى اظتادية الوسائل استخدام على

 الضرورية اظتعلومات كافة تقنيات على باالعتماد اإلدارية اظتؤسسة ونشاطات مهام رتيع مكننة عملية" -
 الروتُت السريع على والقضاء وتبسيط اإلجراءات الورق استخدام تقليل يف اصتديد اإلدارة أىداف حتقيق إىل وصوال

 ؛(2005)الساظتي، " الحقا اإللكًتونية مع اضتكومة للربط جاىزة إدارة كل لتكون واظتعامالت للمهام والدقيق
 توحيد يف يسهم الذي الرقمي الفضاء ىي لكًتونيةاإل اإلدارة من خالل ىذه التعاريف نتكن القول أن

 وطبيعة نوع عن النظر بغض األعمال، إدارة أنشطة ارإطاإللكًتوين الذي ينطوي ضمن  العمل إجراءات معايَت
 اظتؤسسة.
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 :المقارنة بين المفهوم التقليدي و االلكتروني لإلدارة 0.0
)غنيم،  :وىي كالتايل، اظتفهومُت بُت اصتوىرية االختالفات أوجو حتدد اليت األسس من غتموعة  غنيم لتدد

2004) 
 الوسائل على تعتمد التقليدية فاإلدارة :األطراف بين التعامل عند المستخدمة الوسائل طبيعة 
 باستخدام فيها االتصاالت تتم اإلدارة اإللكًتونية اظتختلفة، بينما التعامل أطراف بُت االتصاالت إلجراء التقليدية

 .اإللكًتونية الشبكات
 أطراف بُت عالقاهتا تكون التقليدي اظتفهوم ظل يف اإلدارة :التعامل أطراف بين العالقة طبيعة 

 توجد حيث، التعامل أطراف بُت اظتباشرة العالقة وجود انتفاء إىلتشَت  اإللكًتونية اإلدارة بينما، مباشرة التعامل
 . اإللكًتونية االتصاالت شبكات الوقت على نفس ويف مع التعامل أطراف

 أطراف بُت لتفاعلا أن لإلدارة التقليدي اظتفهوم ؽتارسات تؤكد :التعامل أطراف بين التفاعل طبيعة 
 اظتتوازي أو اصتمعي التفاعل لتقق كما،  اإللكًتونية اإلدارة يفبالسرعة  يتميز بينما، النسيب بالبطء يتسم التعامل

 . اإللكًتونية االتصاالت شبكات خالل استخدام من ما وغتموعة ما فرد بُت
 أساسي بشكل التقليدية ارةاإلد تعتمد: والمعامالت األعمال تنفيذ في المستخدمة الوثائق نوعية 

 . رشتية وثائق أية دون استخدام اإللكًتونية اإلدارة ؽتارسات تتم بينما، الورقية الوثائق على
 يف التقليدية اإلدارة مفهوم ؽتارسات ظل يف صعوبة توجد :العملية مكونات كل تنفيذ إمكانية مدى 
 ظل يف ذلك حتقيق نتكن بينما العملية، ناتمكو  كل التقليدية لتنفيذ االتصاالت وسائل من أي استخدام
 .اإللكًتونية اإلدارة مفهوم ؽتارسات
 أيام ستسة ظتدة لألفراد خدمات وجود لإلدارة التقليدي اظتفهوم ؽتارسات توفر :العمالء خدمة نطاق 

 أربع دةوظت األسبوع يف أيام سبعة ظتدة العمل يستمر بينما اظتؤسسات، ظتواعيد عمل وفقا وذلك األسبوع يف
 .اإللكًتونيةاإلدارة  يف يوميا ساعة وعشرين
 على لإلدارة التقليدي اظتفهوم ؽتارسات تعتمد :والبشرية المادية اإلمكانيات على االعتماد مدى 

 اإلدارة مفهوم ؽتارسات تعتمد ؽتكن، بينما أحسن استغالل اظتتاحة والبشرية اظتادية اإلمكانيات استغالل وجود
 .الواقع االفًتاضي تكنولوجيا استخدام على اإللكًتونية

جتريد  إىل دتيل األعمال اإلنًتنت وشبكات على تعتمد معلوماتية موارد إدارة بأهنا اإللكًتونية اإلدارة تتميز
 حتقيق أىدافها يف فاعلية األكثر العامل ىو الفكري اظتال رأس أصبح الذي اضتد إىل هبا وما يرتبط األشياء وإخفاء
 خلفها ختفي موارد مادية أي أشياء إدارة بأهنا التقليدية اإلدارة تتميز حُت يف، استخدام مواردىا يف ايةكف واألكثر
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اضتدود  أضيق يف الفكري إال اظتال رأس عن اضتديث باإلمكان يكن مل الذي اضتد إىل ما يتعلق باظتعلومات كل
 والشكل اظتوايل يوضح ىذا الفرق.

 المتزايد المعلومات ونطاق رونيةاإللكت : اإلدارة2الشكل رقم 

 
 .126، ص 2004والوظائف واظتشكالت،  اإلسًتاتيجيةااللكًتونية  اإلدارةؾتم عبود ؾتم، المصدر: 

 :أسباب التحول لإلدارة االلكترونية 3.0
 العاظتية، تفرضها التغَتات حتمية وإفتا الرفاىية دروب من دربا ليس اإللكًتونية اإلدارة إىل التحول إن

 التقدم فرض قد. فلمؤسسة النجاح ألي ػتددات أحد أصبحت اظتعلومات وتوظيف واظتشاركة التكامل ففكرة
 إىل دعت اليت األمور من كلها العمليات، سالمة اظتخرجات وضمان جودة برفع اظتستمرة واظتطالبة والتقٍت العلمي
 النقاط التالية يف اإللكًتوين للتحول الداعية األسباب تلخيص ونتكن. اإلدارة اإللكًتونية ؿتو اإلداري التطور

 : (2004مارس  8و 7)سعود،، 
 األعمال؛ تكلفة زيادة على وأثرىا اظتعقدة والعمليات اإلجراءات 
 التطبيق؛ يف توازن عدم إحداث شأهنا من واليت الفورية والتوصيات القرارات 
 اظتؤسسة؛ مستوى على البيانات توحيد ضرورة 
 األداء؛ قياس معدالت على الوقوف صعوبة 
 اظتؤسسة؛ يف للعاملُت اظتتداولة البيانات توفَت ضرورة 
 اختاذ القرارات؛ يف اظتعلومات على واالعتماد التكنولوجي التطور استخدام توظيف ؿتو التوجو 
 تسعى للتنافس؛ مؤسسة كل داخل للتميز آليات وجود وضرورة اظتؤسسات بُت اظتنافسة ازدياد 
 العمل نطاق اتساع على العاملُت بُت اظتستمر تصالاال حتقيق حتمية. 

 االلكترونية اإلدارةأهداف  0.0
 (2003)العواملة،  :منها ،حتقيقها إىل االلكًتونية اإلدارة تسعى كثَتة أىداف ىناك

 اظتعلومات؛ تكنولوجيا خالل من مًتابط كنظام وتوحيدىا التنظيم أجزاء تكامل -
 اظتؤسسة؛ أىداف خدمة يف فعاليتها يزوتعز  اإلدارة عمليات تطوير -
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 القرارات؛ الختاذ وداعمة فعالة آليات تقدمي -
 مستمرة؛ وجاىزية مالئم وتوقيت وكفاية بدقة اظتعلومات تدفق ضمان -
 اإلنتاجية؛ ظتعدالت متواصل وحتسُت التشغيل كلفة تقليل -
 .واظتتواصل الشامل رياإلدا والتطوير للبحث اظتالئم التنظيمي واظتناخ البيئة إكتاد -

 االلكترونية اإلدارةمتطلبات  5.0
 اإللكًتونية اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة من التحول عملية واستكمال اضتديثة اإللكًتونية اإلدارة تطبيق إن

 :(2005)غالب، اإلدارة اإللكًتونية وآفاق تطبيقاهتا العربية،  أقتها من واليت اظتتطلبات من غتموعة توفر يتطلب
 جبميع اإللكًتونية األعمال وأنشطة اإللكًتونية اإلدارة ترتبط :اإللكترونية )التكنولوجيا )الرقمية 

بشبكة  اإللكًتونية اإلدارة ارتباط من يشاع كما وليس وأدوات، وشبكات وسائط من الرقمية أفتاط التكنولوجيا
البشرية  تعهدىا مل عالية وبسرعة الساعة مدى ىعل تتطور الرقمية التكنولوجيا إن حيث فقط، والويب اإلنًتنت

خيارات  أمام اضتديثة اإلدارة يضع الذي األمر باستمرار، وأفقيا عموديا تتنوع وأجياعتا أفتاطها أن كما قبل، من
 .ومفتوحة دائمة

 أدوات باستخدام جديد من اإلدارية العملية تصميم إعادة صتهود نتاج وىي اإللكترونية: العمليات 
 .اإلنًتنت وبيئة اصتديدة العملية بُت دائمة موائمة حتقيق أجل من وذلك اظتعلومات م تكنولوجياونظ

 لبيئة  اإلسًتاتيجي التحليل أنشطة اإللكًتونية اإلسًتاتيجية تغطيو : اإللكترونية اإلستراتيجية
حتدد  ذلك إىل إلضافةبا اإللكًتونية األعمال إسًتاتيجية وتطبيق اإلسًتاتيجي واالختيار األعمال،التصميم

 اظتعلومات العاظتية شبكة على مواقع بناء خيار مثل للمؤسسة التكنولوجية اطتيارات أفضل اإللكًتونية اإلسًتاتيجية
 .سايت الويب مواقع أو

 الحتياجات  العميق والتحليل الزبون ؿتو التوجو على اإللكًتوين التسويق يرتكز :اإللكتروني التسويق
األسواق اظتستهدفة،  يف زبائنها مع للمؤسسة والتقليدية اإللكًتونية العالقات خالل من حتديدىا ميت اليت الزبائن

الوقت  يف لتلبية احتياجاهتم استثمارىا نتكن الزبائن مع مباشرة تفاعلية صالت تكوين على اإلنًتنت بيئة وتساعد
 .اضتقيقي

 متعدد  وىرمي عمودي تنظيمي ىيكل يف ملالع اإللكًتونية اإلدارة تستطيع ال :اإللكتروني الهيكل
 شبكية تستند وجود مع مرنة أفقية تنظيمية بنية وجود تتطلب بل البعض، بعضها عن اظتستقلة اظتستويات واظتهام

 .إداري وروتُت قواعد ثابتة إىل
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 تصاالت واال اظتعلومات تكنولوجيا مع وفعالية بكفاءة تتعامل إدارية قيادة تطوير :اإللكترونية القيادية
وجود  أن لكون اإللكًتونية، واإلدارة اظتعرفة إدارة حقل عن حديثاً  انبثقت اليت اظتهمة اظتسائل أىم يعترب أحد

أنشطة األعمال  يف واظتندغتة اظتعرفة إىل اظتستندة اظتؤسسات ؾتاح لضمان ضروري شرط ىو القيادة اإللكًتونية
على االبتكار  القادرة اصتوىرية الكفاءات باختصار دتثل لكًتونيةاإل اإلدارية القيادة وأن السيما اإللكًتونية،
للتعلم بصفة  ساعية منظمة يف التنظيمي التعلم عملية وإدارة اظتعرفة وصنع الثقافة ىندسة وإعادة والتحديث

 .ومؤكدة مستمرة
ملفات  إىل حتويل اظتلفات الورقية والذي جتسد يف ،للمؤسسات الرقمي التكنولوجي التحول زيادة مع
 وحتول الوظائف كالتسويق والتمويل ،واإلنًتنت واطتارجية الداخلية الشبكات التعامل معها عن طريقإلكًتونية و 

 اظتنطلق ىذا ومن ،إلكًتونية إىل البشرية اظتوارد إدارة تتحول أن لزاما كان ،إلكًتونية أعمالإىل  والعمليات واحملاسبة
 البشرية. للموارد اإللكًتونية اإلدارة سوف نتناول

 االلكترونية للموارد البشرية اإلدارةماهية  .3
 :االلكترونية للموارد البشرية اإلدارةمفهوم  2.3

يطلق  من فمنهم اظتعٌت، نفس حتمل ومسميات لكًتونية للموارد البشرية عتا تعريفاتاإل اإلدارةمفهوم  إن
 HRعليو يطلقون وآخرون ،Virtual HRMو أe-HR  اظتصطلح، األجنبية األدبية الدراسات يف  اعليه

Intranet  أوWeb–Based HR ،يسمى  آخر مصطلح عليو يطلقون الباحثُت من وغَتىمComputer-

Based HRMبـ  باختصار لو ، ويرمزCHRIS، اليت التعريفات من غتموعة عرض إىل يقودنا االختالف وىذا 
 :، من أقتهااظتفهوم ىذا تناولت

 السًتاتيجيات وؽتارسات اظتؤسسة العملي التطبيق ىي البشرية للموارد اإللكًتونية دارةاإل أن النجار يرى -
، والدولية واطتارجية شبكة اظتعلومات الداخلية لقنوات الكامل واالستغالل اظتوجو الدعم طريق عن البشرية اظتوارد يف

 .(2008)النجار،  لألداء طريق فهي
 متميز تطبيق ىو باختصار البشرية للموارد اإللكًتونية دارةاإل نظام بأن  ماركهام -ىوبكنز  يشَت -
 التنظيمية بعض التغيَتات سيسهم مع والذي ،البشرية باظتوارد اظترتبطة النظم يف الويب على اظتعتمدة للتقنيات
 فرص توفَت وكذلك واسع نطاق باظتوارد البشرية على اطتاصة اظتعلومات إىل الوصول إمكانية إتاحة يف األخرى،

 .(2007)العامري،   اظتعلومات تلك إلدارة عديدة
 دعم موجو من خالل اظتؤسسة يف البشرية اظتوارد إدارة وسياسات وإجراءات اسًتاتيجيات لتنفيذ طريقة -

 .(Schramm, 2006) الويب تقنيات على معتمدا وواعي مباشر
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 إدارة اظتوارد إىل اظتباشر الدخول من والعاملُت اظتدراء دتكن تكنولوجيا أي أهنا تطبيق (Wyatt) يعرفها -
 وألغراض والتعليم إدارة اظتعرفة الفرق، إدارة تقييم األداء، االتصال، أجل من األخرى اظتؤسسة وخدمات البشرية

 . (Foster ،2008) ىإدارية أخر 
تتكون  اليت انفسه العناصر على تعريفها يف تشتمل االلكًتونية للموارد البشرية اإلدارة أن الحظن سبق وؽتا

 دمج أنشطة اظتعلومات واالتصال  وبالتايل بتكنولوجيا  اإلدارة وظائف دمج تشمل اإللكًتونية، واليت اإلدارة منها
 أو اإلنًتانت واإلنًتنت أو الشبكات على اظتعلومات واالتصال واالعتماد بتكنولوجيا اظتوارد البشرية إدارة ووظائف

 . اطتارجية األعمال  والبيئة بيئة يف للتغَتات استجابة اإلكسًتانت،
نظام  يوجد أنو يعٍت ىذا ،االلكًتونية للموارد البشرية اإلدارة عن نتحدث عندما فإنو، اظتنطلق ىذا ومن

 ظهرت اظتوارد البشرية معلومات فنظم اظتفهومُت، بُت نفرق حىت وذلك ،HRMISالبشرية  اظتوارد إلدارة معلومات
 معها وظهر من القرن اظتاضي، والثمانينيات السبعينات يف الكمبيوتر تكنولوجيا ورةث نتيجة النظم من كغَتىا
 تلك وتطور توفر على قواعد البيانات تطور اظتالية، وساعد والنظم اظتخزون وإدارة احملاسبية كالنظم أخرى أنظمة
 . الوقت ذلك يف كبَت بشكل النظم

 يفالبشرية  اظتوارد إلدارة معلومات وبُت نظام لموارد البشريةااللكًتونية ل اإلدارةبُت  الرئيسي الفرق يكمن
اظتوارد البشرية  إدارة معلومات أنظمة ومستخدمي نفسها، البشرية اظتوارد إدارة خدمة ؿتو موجهة أن ىذه األخَتة

 . للمؤسسة اظتقدمة اطتدمات تطوير بغرض البشرية اظتوارد إدارة يف العاملُت من يف الغالب ىم
البشرية  اظتوارد إدارة خارج العاملُت ىم اظتستهدفة الفئة فإن االلكًتونية للموارد البشرية اإلدارةيف  بينما

 لالستخدام من قبل اإلنًتنت أو اإلنًتانت عرب البشرية اظتوارد خدمات تقدم حبيث موظفُت، أم كانوا مدراء سواء
 اظتؤسسة. يف العاملُت كافة

 الناجتة عن اإلدارية التكاليف تقليل يف كبَت أثر لو البشرية اظتوارد رةإدا يف التكنولوجيا استخدام إن
حزمة  حتديد أنشطة اظتوارد البشرية مثل مع األفراد تفاعل زيادة والتعيُت، االستقطاب فًتة تقليل عمليات األفراد،

وظائف اظتوارد  بكافة تعلقت اليت اظتنافع الكثَتة من ذلك وغَت ،اإلنًتنت خالل من والتدريب والتعويضات اظتنافع
 اصتدول التايل: مثل ما يوضحو األثر، عادية ومنافع األثر، عظيمة بُت منافع اظتنافع ىذه البشرية، وتتنوع
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 االلكترونية ضمن وظائف الموارد البشرية اإلدارةتطبيق  جراء المؤسسة عليها تحصل التي المحتملة المنافع :2الجدول رقم 
 الرقم منافع عظيمة األثر رمنافع عادية األث

 الدورةإتاحة اظتعاصتة الفورية للمعلومات اظتؤدية إىل ختفيض 
 الزمنية

تقليل التكاليف عن طريق أدتتة عمليات وأنشطة اظتوارد 
 البشرية

1 

زيادة رضا اظتوظف من خالل حتسُت جودة خدمات 
 اظتوارد البشرية والوصول للمعلومات

ريق حتسُت دقة تقليل تكاليف التصحيح عن ط
 2 البشرية اطتاصة باظتوارد اظتعلومات

السماح إلدارة اظتوارد البشرية بالتحول إىل شريك 
 اسًتاتيجي للمنظمة

ختفيض تكاليف طباعة ونشر اظتعلومات عن طريق 
 3 الوصول إليها مباشرة إتاحة

مؤشر ػتتمل للتغَتات يف ثقافة اظتنظمة اليت حتفز اإلبداع 
 عايَت اطتدمات الداخليةالذايت وتطور م

إنتاجية اظتوظف عن طريق إتاحة الوصول  حتسُت
 للمعلومات يف أي وقت من أي مكان

4 

 
قليل تكاليف إدخال البيانات والبحث عنها عن طريق ت

 خدمات اظتوظفُت واظتدراء الذاتية
5 

 
زيادة كفاءة تكاليف اختاذ القرارات من خالل التحليل 

 د البشريةاظتطور ظتعلومات اظتوار 
6 

 
تقليل متطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا اظتعلومات من 

 خالل استخدام واجهة خدمات اظتوارد البشرية
7 

 : Emma PARRY, Shaun TAYSON, Doon SELBIE, Ray LAGHTON, HR and Technology المصدر:

impact and advatages, 2007, p8. 
 :لكترونياإالموارد البشرية  إدارةمجاالت  0.3

األساسية للموظفُت،  اطتدمات تقدمي تشمل أربعة غتاالت، إىل األساسية e-HRMغتاالت  تقسيم نتكن
 التايل: الشكل ويوضحكما  وحتفيزىم، اظتوظفُت مع والتواصل والتدريب التعاون تسهيل األفراد، إدارة
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 كترونيالإإلدارة الموارد البشرية  األساسيةمجاالت ال :0الشكل رقم 

 
 .23، ص 2006ىوبكنز، برايان وجيمس ماركهام، اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية )تررتة خالد العامري(، المصدر: 
 اضتلول الربغتية دتاما ختتلف فقد ، اليومية العملية اضتياة يف معا تتداخل قد اجملاالت تلك أن من بالرغم

يعٍت  ال البشرية باظتوارد اطتاصة العمليات تنفيذ للموارد البشرية يف االلكًتونية اإلدارةفاستخدام  منها، لكل
 . العكس أو اإلنًتانت شبكات عرب التدريب برامج تقدمي بالضرورة

 تحديات اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية: 3.3
يفرضها،  ديات اليتوالتح لآلخرين النظام ىذا مزايا بيان يف مهما دورا البشرية اظتوارد أقسام مديرو يلعب

 اصتديدة والنظم األفكار باإلحباط من الكثَتون يشعر حيث واقعية، النظم تلك من التوقعات تكون أن كتبكما 
 . منها اظترجوة األىداف من اظتزيد انتظار حتقيق يف يبالغون الناس جعل عتا فيو اظتبالغ الًتويج لكون نظرا

االلكًتونية  اإلدارةأنظمة  إىل التحول عند البشرية اظتوارد إدارة تواجو نتكن أن اليت التحديات أىم من إن
 : (2007)العامري،   نتكن أن نذكر ،فشلها أو ؾتاحها على تؤثر أن اظتمكن واليت من للموارد البشرية
 العمل بقسم طاقم كان حيث ،اظتعلومات وتكنولوجيا البشرية اظتوارد قسمي بُت اضتدود إلغاء 
 ؛اظتؤسسة األخرى يف األقسام من غَته عن ما حد إىل منعزال اظتؤسسات يف ماتاظتعلو  تكنولوجيا
 يف األعوام  باظتؤسسات األخرى اإلنتاجية والقطاعات اظتعلومات تكنولوجيا أقسام بُت التكامل بدأ

 نوأصبح العاملو  اليومية، أنشطة العمل كل يف كبَت بشكل الكمبيوتر تكنولوجيا أدخلت حيث يتحسن، األخَتة
 ؛ومفيدة معلومات فعالة توفَت يف احملسنة اظتوارد البشرية نظم أقتية يدركون البشرية اظتوارد بأقسام
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 اليت البشرية السابقة باظتوارد اطتاصة اإلدارة نظم عكس فعلى البشرية، اظتوارد قسم مكانة حتسُت 
 البشرية اإللكًتونية للموارد اإلدارة نظم تعد فيها، العاملُت على مقتصرا استخدامها وكان بذاهتا، مستقلة كانت
 ؛اظتؤسسة  بنظم اطتاصة اصتوانب وبُت ؼتتلف بينها تكامل إحداث نتكنها كما ،للجميع متاحة

 أهنا على اظتوارد البشرية مهام إىل الكثَتون ينظر حيث العمالء، إىل البشرية اظتوارد قسم تركيز حتويل 
 الصحيح التنفيذ ويتطلب، اآلخرين لرد فعل فقط يستجيبون إفتا بالفعل رونيباد ال أهنم أي، وتقليدية تفعيليو مهام
 العمالء حتديد يتم أن العمالء، فيجب إىل يف الًتكيز حتوال وتشغيلها البشرية للموارد اإللكًتونية اإلدارة لنظم

 أكثر دور البشرية ارداظتو  يكون ألقسام أن كتبكما  عتم، تقدنتها اليت نتكن واطتدمات واحتياجاهتم اظتستهدفُت
 ؛اظتؤسسة أرباح من تزيد اليت اليومية األنشطة يف أكرب تساىم بشكل وأن فعالية،

 بُت اظتوارد  التكامل يتطلب حيث ،اظتؤسسة عمل طبيعة فهم إىل البشرية باظتوارد العاملُت حاجة
 لطبيعة العملطاقم من اصتيد فهم لا البشرية للموارد اإللكًتونية لإلدارة نظام إىل لتتاج الذي والعمل البشرية
القطاعات  كيفية عمل ظتعرفة البشرية للموارد اإللكًتونية اإلدارة نظم يف الناجح اظتتخصص سيحتاج. العمل

 اظتهام اظتختلفة انتقال إىل حاجة ىناك ذلك، وستكون حتقيق يف البشرية اظتوارد ودور البعض بعضها مع اظتختلفة
 ر؛باستمرا البشرية اظتوارد وإىل من

 أقتية العامل أدتتة تقليل عملية أي يف احملتمل فمن األفراد، مع لالتصال البشرية باظتوارد العاملُت داقتفا 
اظتوارد  وأقسام اظتوظفُت بُت تتم اليت األعمال يف الكمبيوتر نظم إدخال يتسبب قد .األفراد بُت والتواصل البشري
 يشعر ورمبا اظتقام األول، يف بأمورىم يهتمون الذين باألفراد االتصال األقسام العاملُت هبذه فقد يف البشرية

 ؛البشري بالعنصر اىتمامها من قد قللت اظتؤسسة أن اظتوظفون
 واختاذ ،على تلبيتها هبا اطتاصة التحتية البنية قدرة مدى ومعرفة الفعلية اظتؤسسة احتياجات يف النظر 

 ؛للعمل باظتؤسسة فائدة أقصى لتقق أن نتكن الذي اظتالئم النظام تنفيذ نأبش القرار
 نتيجة لتحويل  اطتدمة جودة مستويات الـتفاض احتمال فهناك اطتدمة، جودة مستوى على اضتفاظ

 ؛إلكًتوين إىل تقليدي من النظام
 ؛إىل األفراد العاملُت اظتسؤولية انتقال ظل يف خاصة قانونية ضرورة ذلك يعد حيث اظتعلومات، تأمُت 
 ؛اطتاصة االحتياجات ذوي قبل ومن العاملُت، كافة قبل من النظام إىل صولالو  ضمان 
 ؛الويب صفحات بناء عند خاصة عليها اظتتعارف اظتعايَت مع التوافق 
 دولية بيئة يف العمل عند خاصة الثقافية اصتوانب اختالف مراعاة. 
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 (Deutshe Bank). اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية في البنك األلماني 0
 : التعريف بالبنك األلماني 2.0

يف هناية  موظف 87,597يعد البنك األظتاين أكرب مؤسسة مصرفية يف أظتانيا من حيث عدد العاملُت )
ورأس اظتال اظتتداول، على الصعيد العاظتي لتتل مركز الصدارة يف غتال جتارة العمالت الصعبة،  (2018سنة 

يتم تداول سهم البنك األظتاين )دويتشو بنك( يف بورصيت  ، كماانية مقرا لوويتخذ البنك من فرانكفورت األظت
 50فرانكفورت ونيويورك، ويعترب سهم البنك أحد أبرز أسهم مؤشر داكس األظتاين ومؤشر يورو ستوكس 

األورويب. وللبنك عدة مكاتب يف مصر والسعودية واإلمارات والبحرين ودول عربية أخرى. كما أن غالبية 
 .(2017)البنك األظتاين،  صفقات التجارية بُت أظتانيا والدول العربية تتم عن طريقوال

ينتمي موظفو دويتشو بنك إىل أجيال ؼتتلفة، لذا وجب العمل على إدراك احتياجاهتم اظتختلفة 
كل فئة واالستفادة من وجهات نظرىم اظتختلفة، ويف ضوء التطورات الدنتوغرافية تظهر أقتية دراسة احتياجات  

 والتخطيط لتحضَتىم للتحديات اظتستقبلية.
 توجه البنك األلماني نحو اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية  0.0

توجو البنك ؿتو اعتماد التكنولوجيا يف إدارة اظتوارد البشرية، وىذا نظرا لالىتمام الكبَت الذي توليو اإلدارة 
وامل األساسية يف دتيز البنك و ؾتاحو، وعتذا مت تبٍت نظام إلكًتوين العليا لرأس اظتال البشري الذي تعتربه أحد الع

 جديد ومتكامل إلدارة العمليات اظتتعلقة باظتوارد البشرية للبنك.
 2018توزيع موظفي البنك األظتاين حسب عامل السن لسنة  :3الشكل رقم 

 
 .45، ص 2018 ،بنكدوتشيو لللموارد البشرية التقرير السنوي  المصدر:
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نالحظ من خالل الرسم البياين التوزيع اظتتجانس للفئات العمرية ظتوظفي البنك حيث أن يتساوى 
، وبالتايل فإن ىاتُت الفئتُت %2776سنة بنفس النسبة  49إىل  40سنة وما بُت  49اظتوظفون من فئة أكرب من 

نصف اآلخر يعترب من فئة دتثالن نصف موظفي البنك ما يدل على نضج عمال البنك، ومن جهة أخرى فإن ال
سنة( اظتعروفُت مبيلهم ؿتو استخدام  29أقل من  %1575سنة و 39و 30ما بُت  %2973الشباب )

 تكنولوجيات اظتعلومات، وىو ما يساعد البنك يف مسعاه ؿتو اعتماد اإلدارة اإللكًتونية. 
للموارد البشرية، يرتكز  ةونياإللكًت على برنامج جديد لإلدارة  (Deutche Bank)يعتمد البنك األظتاين 

تغطي دورة حياة اظتوظف اظتهنية عرب ؼتتلف مراحلها  (Cloud Based Platform)حزمة بيانات  قاعدةعلى 
فالنظام اصتديد حل ػتل  انطالقا من التوظيف مرورا بتسيَت مساره اظتهٍت ووصوال إىل تقييم وحتسُت األداء.بالبنك، 

تغيَت حيث مت إرساء أسسو ليواكب التطورات اظتستقبلية مبا يتماشى مع اللتقليدي، نظام إدارة اظتوارد البشرية ا
 .اظتستمر يف احتياجات قطاع األعمال واظتوظفُت

باستخدام البيانات اآلنية احملينة وحتليلها، يوفر ىذا اصتهد اظتستمر خدمات متكاملة تساعد على دمج 
بنك. فالنظام اصتديد يعمل على توحيد عمليات إدارة اظتوظفُت، ؼتتلف أنظمة اظتوارد البشرية اظتعتمدة يف ال

باإلضافة إىل توفَت ميزات اطتدمة الذاتية وواجهة بديهية للحصول على جتربة رقمية ػتسنة للموظفُت واظتديرين، 
 عالوة على ذلك فإن اـتفاض تكاليف إدارة اظتنصة يساعد على خفض اإلنفاق اإلرتايل.

لًتكيز على تطوير تصميم النظام وىندستو باإلضافة إىل وضع فتوذج أويل، ؽتا مكن ، مت ا2018ففي عام 
عملية من عمليات اظتوارد البشرية وإدتام هتيئة األجزاء األساسية  190من االنتهاء من تصميم وتوثيق حوايل 

 اطتاصة هبا، من خالل اظتشاركة الفعالة للمستخدمُت وؽتثلي اظتوظفُت.
بدء استخدام األداة اصتديدة "تعليمات اظتوارد  2018ظتوارد البشرية الرقمية، شهد عام كجزء من برنامج ا

البشرية" عرب اإلنًتنت، حيث نتكن التطبيق اظتستخدمُت من طرح األسئلة وإرسال الطلبات لقسم اظتوارد البشرية 
اليت تؤكد إرسال رتيع واضتصول على الدعم بسرعة وبساطة مع خدمة رسائل الربيد اإللكًتوين التلقائية 

 االستعالمات ومتابعتها.
 تطبيقات البنك في مجال اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية 3.0

 يعتمد البنك حزمة من التطبيقات فيما متص إدارة اظتوارد البشرية، نذكر منها:
، استثمر البنك يف منصة رقمية 2017يف سنة : "Connect2Job" الرقميةالمنصة  -أ 

"bConnect2Jo" ، تالىا إطالق التطبيق"Mobile Connect2Job"  حيث نتكن ، 2018سنة
للموظفُت اظتهتمُت بدور جديد داخل البنك حتميل سَتهتم الذاتية عربىا، إذا ما كانت مهاراهتم وخرباهتم تتوافق 
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باظتوظفُت الذين ويف الوقت نفسو، نتكن ظتسؤويل التوظيف االتصال  .ؽتا نتكنهم الًتشح عتامع الوظائف اظتفتوحة 
اطتاص هبم، وبالتايل فإن البنك األظتاين  "Connect2Job"قاموا بإيداع طلباهتم يف ملفات تعريفهم عرب منصة 

للوظائف عربىا وذلك عن طريق ربط مهاراهتم مع فرص  كتٍت ذتار ىذه اظتنصة من خالل االستعانة باظتًتشحُت
 :(Report ،2018) أساسيُت العمل اظتتاحة. كما يضطلع ىذا التطبيق بدورين

 :تساىم يف االضطالع بدور حيوي يف البنك األظتاين من أجل اضتفاظ على  االستقطاب الداخلي
اظتواىب وتوفَت فرص عمل جذابة، كما يساعد يف الوقت نفسو ىذا الربنامج على تطوير القادة الذين يتمتعون 

أخرى يف استقرار التشغيل من خالل االحتفاظ باطتربة يف غتاالت متعددة من جهة، كما يساىم من جهة 
باطتربات اظتهنية ؽتا يوفر استمرارية يف األداء العايل للمهام، كما يعمل على تقليل من التكاليف واظتساعدة يف اضتد 

 من ؼتاطر التداول اظتستمر على الوظائف.
من خالل شغل  2018ورو يف عام أمليون  39إن إمكانية التنقل الوظيفي الداخلية وفرت للبنك 

نتنح ىذا النهج األولوية ستباقية، حيث اال نتشاراالمن خالل جهود إعادة  اظتناصب داخليا )التوظيف الداخلي(،
ىذه النتيجة جاءت من ظتوظفي البنك من أجل شغل مناصب شاغرة حسب رغباهتم و مؤىالهتم عند اإلمكان. 

ظتوارد البشرية وؽتثلي اإلدارة العليا، عمل ظتدة سنتُت خالل جهود فريق متخصص مكون من موظفُت من قسم  ا
% من اظتناصب اظتفتوحة مبرشحُت 37، مت تغطية 2018في سنة ف .لضمان إعادة انتشار فعالة وناجحة

 .2017% مقرنة بسنة 31.8داخليُت؛ بزيادة تقدر بـ 
  :داخليُت كلما رغم سعي دويتشو بنك إىل شغل الوظائف الشاغرة مبرشحُتاالستقطاب الخارجي 

أمكن ذلك، إال أنو من الضروري يف بعض األحيان اضتصول على مهارات وخربات ػتددة من خارج اظتؤسسة، إما 
مت توظيف  2018بسبب خطط النمو أو التوسعات يف اظتواقع اليت ال تتوفر فيها الكفاءات الالزمة، ففي سنة 

 نهم يف وظائف البنية التحتية.% م45.1موظف من سوق العمل اطتارجي، وكان  9000ؿتو 
يف سياق : EVP" (Employee Value Proposition)" برنامج تقييم اقتراحات الموظفين -ب 

التغيَت السريع الذي لتدث داخل البنك وفيما بُت عمالئو وبيئتو، مت إنشاء برنامج جديد لتقييم اقًتاحات 
ن أجل حتديد ما ينتظره اظتوظفون م 2018سنة  EVP" (Employee Value Proposition)" اظتوظفُت

اضتاليون واظتستقبليون من البنك من حيث الفرص الوظيفية، وقد مشلت ىذه العملية إجراء حبوث داخلية وخارجية 
واسعة النطاق، فضال عن إجراء مقابالت مع كبار اظتسؤولُت يف البنك. ىذا وسينعكس يف اظتستقبل برنامج 

"EVP"  عرب قنوات اظتوظفُت خرباهتم وجتارهبم الوظيفية  ، نتيجة ظتشاركةيات التوظيف  اصتديد إكتابيا على عمل
 .دويتشو البنك ؽتا يساعد يف اجتذاب اظتواىب إىلالتواصل االجتماعية 
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ففي إطار سعي البنك للوصول إىل اظتوظفُت احملتملُت والتفاعل معهم عرب  :االجتماعيمواقع التواصل  -ج 
دويتشو بنك  قناةوبناءا على إسًتاتيجيتو للتواصل االجتماعي اضتالية مت إطالق  -ضلة م عرب قنواهتم اظتفهتمناشد

، وحبلول شهر نوفمرب من نفس السنة وصل عدد اظتتتبعُت عتا 2018يف مارس  (Instagram)عرب األنستاغرام 
اعة، ويتم متابعتها يف س 24اليت يتم بثها على اعتواء ظتدة  "Story"العشرة آالف متابع، حيث يتم التواصل عرب 

 .(Report ،2018) شخص يف كل مرة 17.000اظتتوسط من طرف 
 Global Coding)برعاية التحدي العاظتي للًتميز  2018دويتشو بنك يف عام  قام كما

Challenge)  ظتدة أسبوعُت بالشراكة معCodility وىي قاعدة برامج تساعد مسؤويل التوظيف يف عملية ،
 عرب اإلنًتنت.ظتًتشحُت من خالل اختبارىا تقييم مهارات ا

كجزء من التزام البنك بالرقمنة، مت  :Connect2Learn" (Report ،8108)"منصة التعليم الرقمية  -د 
اختاذ خطوات مهمة لضمان حصول اظتوظفُت على تكوين مستمر ودائم يضمن عتم اكتساب معارف جديدة، 

اليت مكنت من تعميم التكوين لكافة  "Connect2Learn"دة حيث مت استحداث منصة التعليم الرقمية اصتدي
 قبل إطالقاظتوظفُت بصفة آنية مبا يتماشى مع اظتعايَت اضتديثة كما أنو يوفر احملتويات بعدة لغات وأشكال. 

"Connect2Learn"  فقطكان التكوين يتم عرب دورات تكوينية يف شكل أقسام متاحا  ،2017يف العام 
 .% فقط من اظتوظفُت6ظتوظفُت، مع إمكانية الولوج إىل بعض اظتكتبات الرقمية لـ % من ا15 ضتوايل

 حيث واإلدارية، السلوكية اظتواضيع من العديد يف اظتستمر التكوين األظتاين للبنك الرقمية القاعدة توفر
 من اظتوظفُت دتكن كما واألظتانية، اإلؾتليزية باللغة كلها موضوعيا غتاال 40و تعليما مسارا 90 من أكثر حتتوي
 وملخصات الفيديو، مقاطع وتقاسم اإلنًتنت، على الصويت البثعرب  اإلنًتنت، عرب والتفاعل فيما بينهم اضتوار

 .االفًتاضية التكوين وجلسات إىل إضافة الكتب،
 واسطةب سواء على األرضية ىذه إىل الولوج العامل حول اظتنتشرة فروعو ؼتتلف عرب بالبنك للموظفُت نتكن

 .الرقمية اللوحية األجهزة أو الشخصي الكمبيوتر
 الرقمية األرضية خدمات من موظف 170.000 من أكثر استفاد ،2017 أكتوبر يف إطالقها منذ

 اظتكتبات من آخر شخص 470.000 طرف من مباشرة غَت بصورة إليها الوصول مت كما التعلم، ألغراض
 على تعليمية عناصر ستسة% 25 من أكثر يستكشف حيث أكثر، شائعا اظتتكرر االستخدام أصبح .الرقمية
 .2018 عام يف األقل

 الفعلي اضتضور على تعتمد اليت التقليدية الطريقة من التكوين منحى تغيَت يف الرقمية القاعدة ساقتت
 عروضالت استمر . التكلفة حيث من وفاعلية سهولة أكثر التكوين كتعل ؽتا افًتاضي، اظتنهج إىل للموظفُت
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 من أكثر استفاد حيث ،2018 عام يف لغات سبع عرب دورة 405 بلغتل االرتفاع يف االفًتاضية التكوينية
 سيوصون أهنم على منهم% 80 تأكيد مع االفًتاضية، الدورات تلك من ؼتتلفا بلدا 31 من موظًفا 3350
 . اظتسار نفس باعتماد اآلخرين اظتوظفُت

 مليون 74 من التكاليف خفض يف الرقمي التكوين ألساليب ستمراظت االستخدام مكن الوقت نفس يف
 .2018 سنة أورو مليون 69 إىل 2017 سنة أورو

 خاتمة: .5
االلكًتونية للموارد البشرية ال تعٍت التخلي عن دور إدارة اظتوارد البشرية، وال تعٍت تركها كما ىي  اإلدارةإن 

 ة.البشريما فكرت يف دمج التكنولوجيا ضمن أنشطة اظتوارد  إذاسة نتيجة التحديات اليت ؽتكن أن تواجهها اظتؤس
 :عديدة نذكر من أقتهانتائج ، توصلنا إىل فمما سبق

ظتهمات اإلدارية إلدارة اظتوارد البشرية وبالتايل تقليص اظتناصب اإلدارية، وزيادة يف الًتكيز على ا تقليص -
من اظتفكرين واظتبدعُت، فالتوجو  إداريتكوين  طاقم عمل  األىداف اإلسًتاتيجية، وىذا من شأنو أن يساىم يف

العام إلدارة اظتوارد البشرية ىو كوهنا شريك اسًتاتيجي يف التخطيط للمؤسسة، وذلك لقدرهتا على تزويد ىذه 
 ؛األخَتة مبعلومات دقيقة وسريعة باستخدام التكنولوجيا

خدمة الزبون أكثر من ذي قبل نتيجة ؿتو سة لموارد البشرية يف اظتؤساإللكًتونية لدارة اإل توجوت -
 ؛دون إقتال جودة اطتدمة التكنولوجيااعتمادىا على 

دتكينهم من عن طريق  ُتإنتاجية اظتوظف تحسُتب يسمح لموارد البشريةاإللكًتونية لدارة اإل إن تبٍت -
 اهتم وانشغاالهتم.، كما تتسمح عتم طرح استفسار من أي مكانو يف أي وقت  اليت هتمهم صول للمعلوماتالو 

 وبناء على ما توصلنا إليو من نتائج، نقًتح التوصيات التالية:
ظتا توفره من وقت وموارد مالية،  ،اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية يف منظمات األعمال تبٍت مقاربة −

، وبالتايل فإهنا البَتوقراطيةوجتنب اظتعامالت الورقية اظتكلفة و  على التكنولوجيات اضتديثة لالتصال نظرا العتمادىا
 كبَتة من اظتوظفُت يف زمن قياسي؛  تستهدف شرلتة

يف مسعى اظتؤسسة  اـتراطهمباظتزايا اليت توفرىا اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية قصد توعية اظتوظفُت   −
 من أجل حتقيق أقصى منفعة ؽتكنة. ،ىذه اظتقاربة
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 : ملخص
راحل اليت مّر هبا، مث هتدف ىذه الورقة البحثية إىل تقدًن وإبراز مفهوم ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات وأىم ادل

أمهية بعدىا الداخلي باعتباره موجها للمورد البشري بالدرجة األوىل من أجل العمل على استقراره وتنميتو، مع اإلشارة 
ألىم منجزات مؤسسة سونلغاز وفروعها يف ميدان رعاية موردىا البشري ومحايتو والتقليل من حوادث العمل لديو وترقية 

قلي والرتفيهي لو، كما مت تقدًن رلموعة من اإلحصائيات حول حوادث العمل بادلؤسسة خالل اجلانب الصحي والع
  .السنوات األخًنة وكذا اجملهودات اليت بُذلت يف إطار احلد منها

 ادلسؤولية االجتماعية، حوادث العمل، الوقاية واألمن، سونلغاز  كلمات مفتاحية:
Abstract: 

    This research paper aims to present and highlight the concept of social responsibility of 

organizations and the most important stages it has gone through, then the importance of 

its internal dimension as being oriented towards the human capital in the first place in 

order to work on its stability and its development, with reference to the most important 

achievements of the company Sonelgaz and its branches in the field of the protection of 

its human resources against industrial accidents and the promotion of its mental health 

and recreational activities, as well as a set of statistics on accidents at work in recent 

years, as well as the efforts made to reduce them. 

Keywords:  Social responsibility, work accidents, prevention and security, sonelgaz 

 

 

mailto:bouhraouazoura@yahoo.fr


 

 للمؤسسات الطاقوية بالجزائربعد الحماية الصحية للمورد البشري في إطار المسؤولية االجتماعية 
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  407  
 

 . مقدمة: 1
تطوير أساليب العمل  وأيف مزاولة أنشطتها سواء على ادلورد البشري منذ نشأهتا  تعتمد منظمات األعمال

وتنميتو واستقراره  ى ىذا ادلورد ابتكار منتجات و خدمات جديدة، مقابل ذلك ومن أجل احملافظة عل وألديها 
ة على صحتو اجلسمية واستدامتو تضع ىذه ادلنظمات رلموعة من الربامج و اخلطط ادلناسبة للعناية بو و احملافظ

والعقلية ومحايتو من األخطار ادلهنية وحوادث العمل ادلختلفة، وتطوير قدراتو العملية وأداءه من خالل التدريب 
تتنوع الربامج ادلوضوعة من منظمة ألخرى حسب كما والتعليم يف إطار شلارسة مسؤوليتها االجتماعية الداخلية.  

وختتلف معها األخطار وحوادث العمل، وال ديكن إدراك حجم اخلسائر  عمرىا وموقعها وحسب نشاطها غالبا،
 البشرية وادلادية وتبعات احلوادث إالّ عند اإلطالع على نتائج التقارير ادلتعلقة بذلك.  

يكمن التحدي اليوم على مستوى ادلنظمات يف كيفية خفض حوادث العمل ادلسببة لتوقف العمل داخل 
من تكاليف مالية وتنظيمية وإزعاج نقابات العمال، ورغم ما تضعو ىذه ادلنظمات لك ورشاهتا وتقليص تبعات ذ

من قواعد صارمة ومعدات السالمة والوقاية ادلهنية يف مواقع العمل لديها، إاّل أن ذلك مل ولن دينع حوادث العمل 
 األمن والسالمة.بسبب المباالة العاملٌن وهتاوهنم وتقاعسهم واستخفافهم أحيانا يف احرتام قواعد 

بناءا على ما تقدم، فإن إشكالية البحث اليت ضلاول اإلجابة عليها ىي: ما مدى تطبيق البعد الصحي 
 للمسؤولية االجتماعية الداخلية يف ادلؤسسات الطاقوية يف اجلزائر؟ 

ادلراحل اليت مّر هبا، وتكمن أمهية البحث من جانبو النظري، يف إبراز مفهوم ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات وأىم 
مث أمهية البعد الداخلي ذلا وما ينطوي عليو باعتباره موجها للمورد البشري بالدرجة األوىل، ويف اجلانب التطبيقي 
الوقوف عند أىم التدابًن اليت اختذهتا مؤسسة سونلغاز وفروعها يف ميدان العناية بادلورد البشري ومحايتو والتقليل 

 وترقية اجلانب الصحي والعقلي والرتفيهي لو. من حوادث العمل لديو
 اإلطار النظري  -أوال .1

 مفهوم المسؤولية االجتماعية. 2.1
تعددت أوجو ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات وتعددت معها التعاريف منذ سنوات اخلمسينات إىل 

ى كافة مناحي احلياة، خاصة يومنا ىذا بسبب انتشار العديد من ادلظاىر الناجتة عن سيطرة أصحاب ادلال عل
ادلناحي السياسية واالقتصادية باإلضافة لتغًن يف أحوال األرض وادلناخ وظروف اجملتمعات، وبروز األثار السلبية 
للنهج االقتصادي الليربايل، كالفقر و التمييز واطلفاض مستوى معيشة بعض األفراد، وتبعا لذلك قدم رلموعة من 

 يف ادلختلفة تتناول مفهوم ادلسؤولية االجتماعية  نقدمها فيما يلي:ادلفكرين حزمة من التعار 



 

 بوهراوة زورة ، مانع فاطمة 
 

جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر  408  
 

أول تعريف للمسؤولية االجتماعية وعرّب عنو بأنو" "التزامات رجال األعمال Bowen (1951 )قدم  
 ,Bowen) بإتباع سياسات، أو اختاذ قرارات أو إتباع خطوط العمل ادلرغوبة من حيث أىداف وقيم رلتمعنا"

2013, p06)  تظهر ىنا ىذه ادلسؤولية كمجموعة من االلتزامات التلقائية واالجيابية، الصادرة عن مالكي ،
ادلنظمات اليت تليب جزء من احتياجات وآمال اجملتمع ادلرجوة من القائمٌن على ىذه ادلنظمات، على الرغم من 

 اجملتمع. أهنا ليست إلزامية من الناحية القانونية إال أهنا تبقى طوعية تبعا لقيم
أن ادلسؤولية االجتماعية تشًن إىل تلك القرارات واإلجراءات اليت  Davis (1961،) من جهتو أضاف

، ويف ىذا  (Karake-Shalhoub, 1999, p13 ) تتجاوز ادلصلحة االقتصادية أو التقنية ادلباشرة للمنظمة"
لو داخل ادلنظمة يف اإلطار التنظيمي أو الوظيفي اعرتاف بادلسؤولية االجتماعية على أهنا أرقى و أبعد شلا يتم تداو 

الباحث عن األرباح وتعظيم قيمة األسهم، فهي حسبو مرحلة ما بعد حتقيق األرباح، من جهتو يرى رجل 
 )  أن ادلسؤولية االجتماعية للمنظمة "تتمثل يف زيادة أرباحها"Friedman (1971 ) االقتصاد

https://www.grinnell.edu/news/) ذه الرؤية لو اشتهر هبا عرب مر السنٌن اليت توالت فيها تعاريف و وى
نظريات ادلسؤولية االجتماعية، ويعترب ىذا اعرتاضا عليها حبجة الفصل بٌن ادللكية و اإلدارة وأن ادلديرين التنفيذيٌن 

الكٌن احلقيقيٌن، وحيصر بادلنظمات ال يتصرفون يف أموال ال ديلكوهنا بل حيافظون عليها لفائدة محلة األسهم و ادل
 :(/mpra.ub.uni-muenchen.de/54977/1)  ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات فقط يف العناصر التالية

 سداد أجول العاملٌن مقابل العمل الذي يقومون بو؛ -
 تقدًن السلع و اخلدمات للمستهلكٌن مقابل ما يدفعونو من أموال؛ -
 ام توفًن اخلدمات العامة للمواطنٌن؛سداد الضرائب للحكومات اليت تضطلع مبه -
 احرتام سيادة القانون عن طريق احرتام العقود ادلربمة. -

ويف تعريف ثنائي قدما كل من كوتلر و نانسي يل تعريفا مفاده أن ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات ىي:"التزام 
)كوتلر و  ت بادلوارد ادلؤسسيةبتحسٌن رفاىية اجملتمع من خالل شلارسات أعمال اختيارية تقديرية ومسامها

 .(19، ص2111يل،
يف ىذا التعريف إشارة على أن ادلسؤولية ادلقصودة ىي التزام طوعي بعيد عن القيود القانونية، تكون صادرة عن 

ة ادلنظمة بنية األعمال اخلًنية االختيارية، قد تكون بتقدًن اجلهد و قد تكون بتقدًن ادلوارد اليت تتوفر عليها ادلنظم
مثل ادلوارد ادلالية وىي مسامهة نقدية كربىان على تصرفها األخالقي من أجل خلق وضع الئق حلياة اجملتمع وأفراده 

 مع األخذ بعٌن االعتبار البيئة واحمليط اللذان تعيش وتنشط فيهما ادلنظمة.
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ها تعريف اإلحتاد من جهة أخرى قدمت ىيئات دولية كثًنة رلموعة من التعاريف للمسؤولية االجتماعية من
األورويب حيث يرى أن ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات ىي:" الفكرة اليت من خالذلا تدمج الشركات االعتبارات 

)العصيمي،  االجتماعية و البيئية مع العمليات االقتصادية و التفاعل مع أصحاب ادلصاحل على أساس تطوعي"
 ة االجتماعية ذلا بعدين:. حسب ىذا التعريف فإن ادلسؤولي( 53، ص2115

اجتماعي، يعمل على رفاىية اجملتمع و االىتمام ببعض جوانب احلياة االجتماعية من خالل  -أوذلما اقتصادي
النشاط االقتصادي ادلؤدي للربح، حيث يكون النفع متبادال بٌن الطرفٌن، والبعد الثاين يكون بعدا بيئيا، وفيو 

خالقي ادلسؤول على البيئية عندما تقدم خدمات ومنتجات صديقة للنظام حتافظ الشركات من خالل سلوكها األ
البيئي من أجل أي يكون مستداما وخاليا من األضرار. من جهة أخرى قدم اجمللس العادلي لألعمال من أجل 

ة "التزام من جانب منظم التنمية ادلستدامة تعريفا جاء فيو أن ادلسؤولية االجتماعية دلنظمات األعمال ىي:
األعمال بادلسامهة يف التنمية االقتصادية ادلستددية، بالتعاون مع ادلوظفٌن وأسرىم واجملتمع احمللي واجملتمع األكرب  

 .(19)كوتلر و يل،  ص   ككل يف سبيل حتسٌن مستوى احلياة"
ة يف ما يالحظ على ىذا التعريف ىو إظهار ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات كمشاركة طوعية بصفة متواصل

العمل على رفاىية العاملٌن واجملتمع على حد سواء، من خالل النشاط االقتصادي ذلذه ادلنظمات ادلبين دوما على 
السلوك األخالقي الذي يساير توقعات اجملتمع فيما خيص مشاركة منظمات األعمال مببادرات حقيقية تعمل على 

أن ادلسؤولية االجتماعية  ISOترى منظمة ذه ادلنظمات رفاىية اأُلسر واجملتمعات احمللية. باالضافة لرؤية ى
للمنظمة ىي مسؤولية أي منظمة جتاه آثار قراراهتا وأنشطتها على اجملتمع والبيئة، شلا يؤدي إىل سلوك شفاف 

 : (BENNIS BENNANI & CHERKAOUI, 2015 )  وأخالقي يسهم يف التنمية ادلستدامة مبا يف ذلك
 صحة ورفاىية اجملتمع؛  -
 األخذ يف االعتبار توقعات أصحاب ادلصلحة؛ -
 حيرتم القوانٌن ادلعمول هبا ويتوافق مع ادلعايًن الدولية.   -

ونرى أن ىذا التعريف يتخذ من اجلوانب االجتماعية و البيئية و األخالقية و القانونية أبعاد مهمة يف شلارسة 
نب واحد و يف ذلك توسيع دلدى ادلسؤولية ادلسؤولية االجتماعية من قبل ادلنظمة، وال ينحصر فقط يف جا

 االجتماعية من أجل أن تكون شاملة يف عمل ادلنظمات.
 البعد الداخلي للمسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال. 1.1

على دراسة البعد   نالحظ اليوم أن الكثًن من الباحثٌن يف ميدان ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات ركزوا
يتم تناول قضايا البيئية و احملافظة على التنوع البيولوجي واستعمال الطاقات ادلتجددة، اخلارجي ذلا، حيث 
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أصحاب ادلصلحة اخلارجيٌن، قضايا االستدامة وزلاربة الفقر وغًنىا من القضايا، ويف الوقت نفسو مت جتاىل البعد 
  القريبٌن جدا من ادلنظمة.الداخلي للمسؤولية االجتماعية نسبيا الذي يُعىن بأصحاب ادلصلحة الداخليٌن

لقد دتت مناقشة معايًن ىذا البعد داخل العديد من ادلنظمات األعمال و ادلنظمات الدولية مثل االحتاد األورويب، 
 Sehar، من أجل توضيحو وتكييفو، وقد قام  GRIمنظمة العمل الدولية، ومبادرة إعداد التقارير العادلية 

Zulfiqar ًن تعريف للبعد الداخلي للمسؤولية االجتماعية جاء فيو " يشًن ىذا ادلصطلح يف ىذا االجتاه بتقد
للسلوك ادلسؤول اجتماعًيا من جانب ادلنظمة جتاه موظفيها ، أي التزامها بتلبية توقعاهتم،  ويتجلى السلوك 

مثل دعم االستقرار  ادلسؤول اجتماعًيا جتاه ادلوظفٌن من خالل رلموعة من أنشطة ادلسؤولية االجتماعية للشركات،
الوظيفي، وخلق عمل إجيايب البيئة، تنمية ادلهارات، التنوع، التوازن بٌن العمل واحلياة، التمكٌن وادلشاركة ادللموسة 

، كما يضيف أيضا أن البعد الداخلي للمسؤولية االجتماعية ىو معاملة ادلوظفٌن  (Zulfiqa, 2019) للموظفٌن"
 بطريقة مسؤولة اجتماعيا.

ا كان البعد اخلارجي لو مواضيع اىتمام أخرى أصحاب مصلحة آخرين فإن البعد الداخلي يتوجو للعمال و فإذ
ادلوظفٌن كأصحاب مصلحة قريبٌن وبالتايل فإن إدراك ىؤالء أن إدارة ادلنظمة تويل ذلم الرعاية فإن سلوكهم يتوجو 

ا يتوجو ىذا البعد أيضا إىل دراسة القضايا ضلو الوفاء دلسؤوليتهم بتحقيق األىداف التنظيمية للمنظمة، كم
 :(Cavazotte , 2016, p05 )  األساسية التالية

 احلوار االجتماعي حول عالقات العمل مع النقابات و ىيئات التمثيل ادلهين؛ -
 حتسٌن بيئة العمل؛ -
 القضاء على ادلخاطر اليت تواجو العمال يف أماكن العمل وتشكل خطرا على صحتهم وحياهتم؛ -
 عاية التدريب ادلهين وتطوير الكفاءات.ر  -

"أن ادلمارسات الداخلية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات تُعىن  Sushant Ranjanومن جهتو أضاف 
بتنمية ادلهارات وفرص التطوير الوظيفي للموظفٌن، وتوفًن مكان عمل عايل اجلودة، وتوفًن التوازن بٌن العمل 

ول على تعليم إضايف، وتشجيع ادلوظفٌن على ادلشاركة يف األنشطة اخلًنية واحلياة، ودعم ادلوظفٌن يف احلص
 .(Ranjan, 2018, p03 )  "واالجتماعية

كما يضاف أيضا عنصر حقوق اإلنسان للبعد الداخلي للمسؤولية االجتماعية مثل حق إنشاء النقابات العمالية 
ييز سواء يف اجلنس أو العرق أو الدين أو اللغة، وقد وحق ادلفاوضات اجلماعية، واحلق يف العمل دون التعرض للتم

 أشارت دراسات كثًنة أن احرتام حقوق اإلنسان لو تأثًن اجيايب بشكل عام على أداء العنصر البشري يف ادلنظمة.
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 OHSASادلنظمة وامتثاال للمعيار الدويل  السرتاتيجيةمن جهة أخرى يعترب إدماج عنصر الصحة ادلهنية تطويرا 
 ، ومن واجباهتا القيام مبجموعة من اإلجراءات منها:18000

 تدريب العمال و ادلوظفٌن على تطبيق إجراءات الصحة والسالمة ادلهنية وتقدًن اإلسعافات األولية؛ -
 توفًن معدات األمن والسالمة الشخصية لألفراد الستخدامها يف مواقع العمل؛ -
 العمل؛توفًن خدمات ومستلزمات الصحة ادلهنية يف مواقع  -
 تفعيل األنشطة اإلدارية والتقنية اليت تتحكم يف ادلخاطر ادلهنية؛ -
 ادلراجعة ادلستمرة ألنظمة احلماية ونظام إدارة ادلخاطر بادلنظمة؛ -
 تطبيق القوانٌن والتشريعات ادللزمة بالصحة ادلهنية.  -
تماعية الداخلية نذكر لقد بينت رلموعة من الدراسات أن ىناك تأثًن اجيايب دلمارسات ادلسؤولية االج -

 منها :
 تعزيز االلتزام الوظيفي؛ -
 تعزيز الرضا الوظيفي وتقليل الضغط ادلرتبط بالعمل واإلرىاق بٌن ادلوظفٌن؛ -
 خلق االستعداد دلمارسة السلوك األخالقي من أجل حتقيق األىداف التنظيمية؛ -
 تقليل معدل دوران ادلوظفٌن. -
مة ادلهنية ال تقل أمهية عن ىذه النتائج، حيث صلد أن باإلضافة لذلك فإن نتائج الصحة والسال -

ادلنظمات ادلهتمة مبعايًن الصحة والسالمة مبواقع العمل تقلل إىل أدىن حد معدالت احلوادث اخلطًنة،  
كما ختلق شعور دائم لدى العامل بضرورة توخي احلذر و التقليل من السلوك ادلؤدي لألخطار 

 الصحية.
 الدراسة التطبيقية .3

 تعريف مؤسسة سونلغاز .3.1
خالل فرتة االستعمار  EGAحتت اسم  كهرباء وغاز اجلزائر  1947أُنشئت شركة الكهرباء والغاز سنة 

سنة  SONELGAZالفرنسي، وبعد االستقالل أصبحت مؤسسة وطنية ودتت إعادة تسميتها باالسم احلايل
 ة فروع ىي:إعادة ىيكلة، تفرعت عنها آنذاك مخس 1983، شهدت سنة 1969

- KANAGAZ تتمثل مهامها يف إصلاز مشاريع نقل وتوزيع الغاز؛ 
- INERGA تقوم بأشغال ودراسات اذلندسة ادلدنية؛ 
- KAHRIF متخصصة بأشغال الكهربة؛ 
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- KAHRAKIB تقوم بإصلاز األشغال القاعدية والتوصيالت الكهربائية؛ 
- ETTERKIB .تضطلع مبهام الرتكيب الصناعي 

يف ميدان الكهرباء  EPICت إىل مؤسسة عمومية ذات خاصية صناعية وجتارية ، حتول1991 سنة يف
مليار دينار جزائري 151، مث أصبحت بعد ذلك رلمع بأسهم رأمسالو يقدر بـ 2112والغاز إىل غاية سنة 

شركات مسامهة، ومن بٌن فروع ىذا اجملمع  15فرعا و 39، يتفرع عنو 195-12مبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم 
 ر:نذك

ROUIBA ECLAIRAGE SAT INFO, CREDEG, ELIT, TRANSMEX, SMT, 

CREG…. 

كل فرع يتخصص يف نشاط مستقل مثل إنتاج الكهرباء، نقل وتوزيع الغاز، النقل االستثنائي للمعدات الصناعية، 
 طب العمل، اخلدمات االجتماعية وغًنىا من النشاطات األخرى. 

 نلغازطبيعة حوادث العمل في شركة سو . 1.3
تشهد فروع رلمع سونلغاز من حٌن آلخر حوادث عمل خطًنة نتيجة لسوء تقدير ادلواقف والظروف من 
طرف العمال، إضافة لطبيعة ادلهام ادلسندة ذلم، غًن أن أكثر احلوادث تسجل يف فرع نقل وتوزيع الكهرباء وفرع 

 أو استخدام معدات ثقيلة أو التدخل نقل وتوزيع الغاز، حيث يضطر العمال أحيانا للعمل على ارتفاع معٌن
لتصليح أعطاب على الرتكيبات الكهربائية أو الغازية دون أخذ االحتياطات الالزمة وىنا يكون احتمال وقوع  

 احلادث كبًنا. يف اجلدول التايل سنبٌن طبيعة أىم ىذه احلوادث.
 ( حوادث العمل بمجمع شركات سونلغاز42)جدول 

 حادثتبيان طبيعة ال الرقم
 سقوط من األعلى 11
 سقوط األشياء  12
 السقوط العادي 13
 حوادث متعلقة بوسائل العمل  04
 حوادث ناجتة عن العمل اليدوي 05
 حوادث ادلرور أثناء احلركة وادلرور 06
 الكهربة 07
 احلرائق 08
 حوادث سلتلفة 09
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 (12، ص2112سللويف ، ):المصدر

 في ميدان الصحة المهنية والترفيه االجتماعي مجهودات مجمع سونلغاز. 3.3
 تنصيب اللجان المتساوية األعضاء الخاصة بالوقاية واألمن  .2.3.3

ادلتعلق باللجان متساوية  2115جانفي سنة  18يف ادلؤرخ  19-15تطبيقا ألحكام ادلرسوم التنفيذي 
األعضاء ومندويب الوقاية الصحية واألمن، قام اجملمع بتنصيب اللجان ادلعنية على مستوى كل فروعو، وقد حدد 

ادلتعلق باللجان متساوية  19-15)ادلرسوم التنفيذي   ىذا ادلرسوم التنفيذي مهام اللجنة على مستوى ادلؤسسة كما يلي

 :.(2115جانفي سنة  19ادلؤرخة يف  14عضاء ومندويب للوقاية الصحية واألمن، اجلريدة الرمسية، العدد األ
 التأكد من تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية ادلعمول هبا يف رلال الوقاية الصحية واألمن؛ -
ليب العمل األكثر أمنا اقرتاح التحسينات اليت تراىا ضرورية، وتشرك كل ادلبادرات اليت تتضمن طرق وأسا -

 واختيار وتكييف العتاد و األجهزة ورلموع األدوات الالزمة لألشغال ادلنجزة و هتيئة مناصب العمل؛
 إجراء التحقيق عند وقوع أي حادث عمل أو مرض مهين خطًن من أجل الوقاية منو؛ -
 اذ؛ تشارك يف إعداد برامج التكوين وحتسٌن ادلستوى لفرق مكافحة احلرائق واإلنق -
ادلسامهة يف إعالم العمال ويف تكوين ادلستخدمٌن ادلعنيٌن وحتسٌن مستواىم يف رلال الوقاية من األخطار  -

 ادلهنية؛
إعالم ادلشَغلٌن اجلدد والعمال ادلكلفٌن بادلهام اجلديدة أو بالعمل يف ورشات جديدة حول األخطار اليت قد  -

 يتعرضون ذلا وكذا وسائل احلماية منها؛
 حصائيات ادلتعلقة حبوادث العمل واألمراض ادلهنية؛إعداد اإل -
 إعداد التقارير السنوية عن نشاطها وتبليغها إىل مسؤول اذليئة ادلستخدمة وجلنة ادلؤسسة وكذا مفتش العمل. -

 SMTإنشاء الفرع الجديد  .1.3.3
ة" سنة "شركة طب العمل للصناعات الكهربائية والغازي SMTأنشأ رلمع سونلغاز فرعا لو يسمى 

طبيبا وحوايل 51يتوفر على موارد بشرية ىامة يف ادليدان الصحي، حيث يتوفر ىذا الفرع على أكثر من  2115
مركز طيب للعمل، يقدمون الرعاية الصحية لفائدة عمال اجملمع ، كما  32عون شبو طيب ديارسون مهامهم يف  61

األولية، باالضافة أيضا ذلذا ينشط أيام دراسية ينظم ىذا الفرع دورات تكوينية يف طب العمل و االسعافات 
وحتسيسية حول األخطار ادلهنية  لعمال اجملمع كما ُأسندت مهمات أخرى لو يف إطار نشاطاتو الواسعة نذكر 

 منها ما يلي:
 الدراسات الطبية ادلختلفة؛ -
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 تقييم ادلخاطر ادلهنية ادلختلفة يف الفروع األخرى؛  -
 فيما خيص الضجيج والضغوط ادلهنية دلختلف الفروع؛ التدخل لتنظيم ورشات العمل -
 إصلاز الدراسات حول أخطار مناصب العمل يف عدة اختصاصات؛ -
 تطوير برامج الصحة والسالمة ادلهنية لكافة فروع اجملمع؛ -
تكوين عمال وموظفي الفروع األخرى يف ميدان الصحة والسالمة ادلهنية للقائمٌن على ادلوارد البشرية،  -

 ية واألمن الصناعي.والوقا
إقامة أيام دراسية حول طب العمل واألمن الصناعي دلهنيي الوقاية والسالمة والبيئة وسلتصي  -

 االتصاالت.
 كما يقوم ىذا الفرع بتنظيم أنواع من الفحوص والزيارات الطبية لكافة عمال اجملمع نذكر منها:

 الزيارات الطبية الدورية منها السنوية ومنها اخلاصة؛ -
 زيارات الطبية والفحوص بعد العطل ادلرضية وحاالت االستيداع وعطل األمومة؛ال -
 الفحوص الطبية قبل بداية الدورات التكوينية وأخرى بعد هنايتها؛ -
  الفحوص الطبية من أجل تبديل مناصب العمل؛ -
 الفحوص الطبية عند التوظيف؛ -
 الفحوص الطبية ادلستعجلة. -

 .2115إىل سنة  2118ات الطبية احملققة ما بٌن سنيت اجلدول التايل يبٌن رلموع الزيار 
من طرف شركة طب العمل  1422و  1442(: الزيارات والفحوص الطبية المحققة بين سنتي 41)جدول

SMT 
 8002 8002 8002 8008 8000 8000 8002 8002 نوع الزيارة

 20739 21900 70337 77109 79304 33339 30992 39303 دورية

 9103 9477 2233 3041 3999 3217 7939 7194 عند التوظيف

 14339 12170 12323 19190 11293 0014 0430 9027 أنواع أخرى

 20222 32220 52000 52882 22200 22550 22222 20222 المجموع

 2116أفريل  14السيد: م.شرتوح يف اليوم الدراسي الطيب ادلنعقد يوم  SMTادلصدر: من إعداد الباحثٌن باالعتماد على مداخلة مدير فرع 
 بفندق "رايس ادلرسى" احلزائر.

، 2119ة معتربة منذ ما يالحظ على بيانات ىذا اجلدول أن الزيارات والفحوص الدورية تعرف كل سنة زياد
وكانت تتناقص من سنة ألخرى  2111إىل  2118بينما الفحوص عند التوظيف عرفت تذبذب ما بٌن سنوات 
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إىل سنة  2112وىذا يعطي صورة عن وضعية التوظيف بفروع اجملمع خالل ىذه الفرتة، غًن أنو منذ سنة 
 ظيف اجلديدة.عرفت ىذه الزيارات تصاعدا ملحوظا بسبب اسرتاتيجية التو  2115

لكافة عمال فروع  2118و  2116بينما يوضح اجلدول موايل تطور رلموع الزيارات والفحوص احملققة ما بٌن 
رلمع سونلغاز مبا فيها أنواع الزيارات والفحوص ادلذكورة سابقا، حيث سجلنا تزايد لعدد الزيارات الطبية 

 .2118و 2117والفحوص ادلختلفة بنسبة معتربة خاصة مابٌن سنيت 
 1422، 1422، 1426(:مجموع الزيارات والفحوص الطبية بكل أنواعها خالل السنوات 43)جدول

 لكافة فروع المجمع
 1422 1422 1426 السنوات

 95271 87530 83442 عدد الزيارات والفحوص الطبية بكل أنواعها
 للسنوات ادلذكورة.  SMTطب العمل للصناعات الكهربائية والغازية  ادلصدر:من إعداد الباحثٌن باالعتماد على نشريات الزيارات الطبية لفرع

وترجع ىذه الزيادة لكثافة الربامج الطبية ادلوضوعة من قبل إدارة اجملمع وكذا زيادة عدد العمال وادلوظفٌن وارتباط 
 ذلك مع االسرتاتيجة اجلديدة للمجمع.

ائما ويف إطار العناية االجتماعية والثقافية بادلورد دإنشاء صندوق األعمال االجتماعية والثقافية:  .3.3.3
البشري للمجمع، مت إنشاء " صندوق األعمال االجتماعية والثقافية للعاملٌن يف الصناعات الكهربائية والغاز" 

F.O.S.C من عمال  511111، هبدف تعزيز وتطوير األعمال االجتماعية والثقافية، لصاحل ما يقرب من
 :  (./http://www.fosc.dz) ، أُسندت لو رلموعة من ادلهام منهاومتقاعدي اجملمع

 ادلسامهة يف حتسٌن السالمة البدنية وادلعنوية للعمال وأفراد أُسرىم يف اجملاالت التالية:
 تقدًن ادلساعدة اجتماعية وتعزيز اخلدمات الصحية لعمال اجملمع؛ -
 توفًن ىياكل استقبال ورعاية أطفال ما قبل ادلدرسة؛ -
 طوير وتشجيع الرياضات اجلماىًنية؛ت -
دعم األنشطة الثقافية والرتفيهية مثل: تنظيم الرحالت ضلو ادلخيمات الصيفية ومراكز العطل و مراكز  -

 الراحة العائلية؛
 تقدًن ادلساعدة ادلالية للعمال أو ادلتقاعدين الذين فازوا يف قرعة احلج السنوية؛     -

 ىذا الفرع اذلياكل التالية:ومن أجل القيام هبذه ادلهام سخر 
 ىياكل مركزية؛ 18 -
 وحدات إقلمية موزعة عرب الوطن؛ 16 -
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 مؤسسة لرعاية األطفال قبل سن التمدرس؛ 12 -
 مؤسسات استقبال لعائالت العمال و متقاعدي اجملمع؛ 14 -
 مركز صحي، سلرب التحاليل الطبية، مراكز لألشعة، مراكز إعادة التأىيل الوظيفي.  53 -

 العمل في مجمع سونلغازحوادث . 0
رغم اجملهودات ادلبذولة يف التوعية مبخاطر بيئة العمل، ورغم اإلجراءات اليت يتخذىا كل فرع على مستوى 
وحدات العمل، إال أن ىناك تسجيل حلوادث عمل، بعضها يؤدي إىل اجلروح وبعضها إىل الوفاة، اجلدول التايل 

 .2118، 2117، 2116ع رلمع سونلغاز خالل السنوات يقدم حصيلة حوادث العمل على مستوى كل فرو 
 1422إلى  1426(: حصيلة حوادث العمل من 40)جدول

 عدد الوفيات في حادث عمل عدد الجرحى في حادث عمل عدد حوادث  السنوات

3910 449 764 149 

3914 039 023 127 

3919 424 429 130 

 720 3399 3323 المجموع

 ادلصدر: من إعداد الباحثٌن تبعا لتقارير إصلازات قطاع الطاقة وادلناجم الصادرة عن الوزارة
 2117نالحظ من خالل اجلدول أن عدد حوادث العمل مرتفع جدا، وكانت أكرب حصيلة مسجلة سنة 

وقد بلغ العدد الكلي للعمال اجلرحى  ، كما يالحظ أن ىناك تغًن يف أعداد اجلرحى من سنة ألخرى،826بـ
خالل السنوات  458خالل السنوات الثالثة، بينما شهد عدد الوفيات تصاعد مستمر وبلغ رلموعو  2366
وقد جاء يف تقرير وزارة الطاقة أن أكثر حوادث العمل وقعت يف فروع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز،   ادلذكورة،

الرتكيبات الكهربائية الداخلية أو العمل على الشبكة الكهربائية دون احرتام قواعد وغالبا ما كانت عند التدخل يف 
السالمة ادلهنية خاصة ما تعلق منها باستعمال وسائل احلماية الشخصية، باإلضافة كذلك لعدم احرتام إجراءات 

 االتصال بٌن العمال ورؤساء الورشات.
 عمل بفروع رلمع سونلغاز.األشكال اآلتية تعطي نظرة بيانية عن حوادث ال
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يوضح ىذا الشكل عدد احلوادث ادلسجلة خالل السنة ادلذكورة حيث يظهر أن احلوادث اليت أدت جلروح بلغت 

 حادثا. 128حادثا، بينما تلك اليت أدت إىل الوفاة بلغت  751
 وما ترتب عنها.  2117بينما يوضح الشكل ادلوايل عدد احلوادث خالل سنة 

 
لشكل وبادلقارنة مع األرقام يظهر لنا أن ىذه السنة تعترب األسوء من بٌن السنوات الثالثة، حيث كان يف ىذا ا

، وقد تصاعد عدد اجلرحى مع عدد الوفيات 2118و  2116عدد احلوادث ادلسجلة مرتفعا بادلقارنة مع سنيت 
 بفروع اجملمع رغم تلك اإلجراءات ادلتخذة للحد من احلوادث احملتملة.

 .2118ما يوضح الشكل ادلوايل عدد احلوادث ادلسجلة خالل سنة بين
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من خالل أرقام ىذا الشكل  وأرقام اجلدول السابق ، يتضح لنا أن عدد الوفيات ذلذه السنة ىو أعلى من 

مقارنة مع السنة السابقة، بينما عدد اجلرحى ىو أقل من ذلك ادلسجل  %14السنوات السابقة، وقد ارتفع بنسة 
 .2117نة يف س

 .2118،2117،2116الشكل ادلوايل يقدم دتثيال بيانيا حلوادث الفرتات 

 
 إجرءات مجمع سونلغاز للحد من حوادث العمل بفروعه:. 2

أمام ىذه الوضعية وبناءا على تقارير حوادث العمل الواردة من سلتلف وحداتو قام رلمع سونلغاز مبجموعة من 
 :(44، ص2118تقرير منجزات قطاع الطاقة لسنة ) العمل نذكر منهااإلجراءات من أجل احلد من حوادث 

 (، لوحدات وشركات اجملمع؛CHSعقد اجتماعات تنظيمية خاصة للجان الصحة والسالمة ) -
 مراقبة ومراجعة عمل جلان الصحة والسالمة لكافة الفروع؛ -
 ؛ ، وتقييم ادلخاطر ادلهنيةQHSEالتدقيق الداخلي واخلارجي يف ميدان  -
 عقد جلسات اإلعالم والتوعية من أجل تعزيز االتصال الداخلي؛ -
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 القيام بزيارات وتفتيش للوحدات وادلنشآت فيما يتعلق جبانب الصحة والسالمة والبيئة؛ -
 تقدًن تدريبات على اإلسعافات األولية للعمال و ادلوظفٌن؛ -
 ؛  حتديث خطط الصحة والسالمة لبعض ادلشاريع -

لك، تقوم جلنة ضبط الكهرباء والغاز التابعة لوزارة الطاقة بزيارات تفتيشية من أجل الوقوف على من جهتها كذ
اإلجراءات اليت تقوم هبا فروع رلمع سونلغاز فيما يتعلق باحرتام اجراءات األمن والسالمة والصحة ادلهنية يف مواقع 

ة ذلا، باإلضافة لعقد لقاءات مع جلان األمن عملها وورشاهتا وكذا مدى امتثاذلا للتوجيهات ادلختلفة ادلسدا
 والسالمة والصحة ادلهنية للمجمع من أجل التكوين والتحسيس باألخطار ادلختلفة. 
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 الخاتمـة
كثًن من ادلنظمات اليوم تعاين من نزيف يف موردىا البشري، فمنهم من بلغ سن التقاعد، ومنهم من 

عن األجر األعلى ومنهم من يبحث عن امتيازات ال توفرىا منظمتو احلالية، ومنهم من  يرحل دلنظمات أخرى حبثا
أهنكتو مشقة العمل وسلاوف احلوادث، ومنهم من أهنكو ظروف الُبعد عن أسرتو، فكل ىؤالء يرحلون عنها 

يو، وعلى رغم ويأخذون خربهتم ومعرفتهم يف عقوذلم، بل الكثًن منهم يفكرون يف ذلك وينتظرون ما يرغمهم عل
اجملهودات اليت تبذذلا منظمات األعمال يف رلال رعاية موردىا البشري ورغم احلوافز ادلوجودة ، إاّل أهنا تبقى غًن  
كافية بالنظر لتكاليف الرحيل عن ادلنظمة، وعليو فإن التفكًن يف ىذه الرعاية جيب أن يتطور ويتكيف مع منافسة 

م و أن تأخذ الرعاية أشكاال سلتلفة وعادلة وغًن تقليدية لكافة أفراد ادلنظمات األخرى بشكل متواصل ودائ
ادلنظمة من أجل اذلدف العام ادلتمثل يف احلفاظ على رأس ادلال البشري و تنميتو واستقراره واستدامتو، بل العمل 

ادلنظمة  على استقطاب العناصر اجلديدة ذات كفاءة عالية، هتتم وتقدس العمل ، وتعمل على حتقيق أىداف
 باالبداع واالبتكار. وتتوجيا ذلذه الدراسة توصلنا إىل رلموعة من النتائج والتوصيات:

توجو منظمة األعمال ضلو ادلسؤولية االجتماعية الداخلية يُعد ضرورة حتمية واستجابة لتطلعات أصحاب   -
 ادلصلحة الداخليٌن؛ 

من أصحاب ادلصلحة ُيساعد ذلك على االستقرار كلما كانت برامج ادلسؤولية االجتماعية الداخلية قريبة  -
 بادلنظمة ويعمل استقطاب عناصر ذات كفاءة؛

ادلورد البشري للمنظمة يستقر ويعمل على حتقيق أىداف ادلنظمة إذا وجد الرعاية الكاملة والواقعية فيها دون  -
 دتييز أو تعقيد؛

خيلق والء دائم للمورد البشري ويقلل من نسبة  تنوع برامج الرعاية والتدريب ادلهين والعناية بسالمة العامل -
 احلوادث يف مواقع العمل؛

 ترقية الرعاية الصحية وجعلها يف متناول كل عمال ادلنظمة يساعد على استدامة ادلورد البشري؛  -
 حوادث العمل يف ادلنظمة تكون يف أغلبها ناجتة عن سوء التقدير وإمهال قواعد السالمة ادلهنية من العاملٌن؛ -

 اإلحلاح واإلصرار على اتباع قواعد السالمة ادلهنية أثناء أداء ادلهام جُينب احلوادث وحيفظ أرواح العاملٌن؛   
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 : ملخص
ستثمار يف رأس ادلال البشري مبنظمات األعمال العربية، مع تشخيص توضيح أمهية االىدفت ىذه الدراسة اىل 

واقع االستثمار يف ىذا ادلورد االسًتاتيجي بشركة ادلراعي السعودي، حيث حاولنا من خالل ىذه الدراسة االدلام مبتغَت 
مار يف رأس ادلال البشري يف اىل أىم ادلؤشرات واألبعاد اليت ديكن من خالذلا قياس واقع االستث قالدراسة من خالل التطر 

، كما خلصت 2118و 2116ادلؤسسة زلل التشخيص، وذلك باالعتماد على التقارير الصادرة عن ىذه األخَتة لسنة 
ة ىذه الدراسة اىل تأكيد الدور الذي يلعبو رأس ادلال البشري كمحور اسًتاتيجي يف ترقية نشاط منظمات األعمال العربي

مستحدثة دتكنها من استقطاب وتطوير واحملافظة  قالغذائية خاصة، وكذا ضرورة تبٍت أساليب وطر وبشركة ادلراعي للمواد 
 على ىذا ادلورد. 

ستةماة في ةأس المال الشريي، استقطاب ةأس المال الشريي، جتطوثي ةأس المال الشريي، اال كلمات مفتاحي :
  المدافظ  على ةأس المال الشريي، شيك  المياعي.

Abstract:  

This study aimed to clarify the importance of investing in human capital in Arab 

business organizations, while diagnosing the reality of investment in this strategic 

resource in the Saudi Almarai Company, where we tried through this study to know the 

variable of the study by examining the most important indicators and dimensions through 

which the reality of investment in Human capital in the institution subject to diagnosis, 

based on the reports issued by the latter for the year 2016 and 2018, the study also 

concluded to confirm the role that human capital plays as a strategic axis in promoting the 

activity of Arab business organizations and Almarai  food Company in particular, as well 

as the need to adopt methods and innovative ways to enable them to attract, develop and 

maintain this resource 

mailto:Relid.abdelkrim@cu-tipaza.dz
mailto:mustapha87la@gmail.coom
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Keywords: Investing in human capital, attracting human capital, developing human 

capital, preserving human capital, Almarai Company. 

 . مقيم : 1
منذ عقود، إال أهنا مل تكن حتضا بذلك القدر لقد عرف تواجد األصول الغَت ادللموسة مبنظمات األعمال 

من االىتمام اذا ما دتت مقارنتها باألصول ادلادية ادللموسة، األمر الذي كان راجع لالعتقاد القائم آنذاك الذي 
 يتحقق إال حبيازة أكرب قدر شلكن من عوامل االنتاج )األرض اليؤمن بأن حتقيق السبق للقيمة والتميز التنافسي 

 العمل، رأس ادلال، التنظيم(. 
إال أن ىذا االعتقاد بدأ يفقد مالزلو مع بروز معامل االقتصاد اجلديد القائم على ادلعرقة، الذي أدى اىل 

بكيفية استغالذلا  وإمناتاج وحسب، قلب موازين القوى فلم يعد السبق للقيمة حيقق حبيازة أكرب قدر من عوامل االن
وإدارهتا بشكل فعال لتحقيق وضمان استمرارية تعظيم القيم وزياد الفجوة بُت ادلنظمة ومنافسيها، وىنا يظهر دور 

االقتصاد العنصر البشري )احملرك لباقي موارد ادلؤسسة( احلامل للمعرفة اليت أصبحت عنصر التميز اجلديد يف ظل 
 اجلديد.

كمحرك للتنمية وترشيد استخدامات ادلوارد ادلتاحة، أكسب تسليم بدور رأس ادلال البشري  اذ أن ال
موضوع البناء واالستثمار يف العنصر البشري أولوية خاصة لدى منظمات األعمال، وىذا ما يعكس تعاظم جهود 

ألساليب الستقطاب  الباحثُت من خالل الدراسات األكادديية وادلمارسات ادليدانية إلجياد أحدث الطرق وا
األمر الذي خصت بو ىذه الورقة البحثية اليت ىدفت إلبراز اجلهود التطوير واحملافظة على ىذا ادلورد االسًتاتيجي، 

احدى منظمات األعمال العربية اليت حققت تقدم ملحوظ يف رلال االستثمار يف رأس ادلال البشري األمر الذي 
 فاع معدالت منوىا ورحبيتها.انعكس اىل حد ما على استمرارية ارت

 االشكالي   2.2
تواجو منظمات األعمال العربية كغَتىا من ادلنظمات العادلية العديد من التحديات اليت يفرضها التغَت 

  -الكثافة ادلعرفية البشرية خاصة–ومن بينها اشكالية التدفق ادلعريف ادلستمر والدائم يف عوامل بيئة األعمال الكلية، 
 اوتعزيز دورى هاوتنشيط هاالتميز التنافسي، واحملافظة علياس لتوليد واستخراج القيم وذلك مبا حيقق أسكوهنا 

لالستثمار يف رأس ادلال  ىذه األخَتةبادلنظمة يكون رىنا بنجاعة األساليب والطرق والبٌت التحتية ادلعتمدة من قبل 
قع االستثمار يف رأس ادلال البشري بشركة األمر الذي خصت بو ىذه الدراسة من خالل تشخيص واالبشري، 

 ادلراعي السعودية، وىذا ما ديكن ابرازه من خالل التساؤل الرئيسي ادلطروح: 

  ؟ما او داقع االستةماة في ةأس المال الشريي بريك  المياعي السعواث 



 

 ةليي عشي الكيثم، عةماني مصطفى
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 ويف سياق التساؤل الرئيسي تتفرع التساؤالت الفرعية التالية: 
 يف رأس ادلال البشري؟ ما ادلقصود باالستثمار -
ما ىو واقع الكثافة ادلعرفية البشرية بشركة ادلراعي السعودية؟ وما ىي أساليب وطرق استقطاهبا وتطويرىا  -

 واحملافظة عليها؟ 
 فيضيات اليةاس  4.2
جل الطرق واألساليب اليت ديكن من خالذلا بناء وتطوير يعكس مصطلح االستثمار يف رأس ادلال البشري  -

 ظة على ىذا ادلورد االسًتاتيجي مبنظمات األعمال؛ واحملاف
لقد أتاحت فلسفة ادلراعي يف استقطاب وتطوير واحملافظة على رأس ادلال البشري توفَت ترسانة من  -

 ة وعملية متنوعة.الكفاءات البشرية احمللية واألجنية، ذات خربات ومهارات ومعارف علمي

 :الشدث أاياف 4.2
 :ىدفت ىذه الدراسة اىل

 توضيح ادلضامُت األساسية دلتغَتات الدراسة ) االستثمار يف رأس ادلال البشري(؛ 
 زلاولة توضيح أمهية االستثمار يف رأس ادلال البشري مبنظمات األعمال ادلعاصرة؛ 
  ؛التشخيصالوقوف على الدور الذي يلعبو رأس ادلال البشري يف ترقية نشاط الشركة زلل 
 يف الواقع من خالل التطرق اىل شركة ادلراعي السعودية كحالة عملية؛ زلاولة إسقاط مضمون الدراسة 

 خلفي  نظيث  حول ةأس المال الشريي .4
 جتعيثف ةأس المال الشريي  2.4

شكلت فكرة ظهور األصول الغَت ادللموسة يف ستينيات القرن الثامن عشر حتوال جذريا يف مضامُت الفكر 
ى وتغَت التوجو من ادلادي اىل التوجو الالمادي فانطالقا من وجهة الباحث أنذاك، شلا أدى اىل قلب موازين القو 

william petty صفحة 2119)العنزي و عبيدات،  القائمة على االختالف بُت نوعية العاملُت يف القيمة ،
حيث تعاظم  ، كانت مبثابة الشرارة األوىل لتبٍت االىتمام بالعنصر البشري اىل غاية ستينيات القرن العشرين،(136

االىتمام بالعنصر البشري حتت مصطلح رأس ادلال البشري، ومن أبرز اسهامات ووجهات نظر الباحثُت اليت 
 لتقدمي مفهوم لرأس ادلال البشري صلد منها:  تسع
   عرفPeter Drucker   من خالل كتابو " رأس ادلال البشري"  على أنو  1964رأس ادلال البشري  عام

دلادية لالنتاج، مثل ادلصانع واآلالت حيث ديكن االستثمار يف رأس ادلال البشري )من خالل شلاثل للوسائل ا
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التعليم والتدريب والرعاية الطبية(، وتعتمد ادلخرجات بشكل جزئي على نسبة العائد من رأس ادلال البشري، وىذا 
فيو، حيث يتميز  االستثمارزيادة فان رأس ادلال البشري مبثابة وسيلة انتاج تتمخض عنها سلرجات اضافية عند 

، 2114)مسعداوي،  رأس ادلال البشري باالستقرار  وليس بالتحول مثل األرض والعمل ورأس ادلال ادلادي
 .(92صفحة 

  كما عرفةMalone & Edvinson    بأنو رلموعة من ادلهارات واخلربات، ومعرفة العاملُت بالشركة، فعلى
يتكون من الطرق ادلنهجية لتطوير الربرليات، أدوات إدارة  IBMيف شركة سبيل ادلثال رأس ادلال البشري 

  اىل طرق إدارة ادلبيعات، مواصفات ادلنتج ةباإلضافادلشروعات، قواعد التطوير للمهندسُت، ادلربرلُت واحملللُت 
 .(92، صفحة 2114)مسعداوي،  مسافات التدريب وقواعد بيانات التسويق

  كما عرف stewart دلال البشري على أنو " األفراد الذين ديلكون ادلهارات والقدرات واخلربات رأس ا
وادلواقف، ومن بُت االسًتاتيجيات ادلالئمة لتسيَته ىو استقطابو وتدريبو واحلفاظ عليو وذاك من أجل االبداع 

 (174، صفحة 2114)خليفي و قوادرية، وادلرونة" 
  أما بالنسبة لوجهة نظرScholtz تفاعل أربعة عناصر تتمثل   ةحصيلال البشري ىو" عبارة عن فان رأس ادل

 .(2114)مسعداوي،  يف اإلرث التارخيي، التعليم والتجارب، وادلواقف من خالل حياتو وعملو"
من خالل التعاريف السابقة ديكن القول أن رأس ادلال البشري ىو ذلك ادلورد االسًتاتيجي الفعال الذي و 

   تعمالو ليده، الناتج عن التفاعل بُت ذلك الكم الًتاكمي من ادلهارات والقدراتيستعمل عقلو أكثر من اس
اخلربات وادلعارف العلمية والعملية، مبا يسمح لو استحداث أفكار طرق أساليب عمل جديدة وابتكار منتجات 

 جديدة مبا خيدم اذلدف العام للمنظمة. 
 أبعاا ةأس المال الشريي 4.4

رأس ادلال البشري وىذا راجع  ألبعادر الباحثُت يف اعتماد منوذج مقًتح اختلفت وجهات نظلقد 
الذي الق اتفاق جلمهور الباحثُت   & Nour 2013  sharabatiالختالف تصوراتو، وبالركون على منوذج

ديكن توضيح أىم األبعاد اليت ديكن من خالذلا اكتشاف وقياس رأس ادلال البشري وادلفكرين يف ىذا اجملال 
 : نظمات األعمال وىذا كما ىو موضح يف الشكل ادلوايلمب
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 : أبعاا ةأس المال الشريي2الركل 

 
 ( Nour & sharabatiادلصدر: من اعداد الباحثُت باالعتماد على )

 ديكن ابراز أبعاد رأس ادلال البشري واليت تتمثل يف ما يلي: 1وانطالقا من الشكل 
 : و األسواق، وظهور تقنيات جديدة،ية اليت تنمو وتتغَت باستمرار بتغَت ومنان عامل البيئة التنافس المعيف 
ىذه األخَتة تقدمي ادلعارف اجلديدة باستمرار  ىل من دتيز سلرجات ادلنظمة مثابة ىاجس ذلا، وىذا ما فرض علعج

 DAVENPORT ANDوالعمل على تطويرىا وتشجيع مشاركتها مع باقي العاملُت، فمن وجهة نظر

PRUSAK 1997 مزيج فريد من اخلربة ادلؤطرة والقيم ادلعرفة بشقيها الصريح " الظاىر" والضمٍت  ىي "
وادلعلومات السياقية ورؤية اخلرباء اليت توفر إطارا لتقييم وإدماج اخلربات وادلعلومات اجلديدة، ينشأ ويطبق يف عقول 

دات أو ادلستودعات، ولكن أيضا يف اإلجراءات ادلعرفة، غالبا ما يتم تضمينها يف ادلنظمات ليس فقط يف ادلستن
، فادلعرفة ذلا درجة (Firestone & McElroy, 2003, p. 4) والعمليات، ادلمارسات والقواعد التنظيمية"

توماس ستيوارت " ادلعرفة ىي ادلكون Tomas Stewart عالية من األمهية يف وقتنا احلايل، فمن وجهة نظر 
 ؛(22، صفحة 2111)كوردي،  ، وىي ادلادة اخلام اليت نعمل هبا"األساسي مبا نبيعو ونشًتيو

   :ىي القدرة علـى استعمال معرفة الفرد بفاعلية يف الوقت ادلناسب للتنفيذ أو األداء وىي مبقام المهاةات
  منوىي ادلهارات اليت (soft skills)يطلق عليها ادلهارات السهلة أو اللينة  نوعُت األولقدرة متطورة وىي على 

الصعب مراقبتها إال عند غياهبا مثل مهارات االستنتاج او ادلهارات ادلنطقية كالقدرة على حل ادلشكالت واستباق 
ادلًتاكمة ومهارات االتصاالت  التغيَت قبل حصولو وىي مهارات قد تطورت نتيجة اخلربة وادلمارسة وادلعرفة

درة على بناء الفرق...، والثاين مهارات االدارة والقيادة  والعالقات الشخصية كالقدرة على ادارة العالقات، وال
 ؛(11، صفحة 2119)شلفوح، كمهارات االشراف ومهارات التأثَت يف االخرين وحتمل ادلخاطرة
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 :تغريد و  يقصد هبا مستوى ما يتمتع بو األفراد العادلون من معارف مًتاكمة مكتسبة من العمل الخشيات(
 ؛(345، صفحة 2118حرز، 

 تشكل القدرات "مزيج من ادلوارد ادللموسة والغَت ادللموسة مستندة على ادلعرفة تستخدم بغرض   يةات:الق
 االصلاز ادلادي والغَت ادلادي فعلى سبيل ادلثال: صلد قدرات بناء العالقات مع اآلخرين والعمل بشكل مجاعي

لقدرة على حتمل ادلسؤولية، القدرة على قدرات التكيف والتعامل مع الظروف الطارئة، قدرات التعلم السريع، ا
 ؛(166، صفحة 2113)بن خدجية،  دتييز الفرص ..."

 : تتمثل القدرات االبداعية يف مدى مقدرة األفراد " العنصر البشري"  على استحداث  القيةات االبياعي
ان التحسُت طرق وأساليب العمل داخل ادلنظمة، وكذا ضم من أن حتسن منأفكار جديدة، اليت من شأهنا 

ادلستمر يف سلرجاهتا ) منتجات ادلنظمة من سلع وخدمات( مبا حيقق السبق للتميز التنافسي وإحداث فجوة 
 تنافسية بينها وبُت منافسيها ضمن البيئة الكلية. 

 االستةماة في ةأس المال الشريي ميخل نظيي .4
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 مفهوم االستةماة في ةأس المال الشريي 2.4 
شري من أبرز مكونات رأس ادلال الفكري الذي شاع استخدامو خاصة يف ستينيات القرن يعد رأس ادلال الب

ادلاضي، حيث اختلفت وجهات نظر الباحثُت يف حتديد مفهوم ىذا األخَت وكذا حتديد األساليب والطرق ادلمكنو 
رعة اليت شهدىا العامل اليت من شأهنا تضمن أقصى استفادة من ىذا ادلورد اإلسًتاتيجي، ففي ظل التحوالت ادلتسا

وبيئة ادلنظمة على وجو اخلصوص، أدى اىل ظهور العديد من ادلفاىيم اليت كان من بينها مفهوم االستثمار يف رأس 
احتل موضوع االستثمار يف  ة،ادلال البشري، فمن أجل رفع قيمة مواردىا ادلعرفية مبا يضمن حتصيل أكرب قيمة شلكن

صطلح ماتيجية ضمن الئحة أولويات منظمات األعمال احلديثة، وكتعريف رأس ادلال البشري مكانة اسًت 
 االستثمار يف رأس ادلال البشري ديكن عرض وجهات النظر التالية: 

 أن ختصص ادلؤسسة من خالذلا  عرف االستثمار يف رأس ادلال البشري على أنو" االسلوب أو االلية اليت ديكن
، 2118)حسن،  بشري بشكل علمي شلا يساىم يف حتقيق أىدافها"معينا هبدف تكوين رأس ماذلا ال امبلغ

 ؛(157صفحة 
  كما عرفو عبيد على أنو " االستغالل األمثل لقوة العقل والقدرة على التعلم والتفكَت وتفسَت النماذج وخلق

 ؛(343، صفحة 2118)تغريد و حرز،  ادلعرفة وادلشاركة فيها "
  على أنو "رلموعة من ادلوارد ادلعلوماتية ادلتكونة على ىيئة نوعُت من  2111كما عرفو  الروسان عجلوين سنة

ومعارف ضمنية  بشكل وثائق اآلخرينمعارف ظاىرة يسهل التعبَت عنها أو كتابتها، ومن مث نقلها اىل  :ادلعارف
صفحة  ،2118)تغريد و حرز،  وأخرى مبنية على اخلربات الشخصية والقواعد اليت تستعمل يف تطوير ادلنظمة"

 ؛(343
   وعرفوShakina :2014  على أنو "ىو رلموعة من األصول ادلعرفية للمنظمة اليت تسهم يف حتسُت وضعها

 ,(343، صفحة 2118)تغريد و حرز، التنافسي عن طريق إضافة قيمة" 
من خالل التعاريف السابقة ديكن القول بأن االستثمار يف رأس ادلال البشري ىو ذلك اجملموع من و 

ساليب والطرق ادلعتمدة من قبل منظمات األعمال، اليت يكون اذلدف منها ترقية كفاءاهتا البشرية، من خالل األ
زيادة قدرهتم على التعلم والتفكَت وتفسَت وخلق معرف جديدة، مبا يسهم يف حتسُت وضعها التنافسي عن طريق 

 ة سلرجاهتا.استحداث أفكار وطرق وأساليب عمل اجلديدة تنعكس فاألخَت على جود
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 مااالت االستةماة في ةأس المال الشريي 4.4
فرض عليها  ان األمهية اليت يكتسبها رأس ادلال البشري ضمن الئحة أولويات منظمات األعمال احلديثة،

حتمية تبٍت أساليب وطرق جديدة مبا يسهم يف تفعيل مكانتو يف خلق القيمة، ومنو ديكن ابراز أىم رلاالت 
 :  رأس ادلال البشري من خالل اجلدول التايلاالستثمار يف

: مااالت االستةماة في ةأس المال الشريي2الايدل  
 كيفي  االنفاق عليه المفهوم  الماال
 

استقطاب ةأس المال 
 الشريي

قدرة ادلؤسسة على البحث عن 
اخلربات ادلتقدمة وادلهارات النادرة 

 .وجذهبا للعمل فيها

 ؛البحث عن اخلربات ادلتقدمة 
 جذب ادلهارات التقنية العالية؛ 
  توافر نظام معلومات يسهل عملية

 االستقطاب.
ىو رلموعة األساليب اليت  جتطوثي ةأس المال الشريي

تستخدمها ادلؤسسة لتنمية وتطوير 
 معارف ومهارات األفراد العاملُت.

 التعليم؛ 
 .التدريب 

المدافظ  على ةأس المال  
 الشريي

حتفاظ ىو قدرة ادلؤسسة على اال
مبواردىا النادرة والقادرين على إنتاج 

 .منتجات جديدة

 التحفيز ادلادي وادلعنوي؛ 
  إتباع سياسة التمكُت االداري؛ 
  احلفاظ على صحة العاملُت؛ 
  تقليل فرص االغًتاب الوظيفي. 

 (175، صفحة 2114)خليفي و قوادرية،  ادلصدر: 
 بريك  المياعي السعواث جترخيص داقع االستةماة في ةأس المال الشريي . 2

  جتقيثم شيك  المياعي السعواث  لصناع  المريدبات داألغذث  2.2
م، وىي شركة متخصصة يف صناعة ادلواد الغذائية واليت ديتد 1977تأسست شركة ادلراعي السعودية عام 

طها ازاء حيز نشاطها التجاري على مستوى دول رللس التعاون اخلليجي حىت مصر واألردن، يف بداية نشا
تأسيسها كان نشاطها يقتصر فقط يف رلال صناعة األلبان وتسويقها يف دول اجمللس وبعض الدول اجملاورة كمصر 
واألردن، ليمتد رلال نشاطها اىل رلال صناعة العصائر وادلخبوزات وقطاع الدواجن، حبيث تعد شركة ادلراعي أكرب 

وتوزيع األغذية وادلشروبات على مستوى منطقة رللس  إلنتاجكة شركة ألبان متكاملة رأسيا يف العامل، وكأكرب شر 
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التعاون اخلليجي، فتحتل بذلك شركة ادلراعي ادلرتبة األوىل يف رلال نشاطها على مستوى دول رللس التعاون 
 (4، صفحة 2118)ادلراعي،  اخلليجي، ومنطقة الشرق األوسط بصفة عامة ودول مشال القارة االفريقية

عاما من النمو ادلستدام، حترص شركة ادلراعي على مواصلة مشوارىا من خالل توفَت  41 فبعدما يزيد
منتجات غذائية صحية ومغذية جلميع األعمار، فهي شركة وضعت اجلودة نصب عينيها وكغاية ذلا وىذا نابع من 

ا، دفعها اىل انتهاج رؤيتها ورسالتها فشعارىا "من ادلزرعة اىل ادلائدة" النابع من حرصها على جودة سلرجاهت
اسًتاتيجية التكامل اىل اخللف بإنشاء مزارع لتزويدىا بادلوارد األولية األساسية يف رلال نشاطها، وذلك بإنشائها 
مزارع لًتبية األبقار والدواجن وكذا زراعة األعالف من كل من الواليات ادلتحدة األمَتكية، بولندا واألرجنتُت اضافة 

 .(2، صفحة 2116عي، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، )ادلرا اىل أكرانيا
فمن النجاح الذي نتج عن حرصها على تطبيق مبدأ "جوة تستحق الثقة"، اضافة على ذلك اىل جودة 
منتجان األلبان ادلقدمة من قبل متعامل ادلراعي، انتهجت ادلراعي سياسة تنويع منتجاهتا لتشمل العصائر 

ذا أغذية األطفال الرضع، واليت اندرجت حتت العالمة التجارية الرئيسة وىي " ادلراعي" وادلخبوزات والدواجن وك
كل من  اىل ىذا تدير الشركة مشاريع مشًتكة ناجحة مع وإضافةو" لوزين" و"سفن دايز" و"اليوم" و" نَتالك"، 

 .(4، صفحة 2118)ادلراعي، القوة مستمدة من اجلودة،  "شيبيتا" و"بيبسيكو"
 11كرأس مال مدفوع بقيمة    2118ديسمرب  31فشركة ادلراعي ىي شركة مسامهة بلغ رأس ماذلا يف 

رياالت سعودية للسهم  11مليار لاير سعودي، توزعت على مليار سهم مصدرة ومدفوعة بالكامل، وذلك بقيمة 
يون سهم، ما يعادل مل 216اىل حول  2118الواحد، كما وصل عدد األسهم ادلتاحة والقابلة للتداول سنة 

)ادلراعي،  مليار لاير سعودي 48من امجايل أسهم ادلراعي ادلتاحة، وذلك بقيمة سوقية بلغت  % 21.7نسبة 
 .(4، صفحة 2118القوة مستمدة من اجلودة، 

 جتوليف  منتاات شيك  المياعي  4.2
  دلواد الغذائية االستهالكيةشهدا شركة ادلراعي منذ تأسيسها اىل يومنا ىذا صلاحا باىرا يف رلال انتاج ا

وىذا النجاح كان نابعا من حرصها على رضا ادلستهلك النهائي من خالل تقدديها توليفة من ادلنتجات الغدائية 
االستهالكية، وذلك بإتباع اسًتاتيجية زلكمة نابعة من مبدأ "جودة تستحق الثقة" و مبدأ"من ادلزرعة اىل ادلائدة" 

  ركة ادلراعي من أفضل ادلتعاملُت ما أتاح ذلا فرص التوسع وتنويع خطوط منتجاهتافمن ىذا ادلنطلق أضحت ش
 فمن خالل ىذا ادلنطلق سنعمد اىل نوع من التفصيل يف توليفة منتجات ىذه الشركة كما يلي: 
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 خط انتاج األلشان الطازج   -أدال
عي، حبيث تقوم الشركة ببيع سلتلف يعد قسم األلبان مبثابة القطاع الرئيسي من قطاع أعمال شركة ادلرا

أنواع األلبان واحلليب قصَت وطويل األمد، فضال عن أنواع الزبدة واجلنب والزبادي والسمن، حيث أنو يف عام 
 احتفاظمجايل االيرادات العامة للشركة، مع من ا %39مثلت الفئة الفرعية لفئة األلبان الطازجة نسبية  2118

)ادلراعي،  من أسواق دول رللس التعاون اخلليجي% 57رلال منتجات األلبان بنسبة  ادلراعي مبجال ريادهتا يف
، حبيث ديكن توضيح احلصة السوقية لشركة ادلراعي يف ىذا (31، صفحة 2118القوة مستمدة من اجلودة، 

 اجملال من خالل الشكل التايل: 
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 ج الدص  السوقي  في مالس التعادن الخلياي لأللشان الطاز : 4الركل

 
 4222المصية: شيك  المياعي، التقيثي السنوي لسن  المصية: 

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن شركة ادلراعي حتتل ادلرتبة األوىل يف رلال األلبان الطازجة يف سوق دول و 
 . مقارنة مع باقي منافسيها يف ىذا اجملال %57رللس التعاون اخلليجي، حبيث بلغت نسبة حصتها السوقية 

 خط انتاج العصائي  -ياثان
وضعت شركة ادلراعي اسًتاتيجية توزيع قوية مبنية على االبتكار يف ادلنتجات، حبيث كانت العصائر مبثابة 

وحدة  51نكهة مع  21ادلساىم الرئيس يف االيرادات العامة للشركة، وذلك من خالل خط انتاج يتكون من 
لية لأللبان والعصائر يف مبيعات العصائر أمهية بالغة، حبيث اكتسبت الشركة الدو  2118حفظ ادلخزون، ففي عام 

حازت الشركة تقدما كبَتا يف السوق ادلصرية، باإلضافة اىل مكاسب كبَتة يف حصص السوق اليت ديكن توضيحها 
 : (31، صفحة 2118)ادلراعي، القوة مستمدة من اجلودة،  يف الشكل ادلوايل

 ادل مالس التعادن الخلياي : الدص  السوقي  للعصائي في4الركل 

 
 4222المصية: شيك  المياعي، التقيثي السنوي لسن  

فمن خالل الشكل أعاله نالحظ أن شركة ادلراعي حتتل الصدارة يف رلال صناعة العصائر، وذلك بنسبة 
 مقارنة مع باقي منافسيها يف دول رللي التعاون اخلليجي.  17%
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 ات ز خط انتاج المخشو  -ثالةا
من امجايل االيرادات العامة لشركة ادلراعي، وذلك من  % 13طاع ادلخبوزات ما يقدر بنسبة يشكل ق

 خالل توليفة من ادلنتجات يف نفس اخلط ادلتمثلة يف ادلنتجات اخلفيفة واخلرب حتت عالمة "سفن دايز" و "لوزين"
 من خالل الشكل ادلوايل: ، وىذا ما ديكن توضيحو (32، صفحة 2118)ادلراعي، القوة مستمدة من اجلودة، 

 : الدص  السوقي  للمخشوزات في ادل مالس التعادن الخلياي2الركل 

 
 4222المصية: شيك  المياعي، التقيثي السنوي لسن  

من خالل ادلعطيات الواردة يف الشكل أعاله، نالحظ بأن شركة ادلراعي من خالل منتجات ادلخبوزات 
امجايل احلصة السوقية، مقارنة مع باقي منافسيها يف دول رللس التعاون من  %65حتتل ادلرتبة األوىل بنسبة 

 اخلليجي وىذا حتت اسم العالمة التجارية "لوزين". 
 خط انتاج اليداجن  -ةابعا

يضم خط انتاج الدواجن الطازجة، حتت العالمة التجارية "اليوم" علب الدجاج الكامل الطازج ادلقطع، وكذا قطع 
الدجاج ادلتبل والكباب والدجاج ادلفروم، اذ كان ذلا دور رئيسي يف خطط أعمال ادلراعي وذلك الدجاج مبا فيها 

من امجايل عوائد الشركة، حيث ديكن ابراز عائدات خط انتاج الدواجن حتت  %13من خالل اسهامو بنسبة 
 : (33، صفحة 2118)ادلراعي، القوة مستمدة من اجلودة،  ىذه العالمة من خالل الشكل التايل

 : العائيات من اليداجن5الركل 
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 4222المصية: شيك  المياعي، التقيثي السنوي لسن  
من خالل الشكل أعاله نالحظ، مراحل تنامي عائدات خط انتاج الدواجن على مدى مخس سنوات 

ون ملي 155مليون لاير سعودي، حبجم امجايل لإلنتاج قدر ب  1.818قيمة مبيعاهتا قيمة  2118لتبلغ سنة 
مليون  211اىل قيمة  2119، اذا ىناك تقدم قوي يف ىذا اجملال اذ يقًتب حجم االنتاج سنة 2118طائر عام 

 طائرا مفسرا بذلك الرواج الكبَت واإلقبال ادلتزايد على ىذا النوع من ادلنتجات ادلقدمة من قبل ىذا ادلتعامل. 
 خط انتاج أغذث  االطفال اليضع -خامسا

راعي من أغذية األطفال الرضع حتت العالمة التجارية "نيوراالك" و"نيورابييب" جلميع تتوفر منتجات ادل
هتا يف اخلرج بادلملكة من أكثر مرافق االنتاج تطورا يف العامل، أالعائالت يف ادلملكة العربية السعودية، وتعد منش

وذلك حبجم انتاج قدر بقيمة  مليون لًت من السوائل، 25طن من البودرة و 21111واليت دتتاز بسعة قدرهتا 
، كما ديكن ابراز (34، صفحة 2118)ادلراعي، القوة مستمدة من اجلودة،  2118طن مًتي لعام  18111

 عائدات الشركة من ىذا النوع من اخلطوط من خالل الشكل ادلوايل: 
 : عائيات شيك  المياعي من أغذث  األطفال 6الركل 

 
 
 
 
 
 

 
 4222تقيثي السنوي لسن  المصية: شيك  المياعي، ال

 5يوضح الشكل أعاله قيمة العائدات اخلاصة بالشركة من خط انتاج أغذية األطفال على امتداد 
مليون لاير سعودي، وذلك كوهنا منافسا شرسا يف ىذا اجملال  136قيمة  2118سنوات، لتبلغ قيمتها سنة 

 رللس التعاون اخلليجي.من امجايل احلصة السوقية يف دول  %94باستحواذىا على نسبة 
  االستةماة في ةأس المال الشريي في شيك  المياعي السعواث  4.2

  ان معامل االستثمار يف رأس ادلال البشري بشركة ادلراعي إلنتاج ادلواد الغذائية االستهالكية بدت واضحة
راعي على جذب الكفاءات وىذا من خالل انعكاسها عل اصلازاهتا ادلتكررة يف رلال نشاطها، اذ أن تركيز ادل
القائمة على أساس  2131وادلواىب وتطويرىا داخل ادلؤسسة يقع ضمن التزامها اجتاه رؤيتها الكلية لسنة 
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االصالح االقتصادي يف ادلملكة العربية السعودية، اذ تتحمل ادلراعي مسؤولية مباشرة اجتاه موظفيها لتمكينهم من 
تثمار قدراهتم، وذلك سعيا منها لدفعهم اىل بذل قصارى جهدىم احلصول على أفضل النتائج من خالل اس

من خالل حصيلة من  2118لالرتقاء بالشركة وتطويرىا، وىذا شلا انعكس حقيقتا على مسار شركة ادلراعي لسن 
 جائزة أفضل منتج يف ابينهاالصلازات احملققة اليت دتخضت عن االستثمار الفعال يف ىذا العنصر االسًتاتيجي، من 

السعودية، أفضل شركة من حيث صحة العالمة التجارية، ومن بُت أىم ىذه االصلازات "جائزة ألفضل الشركات 
، فبخطى ثابتة تتجو شركة ادلراعي ضلو الريادة يف (2118)ادلراعي، القوة مستمدة من اجلودة،  توظيفا يف العامل"

البشري، فبمحاكاة اجلانب النظري مع واقع االستثمار  رلاذلا وىذا من خالل تبنيها توجو االستثمار يف رأس ماذلا
البد من ابراز أىم رلاالت االستثمار يف ىذا العنصر من   يف رأس ادلال البشري على مستوى شركة ادلراعي

 االستقطاب اىل التطوير وصوال اىل احملافظة على ىذا ادلورد االتراتيجي كالتايل: 
 يك  المياعياستقطاب ةأس المال الشريي بر -أدال

تتيح فلسفة شركة ادلراعي يف استقطاب رأس ادلال البشري جذب العديد من األفراد ادلوىوبُت ذوو 
 42971حوايل  2118الكفاءات العالية، حيث تضم شركة ادلراعي وفقا الحصائياهتا الواردة يف تقريرىا لسنة 

موظفة، أما  751ايل موظفات قدر ب عامل، بإمج 8766عامل، اذ أن عدد ادلوظفُت احملليُت قدر حوايل 
اسًتاتيجياهتا الكلية يف  ضمنموظف، وىذا  69بالنسبة للجنسيات ادلختلفة فقد بلغ عدد ادلوظفُت هبا 

)ادلراعي، القوة مستمدة من  استقطاب وتوظيف مورادىا البشرية وفق ما حيقق ذلا النمو واالستمرارية واالستدامة
 .(36، صفحة 2118اجلودة، 

 التيةثب دجتطوثي ليأس المال الشريي بريك  المياعي -اثاني
اعتمدت شركة ادلراعي يف رلال تدريب وتطوير قدرات كفاءاهتا البشرية العديد من األساليب والطرق، مبا 

ذا اجملال صلد التدريب أثناء العمل ىوالطرق ادلنتهجة يف  باألسالييتيح خدمة الرؤية العامة اليت رمستها، فمن بُت 
 اء أكادديية ادلراعي لتطوير الصفات القيادية، برنامج ادلراعي لقادة ادلستقبل، واليت ديكن التفصيل فيها كالتايل: انش

 التيةثب أثناء العمل . أ
مسؤولية التأكد من أن ادلوظفُت مديرو التدريب االقليميون يتحمل مديرو التدريب على مستوى األقسام و 

برنامج  على تعتمد ادلراعيو وتشغيلهم بشكل صحيح  ريبهم دلهامهم احملددة،عرب أقسام األعمال يتم إخطارىم وتد
التدريب  من وتشمل أضلاء الشركة وأقسامها، بدءا -"التدريب يف أثناء العمل" يف مجيع من عمليات النقل

 وتشمل التدريب والتأىيل لسائقي الرافعات -ادلخصص لسائقي ادلسافات الطويلة، إىل عمليات ادلستودعات
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إضافة إىل ذلك يتاح ىذا الربنامج دلرشحي "ادلعهد التقٍت األلبان واألغذية " الذين يقضون ستة أشهر  ،الشوكية
 .(37، صفحة 2118)ادلراعي، القوة مستمدة من اجلودة،  من التدريب كفنيي ميكانيك وكهرباء وتربيد

 دجتطوثي الصفات القيااث  إلنراءأكااثمي  المياعي  . ب
عن تطوير الصفات القيادية يف مجيع مستويات الشركة، ما يتيح حتديد  ادلسئولةي ىي أكادديية ادلراع

يبدأ الربنامج من برامج القيادات  واكتشاف قادة ادلستقبل، ويف الوقت ذاتو بناء مهارات قادة اليوم ودعمها،
قدمة، واكتشاف مثل مؤسسة القيادة الشخصية من خالل برامج أكثر تطورا ) قيادة شخصية ادلت ،الصغَتة

القيادات، وحتفيز القيادة(، اىل جانب برامج القيادة العليا اليت مت تطويرىا وتقدديها بالتعاون مع واحدة من أفضل  
 .(37، صفحة 2118)ادلراعي، القوة مستمدة من اجلودة،  كليات إدارة األعمال الدولية

 بينامج المياعي لقااة المستقشل . ت
م، ودتثل ىدفو النهائي يف دعم خط إمداد 2116 ادلراعي منذ العام بدأ برنامج قادة ادلستقبل يف

بالقيادات السعودية على ادلدى الطويل، اذ يبدأ الربنامج بعملية توظيف صارمة تعتمد هنجا لتحديد اخلرجيُت 
من  م وظفت ادلراعي رلموعة جديدة2118ففي العام  نوعيا وتوظيفهم،و ميا كالسعوديُت ذوي الكفاءة العاليّة  

عملهم يف شهر نوفمرب،  وسيعمل ىؤالء ادلوظفُت خالل العامُت ادلقبلُت على توسيع  بدؤواقادة ادلستقبل شلن 
)ادلراعي، القوة مستمدة من  معرفتهم وتعزيز مهاراهتم لفهم تعقيدات صناعة األغذية وادلشروبات بصورة أفضل

 .(37، صفحة 2118اجلودة، 
دتكُت قادة ادلستقبل من "التفكَت العميق" يف القضايا الرئيسة  يفتو ويعتمد صلاح الربنامج على قدر  

،مع الًتكيز يف الوقت نفسو على القضايا "الصغَتة  2131واإلسًتاتيجية احملورية؛ خاصة فيما يتعلق بأجندة رؤية 
بتدريب رلموعة من  شركة ادلراعي، ويف النهاية سيقوم الربنامج وإسًتاتيجيةية" ذات الصلة ادلباشرة برؤية ئواجلز 

، صفحة 2118)ادلراعي، القوة مستمدة من اجلودة،  القادة الذين سيكونون أساس القيادة ادلستقبلية للشركة
37). 
 الدفاظ على ةأس المال الشريي بريك  المياعي -ثالةا

اظ هبا تتيح فلسفة ادلراعي اخلاصة بالتعويضات جذب أفضل ادلواىب ادلتاحة يف السوق وحتفيزىا واالحتف
قدم منافع ومزايا إضافية للموظفُت تًتاوح بُت تعلى مستوى السوق،  التنافسيةضمن الشركة، فإضافة إىل رواتبها 

العديد من البدائل، مثل بديل االسكان وبديل النقل، إىل خطط احلوافز طويلة األجل وقصَتة األجل على حد 
ئية، قامت الشركة بتطبيق "عملية إدارة األداء" اليت صممت سواء، ويف إطار سعيها إىل حتقيق نتائج أعمال استثنا
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لتحفيز العاملُت وفق مقياس األداء الشخصي لكل واحد منهم، وىذا ترسيخا لثقافة األجر مقابل األداء بُت 
 . (37، صفحة 2118)ادلراعي، القوة مستمدة من اجلودة،  العاملُت هبا

 . خاجتم  5
صلازات ادلهمة يف رلال صناعة ادلواد الغذائية االستهالكية منذ تأسيسها حققت شركة ادلراعي العديد من اال

اىل يومنا ىذا، وىذا نابع من حرصها الشديد على تبٍت اسًتاتيجيات واضحة ادلعامل فيما يتعلق باالستغالل األمثل 
اخلليجي  فانطالقا من  والعقالين للموارد ادلتاحة، ما جعلها حتتل ادلراتب األوىل على مستوى دول رللس التعاون

فكرة العنصر البشري احملرك لباقي ادلوارد، سلمت ىذه األخَتة حبتمية االستثمار يف العنصر اإلسًتاتيجي، وذلك 
من خالل تبٍت أساليب وطرق دتكنها من الوصول اىل االستفادة القصوى من كفاءاهتا وقدراهتا البشرية، وىذا مبا 

 قيم اليت أنشأت من أجلها.خيدم رؤيتها ورسالتها وكذلك ال
 نتائج اليةاس  2.5

 من خالل ما سبق ديكن استخالص أىم النتائج التالية: 
  أمهية االستثمار يف رأس ادلال البشري كآلية لًتقية نشاط منظمات األعمال احلديثة؛ 
  بأمهيتو يف ترقية  رأس ادلال البشري يعد أحد الرىانات التنموية دلنظمات األعمال العربية الذي جيب التسليم

 أداءىا وتعزيز موقعها التنافسي؛
   ضرورة تركيز منظمات األعمال العربية على تبٍت أساليب وطرق جديدة مستحدثة يف استقطاب وتطوير رأس

 ماذلا البشري وكذا احملافظة عليو؛ 
 ستثمار قائم حبد ان االنفاق على استقطاب، تطوير واحلافظة على رأس ادلال البشري مبنظمات األعمال ىو ا

 ذاتو وليس رلرد تكلفة تصقل كاىل ىذه األخَتة؛ 
   ىو تزويد العنصر البشري بادلهارات وادلعارف العلمية والعملية ىكذا نوع من االستثماراتان اذلدف من  

والدائم يف ظل التغَت ادلستمر  منظمات األعمال اليت جتعل منو أكثر قابلية على التأقلم  مع الظروف اليت تواجهها
 الذي تشهده بيئة األعمال الكلية؛

  االقتياحات  4.5
بعد عرض النتائج واإلدلام حبيثيات ادلوضوع ديكن صياغة بعض االقًتاحات اليت من شأهنا اإلسهام يف 

 موضوع الدراسة:
 ذا تفعيل دور رأس ادلال البشري من خالل تشجيع ادلشاركة والعمل اجلماعي وتنمية الفكر اإلبداعي لدى ى

 العنصر االسًتاتيجي؛



 

 ةليي عشي الكيثم، عةماني مصطفى
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  احملافظة على رأس ادلال البشري مبنظور اسًتاتيجي الذي ىو غائب يف أغلب ادلنظمات العربية، وذلك من
 خالل ترقية نظام احلوافز ادلعتمد من قبل ىذه األخَتة؛

 ن باب تفعيل دور سياسة استقطاب رأس ادلال البشري ألمهيتها يف إضفاء دماء جديدة دلنظمات األعمال م
 تبادل ادلعارف وادلهارات واخلربات؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -اةاس  جترخيصي  لريك  المياعي السعواث –االستةماة في ةأس المال الشريي بمنظمات األعمال العيبي  
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 قائم  المياجع  .6
 المياجع العيبي   2.6
 ( .)(. اسًتاتيجيات إدارة األعمال الدليل الختاذ قرارات فعالة )اإلصدار الطبعة 2111جيمي كوردي )احملرر

 ؛بية للًتمجة والنشراألوىل(. )مسية شلدوح الشامي، ادلًتمجون( مصر: دار كلمات عر 
 ( .ادارة رأس ادلال الفكري مبنظمات األعمال. عمان 2119سعد علي العنزي، و أمحد صاحل عبيدات .)

 ؛األردن: اليازوري للنشر والتوزيع
 ( .2118عجالن حسن حسن .)(. اسًتاتيجيات ادار ادلعرفة يف منظمات األعمال )اإلصدار الطبعة األوىل

 ؛األردن: دار اثراء للنشر
 ( .2118سعيد حسن تغريد، و أشرف ىاين حرز .)يق اجلودة ستثمار راس ادلال البشري وأثره يف حتقاال

 ؛344(، 114اء. رللة االدارة واالقتصاد)الشاملة دلنظمات االيو 
 ( .مسامهة االستثمار يف رأس ادلال البشري يف تسيَت ادلعرفة 2114عيسى خليفي، و ربيحة قوادرية .)

. رؤى االقتصادية، اخلامس، -ةسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل بسكر درا -بادلؤسسة 
 ؛174

 ( .أثر رأس ادلال البشري على حتقيق اجلودة الشاملة باجلامعات الليبية 9102عبد الرمحان حراري شلفوح .)
 ؛00(. ص4. )-دراسة تطبيقية من وجهة نظر اذليئة التدريسية جبامعة الزاوية-
  (. رأس ادلال البشري: رافعـــة لألداء يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة )دراسة 2113خدجية. )منصف بن

 ؛166(، 11ميدانية لبعض ادلؤسسات بوالية سوق أىراس(. رللة العلوم االقتصادية والتسيَت والعلوم التجارية)
 ( .دور االستثمار يف التعليم يف تنمية رأس ادلال البش2114يوسف مسعداوي .) دراسة تقييمية حلالة  -ري

 ؛92(، 11)12. رللة االقتصاد اجلديد، -جلزائر
 ( .قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. الرياض: البالد ادلالية2116ادلراعي .)؛ 
 ( .القوة مستمدة من اجلودة. الرياض: شركة ادلراعي.2118ادلراعي .) 

 المياجع األجنشي : 4.6
 Firestone, J. M., & McElroy, M. W. (2003). Key Issues in the New Knowledge 

Management. United States of America: Butterworth Heinemann. 
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L’empowerment à  beaucoup d’avantages, car  le salarié qui acquiert plus de 

pouvoir est un  salarié  engager et motiver  et  qui s’implique plus dans les 

missions qui lui sont attribuées. Le manager, lui, est ainsi soulagé grâce à la 

diminution de ses responsabilités et à la baisse de la charge de son  travail. Enfin, 

ovation grâce à l’efficacité  et l’inn sa productivité l’entreprise peut accroitre 

croissante de ses salariés engagés et impliqués dans leur travail. Tous ces 

avantages seront  primordiaux  pour  l’amélioration  de l’image de l’entreprise et 

ils sont essentiels à sa  dynamique et son avantage  concurrentiel. 

 

7. Recommandations : 

 L’empowerment donne plus de liberté aux travailleurs et delà ils sont 

impliqués de plus en plus dans la réalisation de leurs tâches sans  

pression  inutile.   

 L’empowerment encourage de plus en plus l ‘esprit d’initiative chez les 

collaborateurs en passant par leurs responsabilisation et leurs 

engagement dans la prise de décision  dans leurs entreprise. 

 L’empowerment favorise un climat de confiance entre travailleurs et  

direction et aussi impose le sentiment d’appartenance et de fidélisation 

des travailleurs a leurs entreprise.  

 L’empowerment est un mode de gestion qui motive les RH a fournir 

d’avantage d’effort ,tans que ce dernier ce sens libre ,responsable et 

confiant  tans qu’il s’implique de plus en plus a innover  dans son travail. 

 Le développement de l'empowerment à du besoin de : 

-satisfaire l'espoir d'un meilleur engagement des collaborateurs dans l'entreprise 

-Donner un vrai pouvoir de décision : décision long terme, choix du leader, choix 

de ses objectifs, égalité des influences. 

-Éviter les sources de conflits : personnalités, esprit de clan, rejet des cadres 

moyens, stress… 

Le "management par l’empowerment" est une des réponses structurelle de 

l’entreprise. les dirigeants peuvent  retrouver très rapidement de nouvelles sources 

de performance et des relais de croissance et cela même en période de récession 

économique. Nous pouvons cités l’exemple de  la période  de la crise sanitaire que 

le monde entier traverse  dû  au  virus Corona, cette situation pousse les managers 

des entreprise de recherché des solutions potentiels, comme laisser les salariés 

travaillé a partir de chez eux .donc  l’empowerment peut être un outil très adéquat 

pour cette situation. 
 

https://recruiter.viadeo.com/fr/blog/savoir-lier-rire-et-management
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flexible, afin de pouvoir fabriquer des produits complexes et diversifiés et 

répondre rapidement à la concurrence qui leurs fait face ; ils sont compris que 

s’est les employés qui comprennent le mieux ce milieu et  qu’ils se  sont les mieux 

placés pour offrir des solutions. 

A partir de 2013, le groupe Michelin  à lancé une seconde phase, encore plus 

ambitieuse: une gestion indépendante de la performance et de l'amélioration. Cette 

seconde phase repose sur une idée simple: faire de Michelin une «entreprise» 

(dire ce qui doit être fait et comment cela doit être fait) à une «entreprise de 

pourquoi» (dire ce qui doit être réalisé et laisser les équipes décider les voies et 

moyens d'y arriver ; Dans cette seconde phase, 1500 collaborateurs réparties en 11 

unités réfléchissent à la manière de s'autogérer au quotidien, selon une méthode de 

gestion fondée sur la confiance et l'engagement de tous. Plus précisément, le 

calendrier est créé en collaboration et l'équipe est mieux outillée pour faire face à 

l'imprévu, car chaque personne se sent impliquée dans la mise en œuvre d'une 

solution. Le manager, responsable de la performance de l'unité, devient un 

«coach», chargé de guider, qualifier et développer les équipes dont il reçoit les 

retours. (htt5) 

Ce mode de gestion permet aux salariés de se développer et de s'épanouir  pondant 

la réalisation de leurs tâches dans leurs  l'entreprise; cela permet à chacun de se 

sentir plus impliqué et permet à  la direction de l'entreprise de mieux gérer. Dans 

les unités affectées par la mise en œuvre de cette nouvelle méthode de gestion, un 

impact positif a été observé dans de nombreux domaines, comme par exemple une 

diminution des non-conformités, une diminution de l'absentéisme, une réduction 

du nombre de blessures mineures. 

De nous jours, chez « Michelin », les salariés gèrent leurs congés de manière 

autonome. Ils ne demandent rien au manager. Ils s’organisent entre eux pour 

s’assurer qu’il reste suffisamment de monde pour faire tourner le service. 

   

6. Conclusion  

Aujourd’hui les entreprises ont besoin d’un  nouveau système  de management  

des RH  pour faire  face aux  mutations de l’environnement  et aux changements 

internes. Ce nouveau système de management doit : d’une part développer le 

sentiment d’appartenance  des collaborateurs a leurs entreprises pour faire face au 

changement  et de l’autre part, il doit  améliorer les performances de ces derniers. 

Les salariés ont besoin  donc, de comprendre pour quoi et pour qui ils agissent, ils 

ont besoin surtout  de sentir que leurs poste, leurs appartient. 

Contrairement  au  management traditionnel où le manager contrôle l’intégralité 

des missions de ses collaborateurs, l’empowerment est amené à réorganiser le 

pouvoir au sein d’une équipe qui travaille en autonomie. 
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environnementales ou sécuritaires en plus de leurs missions habituelles. Ils sont 

appelés opérateurs « compétence plus ». 

De plus,  la stratégie de cette gestion des RH s’appuyé  sur les principes de la « 

lean production », le principe  de cette dernière est que les collaborateurs sont tous 

impliqués dans une démarche d’amélioration continue de leurs entreprise ; tout les 

travailleurs sont donc responsables autant que leurs  managers des réalisation des 

buts de l’entreprise .  

En moyenne, chaque salarié propose et réalise 2 à 3 améliorations par an. Les 

meilleures améliorations en matière de sécurité, qualité, environnement et 

d’optimisation du temps ou de l’outil de production, concourent pour le trophée « 

développement durable ». Entre l’année 2006 et 2012, l’usine a ainsi réalisé plus 

de 4 000 améliorations. Cette gestion à la fois individuelle et collective permet au 

personnel d’être contributif, d’où un fort sentiment de fierté et d’appartenance. 

(htt2) 

 VKR France, la filiale de « Velux », s’est réorganisée en se structurant en mini-

ateliers  ou mini- cellules autonomes, dans le but de développer de nouvelles 

compétences et d’élargir les missions des collaborateurs. L’intérêt de ce mode de 

gestion est de donner plus de liberté aux travailleurs, ce dernier est notamment 

nécessaire au développement de l’esprit de l’innovation chez les salariés aux 

différents niveaux hiérarchiques.  

VELUX France à une culture d’entreprise qui encourage les initiatives locales, 

cette entreprise tire parti de son enracinement territorial et de sa forte proximité 

client pour proposer de nombreuses innovations. (htt3) 

Le développement de l’entreprise s’appuie sur une identité et des valeurs très 

fortes  comme  engagement personnel, respect mutuel, autonomie, conscience 

professionnelle. Elles définissent au quotidien la façon de travailler, de partager, 

de progresser ensemble. Une politique d’intégration...Un parcours de formation et 

d’intégration personnalisé est proposé à chaque nouveau collaborateur, dès son 

entrée, de façon à ce qu’il découvre très concrètement l’ensemble des métiers, des 

services, des produits et des valeurs de l’entreprise. (htt4) 

5.3 Entreprise Michelin France  

Depuis 2005, Michelin a mis en place un programme appelé «empowering 

organisations» dans l'ensemble de ses usines, dans le but  est de responsabiliser les 

équipes, désormais organisées en unités autonomes. Cette initiative est le fruit 

d'une observation: lors de la première révolution industrielle, chaque personne 

était responsable d'une tâche répétitive. Cependant, au 21ème siècle, les 

responsables de l’entreprise Michelin pansaient que   l'usine devrait être plus 
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Il est aussi rendu possible par le niveau croissant d'éducation, garantie a priori de 

délégation et d'autonomie, et par la volonté de nombreux collaborateurs d'être 

vraiment auteurs de leur action dans l'entreprise. (Jacues, 1995) 

 Être plus visible, c’est parfois s’exposer à plus de critiques, à l’envie et à la 

jalousie.  

 Parfois avec L’empowerment, l’individu  peut être perçu comme une 

menace.  

 Individu  peut se heurter à la résistance au changement. 

 Et surtout individu  peut s’épuiser.  

5. Cas de quelques  entreprises s’appuient sur  L’empowerment comme mode 

de management  

5.1 Entreprise « Google » : 

Chez Google le recrutement d’un collaborateur est collectif et son évaluation est 

réalisée par ses pairs. Pour chaque collaborateur un temps est alloué (20%) pour 

travailler sur une idée personnelle, en lien avec l’entreprise mais pas 

nécessairement en lien avec son poste. Il peut aussi réaliser un échange de postes 

par le biais de missions temporaires pour réaliser un autre métier ou le réaliser 

dans un autre pays (htt) 

Google offre une journée par semaine a ces collaborateurs  pour créer un projet 

qui  est différente de leurs tâches, dans le quelle, il a envie  de réaliser des succès  

et qui lui fait plaisir. Le management  des RH dans l’entreprise  Google  c’est une 

réponse à un monde de plus en plus prévisible et instable, où tout change très vite, 

donc l’entreprise doit compter sur tout ses ressources et surtout compter sur les 

ressources  durables comme les ressources humaines.    

5.2 Entreprise « VKR France » filière du groupe  VELUX 

Le groupe VELUX appartient à la société VKR Holding A/S, une société danoise 

à responsabilité limitée possédée par des fondations d’utilité publique et par la 

famille du fondateur. Dès 1976, le groupe VELUX a ainsi construit une première 

usine de fabrication de fenêtres de toit, raccordements et vitrages, dans la Somme, 

non loin d'Abbeville, à Feuquières-en-Vimeu (VKR France, à partir des initiales 

du nom du fondateur). (htt1) 

5.2.1 Le système de management des RH de VKR France : 

L’entreprise VKR France une filiale du groupe VELUX  a adoptée une  gestion 

des ressources humaine qui  implique les travailleurs  et les  encourage à 

développé l’esprit d’initiatives pour participer à l’amélioration de l’outil de 

travail. Le principe de décentralisation des responsabilités (production, entretien, 

développement et amélioration) est appliqué dans tous les ateliers de l’usine. Les 

opérateurs expriment leurs talents individuels en prenant des missions techniques, 
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des générations, prenant le meilleur de chacun et faisant en sorte d’être 

complémentaires à leurs ainés et non ennemis plus ou moins déclarés. 

 

4. Les risques de l'empowerment: 

L'empowerment administrative comporte des risques  comme : 

 Le stress : 
Cette responsabilisation qui vient avec l'empowerment peut devenir une source de 

stress. Il est crucial que le salarié sache  gérer et canaliser ce dernier pour ne pas 

qu’il l’on  handicape et que le salarié profite au mieux de sa liberté. 

 La surcharge de travail : 
L'empowerment peut devenir une source de surcharge au travail  et ce qui est plus 

grave c’est  la surcharge de travail chronique, cette dernière  est "lourde" de 

conséquences: c'est un danger pour les Ressources Humaines   et surtout  un 

risque pour la gestion  l'entreprise. La forme la plus importante est l’épuisement 

professionnel communément appelé burn out. 

      La liberté au travail peut prendre des formes multiples :  

Horaires, congés, travail à distance (mettre les liens) etc. le salarié doit  choisir 

celle    qui lui convient le mieux. 

 aussi au moment où la nécessité de déléguer est devenue impérieuse pour 

affronter, une réalité de plus en plus concurrentielle et changeante, que 

nombre de dirigeants reprennent les rênes, soumettent leurs collaborateurs à 

des contrôles et reportings serrés, limitent leurs marges de manœuvre tout en 

les invitant fermement à prendre des initiatives. La contradiction entre 

nécessité de déléguer et peur de le faire est plus que jamais d'actualité. (les 

basiques du management empowrment implication et responsabilité) 

 L'encadrement, qui se voit sacrifié au profit d'une pyramide à niveaux réduits, 

et dont les rôles de "conseillers techniques" ou "d'animateurs" sont souvent 

ambigus, mal acceptés et mal vécus. 

 Les employés, qui passé une certaine euphorie de la nouvelle liberté, 

découvrent le poids des responsabilités et l'absence de liens automatiques 

entre responsabilités accrues et rémunération.  

 L'empowerment a pris de l'ampleur avec les outils (fax, téléphone, 

vidéoconférences, messageries électroniques, groupware, Internet) qui 

favorisent la délégation en transférant données et programmes; des outils qui 

développent l'autonomie en permettant à chacun d'aller au plus court, au plus 

vite, au plus loin, sans intermédiaire. 
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http://chohmann.free.fr/empowerment.htm. , 2010, C. Hohmann:  Source

10/12/2017 

 

 

Tableau 2 : L’analyse des modes d'organisation d’équipes. 

 

 

Équipes 

coordonnées 

Équipes 

intégrées 

Équipes 

autonomes 

Complexité 

des équipes 

 

Moyenne Forte Faible 

 

Taille 

des équipes 

Moyenne Grande Petite 

 

Interaction entre 

les équipes 

Faible Très faible Très forte 

 

Qualité 

recherchée 

Obéissance Technicité Ouverture 

Facteur 

de performance 

 

Coordination Compétence Interaction 

 

Source : Jouve B, 2006, p 15. 

 

3.3 L’empowerment : outil  de fidélisation des salariés : 

Le manager qui instaure un esprit d’équipe au sein de ses ressources humaines, 

tout en leur offrant une vision (un contexte, un objectif, des paramètres à prendre 

en considération), une autonomie (signifiée par une marge de manœuvre et un 

esprit suffisamment larges) ainsi qu’une confiance, leur permettant de 

s’approprier les missions, pourra tirer le meilleur de ces collaborateurs. Car ils  

aiment  prendre des initiatives,  c’est une caractéristique qui découle de leur esprit 

d’entreprendre. (l'empwerment arme de selection et de fidélisation face a la jeune 

génération) 

Autonomisé les travailleurs c’est leurs donner  esprit d’équipe et d’entreprise. 

S’ils pensent épanouissement personnel, ils pensent également groupe. Ainsi, si 

leur direction sait leur donner la parole, ils sauront comment tirer profit du mix 

http://chohmann.free.fr/empowerment.htm.%2010/12/2017
http://chohmann.free.fr/empowerment.htm.%2010/12/2017
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Figure 2 : Autonomie d’action, autonomie de relation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Développez l’autonomie de vos collaborateurs   
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Figure 4. L’échelle des domaines d'exercice de l'empowerment 
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l’autonomie : la formation, l’intégration de la connaissance et le transfert de la 

connaissance en milieu de travail. (Jacues, 1995) 

3.2 Autonomie d’action, autonomie de relation : 

Les deux types d’autonomie (d’action et de relation) se complètent et se 

renforcent l’une l’autre. Pour le manager, développer ses collaborateurs consiste à 

leur donner les moyens d’accroître leur autonomie au travail. 

Tout comme le manager ne motive pas ses collaborateurs (il peut juste créer les 

conditions de la satisfaction de leurs motivations en rendant leur situation de 

travail plus ou moins motivante), il ne développe pas leur autonomie. Ce sont ses 

collaborateurs qui deviennent autonomes. Le manager peut, notamment par son 

comportement et la nature de la relation qu’il entretient avec eux, leur offrir la 

possibilité de le faire plus ou moins facilement. 

A propos de l’autonomie, on parle de deux choses différentes et complémentaires.  

 L’autonomie d’action, d’abord, qui qualifie la capacité à agir de manière 

plus ou moins autonome. Elle s’exprime en référence à une activité bien 

précise dans un contexte particulier et peut se caractériser par deux 

dimensions : la compétence d’une part, et la motivation d’autre part. Pour 

une activité ou une mission donnée, plus un collaborateur sait faire (est 

compétent), plus il veut faire (est motivé), et plus son degré d’autonomie 

est important. 

 L’autonomie de relation est de nature plus affective et, comme son nom 

l’indique, s’exprime dans la relation à l’autre. Vis-à-vis de son manager, 

un collaborateur peut être : 

- dépendant : il ne peut rien faire sans lui, il a constamment besoin de l’avoir 

à ses côtés (il attend beaucoup, se soumet et ne s’affirme pas) ; 

- critique : il discute et remet fréquemment en cause ce que son manager lui 

demande de faire (il cherche à s’affirmer dans l’opposition) ; 

- indépendant : il fait seul, sans son aide, mais, en même temps, supporte 

mal d’avoir des comptes à lui rendre (il fait comme il l’entend) ; 

- Interdépendant : il est force de proposition, prend des initiatives tout en 

étant attentif, à l’écoute de son manager et capable d’intégrer les conseils 

que ce dernier lui donne (il fait preuve d’une grande maturité et d’une 

capacité de co-construction). 
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travail permet une meilleure rétention des ressources. L’autonomie au travail 

génère la motivation comme moyen d’améliorer la performance des employés et 

de les retenir dans l’organisation, en influençant directement leur motivation 

(Beecham et Grant, 2003). Cranmer (2007) étudie l’autonomie dans le cadre de 

la théorie de l’auto-détermination, qui se veut un modèle positif du changement 

organisationnel, en mettant lui aussi l’emphase sur le concept de motivation. 

L’autonomie est à la fois un levier à la motivation individuelle, mais peut 

permettre aux organisations d’optimiser leurs ressources en réduisant les coûts 

d’encadrement (formation et contrôle). Une étude de Dysvik et Kuvaas( 2011) 

met en corrélation la motivation et l’autonomie. (Mucha, 2010) 

:werment comme source de  motivation des RHl'empo 3.1 
Aujourd’hui la motivation est un sujet très important dans le discours managérial, 

car elle joue un rôle clé dans la réussite des organisations. Les salariés doivent 

mobiliser leur bonne volonté, leur empathie et leur créativité, ce qui n’est possible 

que s’ils s’investissent dans leur travail et donc s’ils se sentent motivés. Pourtant, 

de manière paradoxale, jamais la motivation des salariés n’a semblé autant faire 

défaut, jamais leur malaise n’a semblé aussi fort, jamais leur engagement n’a 

semblé aussi problématique.
 
(1801) 

Le travail peut être un facteur d'épanouissement. Pour cela, il convient de 

diminuer, autant que possible, les contrôles inutile, de donner le plus de liberté 

possible aux salariés, de les rendre autonomes. La condition pour que cela 

fonctionne est un cadre bien défini. L'autonomie s'exerce dans un cadre qui 

permet de sécuriser le salarié, son manager et le système.
 
(Menanteau, 2015) 

Plus il y a de directives et contrôle pour vérifier si elles sont respectées et plus le 

salarié peut se sentir enfermé dans des règles rigides jusqu'à en devenir prisonnier. 

Évidemment, l'initiative est inversement proportionnelle aux règles et aux 

contrôles. 

L’autonomie au travail est surtout vue comme un moyen pour l’employé d’obtenir 

de la satisfaction  et l’estime de soi dans son travail, et de se libérer un peu du 

contrôle que l’entreprise lui impose. 

L’acquisition de l’autonomie au travail ne peut pas se faire si l’employé n’est pas 

motivé. Cet aspect est fortement lié à la psychologie. Les facteurs suivants : 

(sentiment de contrôle, appropriation des résultats, sens donné au travail) peuvent 

avoir un impact sur la motivation de l’employé et il devient clair qu’on ne peut 

pas mesurer l’autonomie au travail sans tenir compte de la motivation des 

employés. La motivation est importante à tous les stades de l’acquisition de 
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 aussi l’entreprise peut bénéficier d’une meilleure productivité grâce à 

l’efficacité croissante de ses travailleurs engagés et impliqués dans leur travail. 

Tous ces avantages joueront également un rôle essentiel pour l’image de 

l’entreprise et la marque de l’employeur. 

 L'empowerment  peut contribuer à l’amélioration de  la  productivité et  la 

compétitivité de l’entreprise. 
 

Figure 1 : Les piliers  de l'empowerment au travail 

Liberté 

Responsabilité 

 

 

 

                         Compétences                                            Décision  

  

 

 

 

 

 

Source : Stéphanie Desfontaines , 2012, p 5. 

 

3. Approche psychologique de l'empowerment au travail : 

La psychologie des individus et leurs comportements au travail a également un 

impact énorme sur la mesure de l’autonomie au travail. Car l’autonomie des 

employés est une réalité qui n’échappe pas à la subjectivité qui est, soumise au 

bon vouloir des acteurs. 

L’autonomie au travail est un des trois besoins psychologiques fondamentaux des 

individus selon la théorie de l’autodétermination (Ryan and Deci, 2000). La 

polyvalence et l’autonomie au travail deviennent incontournables en matière 

d’organisation du travail (Coutrot, 1996) lorsqu’on se  réfère au modèle de 

management moderne où l’employé est impliqué dans la réussite de son 

organisation. Dans l’école des relations humaines, Elton Mayo précise 

l’importance du climat psychologique sur les comportements des travailleurs 

(Lefort, 1014).  (Ph, 1987)L’approche psychologique voit l’autonomie au travail 

du côté de l’humain, comme moyen pour la gestion d’influencer les 

comportements des employés en favorisant la satisfaction au travail, voire en 

fidélisant les employés. Barel et al. (2009) ont étudié l’autonomie de l’employé et 

l’intention de départ, et ont démontré que l’augmentation de l’autonomie au 

https://recruiter.viadeo.com/fr/blog/savoir-lier-rire-et-management
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Dans un contexte «d'empowerment» où les employés ont l'impression d'obtenir du 

soutien organisationnel, ceux-ci sont plus enclins à développer un sentiment de 

réciprocité ayant pour assise une confiance affective envers leur patron. Cette 

structure sociale contribue positivement tant au niveau cognitif qu'au niveau 

affectif des employés  (Shanks, 2010) 
 

2.4   Avantages de l'empowerment : 

2.4.1 avantages pour les ressources humaines : 

 Une plus grande implication dans la prise de décision et la prise de risque  et 

delà  un meilleur développement des compétences a travers l’encouragement 

de  l’ésprit de l’novation chez le travailleurs. 

 les membres des équipes étant plus proches les uns des autres, le délai entre 

l'identification du problème et sa résolution, dû au processus de 

communication et à la nécessité d'obtenir une approbation, est 

considérablement réduit. Les décisions sont donc prises plus rapidement. 

 Les petites unités, comme les équipes, sont plus compétitives.  Les équipes ont 

un fort potentiel d'innovation. Lorsque des compétences individuelles sont 

intégrées dans un groupe, la capacité collective à innover est plus importante 

que celle de chaque membre.  

 l’empowerment parmi  une meilleure adaptabilité aux situations. Un salarié 

qui s’implique expérimente les échecs, les prises de risques et éprouve les 

différentes étapes relatives à un projet. 

  l’empowerment peut être un moyen efficace pour découvrir des talents au 

sein de l’entreprise .aussi il peut être un le meilleurs outil pour la gestion  des 

compétences des ressources humaines. 

 l’empowerment peut contribuer a  l’amélioration de l’estime de soi. La 

confiance du manager envers les salariés est un levier pour améliorer l’estime 

de soi. Dans ce contexte, les collaborateurs s’épanouissent facilement et 

s’ouvrent davantage.  (l'empowerment) 

2.4.2 avantages pour l’entreprise : 

 L’autonomie, pour une part conquise contre l’organisation, est en même temps 

une condition de son fonctionnement. 

 L'empowerment est bénéfique aux managers  des  entreprises, car ses derniers 

sont   soulagés grâce à la diminution de leurs responsabilités et à la baisse de 

leurs charges de travail qu’ils doivent  endosser.  
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terme est parfois traduit par « autonomisation », « renforcement du pouvoir 

d’action ». (M & Tremblay D-G) 

 

2.3  définition de l'empowerment : 

L'empowerment (l’autonomie)  dans le travail est conçue comme la capacité d’un 

sujet (individuel ou collectif) de déterminer librement les règles d’action 

auxquelles il se soumet, de fixer, à l’intérieur de son espace d’action, les 

modalités précises de son activité, sans qu’un extérieur (ici l’organisation 

formelle) ne lui impose ses normes. (K, Mounier C, Veltez P, & Zarifian Ph, 

1999) 

Selon Christophe Everaere, l’autonomie « renvoie communément à l’idée de 

capacité d’initiatives, de discernement, d’auto-organisation, voire de « liberté » 

dans le travail. Elle suppose intelligence et réflexion pour réagir rapidement à des 

situations plus ou moins imprévisibles, quel que soit le niveau hiérarchique des 

individus, même si le niveau d’autonomie tend à augmenter avec celui des 

classifications »(C, 2007) 

Pour Gilbert De Terssac, « le concept d’autonomie est la capacité de se 

gouverner selon ses propres règles et signifie « qui ne dépend que de soi » ou « ce 

dont on peut disposer » ou encore en droit, on parle d’autonomie pour désigner un 

Etat régi par ses propres lois »(A, Lallement M, & Mias A, 2012) 

Tableau 1 : Comparaison des implications "classique" et par 

l'empowerment : 

 

Situation "classique" 

L'implication extérieure 

Empowerment 

L'implication intérieure 

 Les tâches sont définies par 

d'autres 

 Le comportement requis pour la 

réalisation des tâches est défini 

par d'autres.  

 Les objectifs de performance sont 

définis par le management.  

 L'importance des objectifs est 

définie par d'autres.  

 Les tâches sont définies par les 

individus. 

 Le comportement requis pour la 

réalisation des tâches est défini par 

les individus. 

 Le management et les individus se 

concertent pour définir les objectifs 

de chacun. 

 L'importance des objectifs est 

définie par les individus. 

Sources : BYHAM William, 1996, p 78. 
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par une victoire facile ; organiser et intensifier les luttes ; se rendre inutile et 

partir. Le « community organizing » se diffuse auprès des travailleurs sociaux 

américains et trouve également un écho au Royaume-Uni. 

Les luttes féministes, menées aux États-Unis dans les années 1970 sous le signe 

de l’empowerment, vont promouvoir plus largement le concept. Ces mouvements 

dénoncent la subordination des femmes dans des formes instituées et dans des 

formes intériorisées. L’enjeu est de donner aux femmes un « pouvoir de », un 

« pouvoir intérieur » et un « pouvoir avec », pour contrer le « pouvoir sur » des 

hommes. Les féministes des pays du Sud vont à leur tour s’appuyer sur le concept, 

ce qui aura pour effet de lui donner une audience internationale. (2020) 

Le concept va ensuite constituer un axe majeur des politiques  dès les années 

,1990. En 2002, la Banque mondiale indique que « dans son sens le plus général, 

l’empowerment est l’extension de la liberté de choix et d’action. L’empowerment 

est l’augmentation des actifs et des capacités des pauvres leur permettant de 

participer, de négocier, d’influencer, de contrôler et de tenir pour responsables les 

institutions qui conditionnent leurs vies »(X, 2013).  Par la suite le concept est 

interprété comme constituant le meilleur moyen de lutte contre la pauvreté.  

L’empowerment, dans les organisations et les pratiques managériales, n’est pas né 

spontanément. Il est le fruit d’une évolution progressive. Ses racines sont la fois 

citoyennes, politiques, sociales et éducatives. Ce sont au fil du temps des hommes 

et des femmes qui, par leur réflexion, leur expérience, leurs pratiques 

professionnelles et leur engagement, ont observé, constaté, décrit et enrichi cette 

notion d’empowerment, pour en faire un levier de transformation et de 

changement. Dans les lignes qui suivent, nous vous invitons à cheminer au travers 

d’éléments d’histoire retraçant la chronologie simple de la notion 

d’empowerment. (Liger & Gaelle Rohou) 

 

2.2  La traduction du mot (Empowerment) : 

D’après l’Office de la langue française, l’autonomisation se définit comme le 

«processus par lequel une personne, ou un groupe social, acquiert la maîtrise des 

moyens qui lui permettent de renforcer son potentiel et de se transformer dans une 

perspective de développement, d’amélioration de ses conditions de vie et de son 

environnement. (Martin, 2016) 

En France, on parle de « capacitation », d’« attribution de pouvoir », d’« obtention 

de pouvoir », d’« émergence du processus d’appropriation du pouvoir ». Au 

Québec, il est question du « pouvoir d’agir » ou du « pouvoir d’action » ou encore 

de la « puissance d’agir ». Dans la littérature des institutions internationales, le 
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1-Introduction  
La question de l'empowerment, administrative a reçu une grande attention au 

cours des dernières années par les entreprises en raison de l'impact positif sur les 

ressources humaines, ce qui en fait une partie efficace dans ces dernières  et sur la 

participation à la prise de décisions par les collaborateurs et à la résolution de 

leurs problèmes. Aussi  l'autonomisation peut jouer un rôle prépondérant  dans la 

gestion des RH, car il favorise la confiance en soi chez les travailleurs. 

D'autre part, l'empowerment ou l’autonomie au travail, contribue à fidéliser les 

Ressources Humaines à leurs entreprises, puisque  il contribue à les mobiliser de 

plus en plus a  la réalisation de leurs tâches.  

L'empowerment semble être un moyen qui permis la responsabilisation des 

travailleurs et surtout il leurs permis de penser continuellement aux solutions des 

obstacles qu’ils affrontent quotidiennement.   

Delà nous avons posés la problématique suivante : est ce que l'empowerment , 

peut devenir un  facteur essentiel    pour  motiver les  ressources humaines à 

fournir d’avantage d’efforts pendant la réalisation de leurs tâches   ? 

Pour répondre  à cette question nous avons posé les hypothèses suivantes : 

 l'empowerment  (autonomie) des salaries peut contribuer à améliorer  les 

conditions du travail et augmenter la satisfaction des travailleurs. 

 L’autonomie des RH peut contribuer à accroitre la satisfaction des  travailleurs 

dans leurs entreprises. 

 L’autonomisation  au travail peut développer un climat  de confiance entre  

travailleurs  

et direction d’entreprises. 

2. Approche normative de l'empowerment (autonomisation) administrative : 

2.1 L’évolution historique des pratiques de l’empowerment : 

Suivre l’histoire des acteurs sociaux se revendiquant de l’empowerment pour 

qualifier leur engagement permet de mieux cerner les différentes réalités 

militantes que ce terme recouvre à ses débuts. Certains font remonter 

l’empowerment aux pratiques de conscientisation initiées par Paulo Freire, au 

Brésil. (H & Genestier Ph)  

Le travail mené par Paul Alinsky est également cité comme l’une des premières 

formes de l’exercice de l’empowerment
  
(E)

 
.Son approche du « community 

organizing » développée dès les années '1930, dans l’un des quartiers les plus 

pauvres de Chicago, s’attelle à théoriser ses pratiques. Celles-ci se caractérisent 

par le travail de terrain, la patience, la ruse et l'action directe, de préférence non 

violente et ludique 
 
(A-E, 2009). Quelques principes résument sa méthode : 

s'intégrer et observer ; faire émerger collectivement les problèmes ; commencer 
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Résumé : Depuis une période récente, L'empowerment est présentée comme un levier 

d’efficacité, de  dynamisme et de compétitivité des entreprises. 

Les entreprises qui ont pris conscience de ce risque ont adopté d'empowerment comme 

stratégie pour mieux gérer leurs   RH. L'empowerment désigne une démarche de 

responsabilisation dans le but de donner ces derniers  les clefs pour trouver  eux-mêmes 

les solutions adéquate. Il suppose intelligence et réflexion pour réagir rapidement à des 

situations plus ou moins imprévisibles que l’entreprise peut rencontrer, comme faire face 

a une concurrence féroce .delà le but de cette article est de montrer que l’empowerment 

peut devenir un moyen de motivation des RH dans leurs entreprise.  
Mots clé : L'empowerment, Autonomie Motivation,, Ressources Humaines. 
Abstract: Recently, Empowerment has been presented as a lever for efficiency, 

dynamism and competitiveness of companies. 

Companies that have become aware of this risk have adopted empowerment as a strategy 

to better manage their HR. Empowerment is a process of empowerment with the aim of 

giving them the keys to finding adequate solutions themselves. It requires intelligence and 

reflection to react quickly to more or less unpredictable situations that the company may 

encounter, such as facing fierce competition. Beyond the aim of this article is to show that 

empowerment can become a means of motivating employees. HR in their business. 

Key words:, Empowerment, Autonomy, Motivation , Human Resources 
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mobiliser, évaluer, former… conventions collectives, accords de 

branche ou d’entreprise… 

Acteurs internes : direction, services 

RH, managers, représentants du 

personnel… 

Acteurs externes : pouvoirs publics, 

syndicats, consultants, actionnaires … 

Politiques de GRH : déterminées par 

les stratégies d’entreprise en fonction : 

- des contextes externes : marchés, 

produits, secteur d’activité ; 

- des contextes internes : modes 

d’organisation, niveaux de 

qualification, culture dominante 

Source : Dietrich A. et Pigeyre F. 2005, P. 56. 

6. Conclusion 

En synthèse, cet article a proposé des cadres d’analyse des différentes 

composantes des pratiques de la GRH. Il s’est ensuite attaché à montrer que le 

terme de GRH prend alors le sens qu’on lui connaît aujourd’hui, et consiste en 

une approche stratégique qui relie la gestion du personnel à la réalisation des 

objectifs de l’entreprise. Ce qui est important c’est de relever que les théories 

actuelles de la GRH ont aussi été construites dans un contexte historique bien 

déterminé par des acteurs avec des intérêts concrets. Cette recherche nous a 

permis également de voir, de constater et de montrer la diversité des formes que 

peuvent prendre les pratiques de la GRH.  

On peut soutenir que la fonction RH est à l’orée d’un mouvement de 

reengineering de ses pratiques, de son organisation et de missions au sein de 

l’entreprise que les technologies de l’information autorisent. Globalement, toutes 

les activités de la fonction RH sont évaluées d’après leur utilité stratégique et la 

valeur ajoutée qu’elles apportent à l’entreprise. 

On conclut qu’il est nécessaire d’avoir une vision de la place des ressources 

humaines dans l’entreprise de demain. Les logiques de personnalisation, 

adaptation, mobilisation, partage et anticipation imprègnent le renouvellement des 

pratiques dans les grands domaines de la GRH.    

7. Ouvrages 

1. Rousson.M et Turansky.V. (2003), « La gestion des ressources humaines 

en rupture : de la gestion sociale à la gestion des ressources », Séminaire 

changement et intervention dans les organisations,  P.9. 
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Et au nombre de quatre selon Plane (2006) : la politique d’emploi, la 

politique de rémunération, la politique de valorisation et la politique de 

participation. Ce dernier leur donne l’appellation « personnel-mix ou mix-social », 

par analogie au concept de marketing mix. 

Cependant, les pratiques de GRH désignent la partie « visible » de la GRH : 

recruter, évaluer, 

former, etc. Elles sont élaborées en cohérence avec les choix de gestion propres à 

l’entreprise, 

Notamment en matière de stratégie. Elles peuvent parfois être en 

adéquation, ou encontradiction avec les politiques. (Frimousse S., Peretti J.M., 

2006, p.154) distinguent deux groupes de pratiques de GRH : 

 Le premier regroupe les pratiques d’acquisition et de conservation d’un 

personnel de qualité : formation, évaluation et appréciation, sélection et 

recrutement. 

 Le second groupe de pratiques vise à encourager l’adhésion des individus 

aux intérêts de l’organisation : pratiques de gestion de carrières et systèmes de 

rémunérations… 

La politique de GRH « englobe » donc l’ensemble des pratiques de GRH 

mises en œuvre par 

l’organisation. 

Les règles forment aussi un des éléments constitutifs de la GRH. Le droit du 

travail, les conventions collectives et les accords de branche et d’entreprise 

constituent le cadre dans lequel opère la GRH. 

Trois grands groupes d’acteurs au moins interviennent en matière de GRH : 

les décideurs (DG 

et DRH), les managers d’équipe et les spécialistes fonctionnels de la GRH. 

La GRH n’est pas donc un domaine réservé à un seul acteur, c’est une « 

fonction partagée ». Et l’implication de ces différents acteurs est rendue 

nécessaire pour la performance de l’entreprise. Le tableau N°02  présente les 

quatre éléments essentiels qui sont identifiés comme constitutifs de la GRH. 

Tableau N°02 :  Eléments essentiels constitutifs de la GRH 

Pratiques de GRH : recruter, Règles et normes : règles juridiques, 
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schéma directeur à moyen terme. Une gestion à court terme sans anticipation 

multiplie les dangers à moyen terme et compromet la suivie de l’entreprise. 

Par ailleurs, l’accord du 11 Janvier 2008, repis dans le projet de loi sur la 

modernisation du marché du travail déposé le 26 mars 2008, affirme le role 

fondamentale de la gestion prévisionnelle de l’emploi et de la compétence 

(GPEC) dans l’entreprise (Claude B., Annz E., André A., et autres. 2010, P. 19): 

- Elle doit « s’inscrire dans le cadre d’un dialogue social dynamique avec les 

représentants du personnel » ; 

- En fonction de la stratégie en générale de l’entreprise, elle doit permettre 

d’anticiper les besoins de compétences de celle-ci ; 

- Elle doit sécuriser les parcours professionnels. 

On conclut qu’il est nécessaire d’avoir une vision de la place des ressources 

humaines dans l’entreprise de demain. Les logiques de personnalisation, 

adaptation, mobilisation, partage et anticipation imprègnent le renouvellement des 

pratiques dans les grands domaines de la GRH.    

5. Eléments essentiels constitutifs de la GRH 

La GRH est constituée de plusieurs éléments pour adapter avec la stratégie 

de l’entreprise, elle est à la fois : 

5.1. Une entité organisationnelle : la Direction des RH et ses membres, 

directeurs ou responsables, etc. 

5.2. Des politiques : discours, règles ou procédures formulés, officialisés, parfois 

légalisés, portant sur la communication, les relations sociales, la gestion 

d’effectifs, les carrières, le recrutement, la rémunération, etc. 

5.3. Des pratiques concernant les mêmes domaines, conduites par des 

spécialistes, mais aussi par d’autres cadres, parfois en adéquation, parfois en 

contradiction avec ces politiques. 

Nous constatons souvent une confusion entre les politiques et les pratiques 

de GRH, qui s’avèrent être deux notions « interconnectées » (Yahaoui  D., 2007, P. 

40). 

La politique, aussi dénommée règles, procédures ou discours, est définie 

comme l’ensemble des valeurs et des principes relatifs à la GRH. Elle peut 

s’écrire et se traduire en normes (Peretti J.M., 2005, P. 13), donc être formalisée, 

officialisée ou parfois légalisée. Plusieurs politiques composent l’activité de la 

GRH, elles sont au nombre de neuf (Peretti J.M., 2009, P. 14) selon ( Peretti J.M.,  

2000, PP. 27-28) 
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mise à disposition des informations pertinents, d’une part. Réussir la mobilisation, 

l’adaptation, la personnalisation impose une nouvelle répartition des tâches. Dans 

les années 80 et 90, les entreprises ont redonné à la hiérarchie une responsabilité 

sociale qui souvent, leur avait échappé. Tout cadre exerçant une fonction de 

commandement doit participer à la G.R.H dans le cadre du partage de la fonction 

(Perrois P., 1999, PP. 92-93). La fonction éclate et se répartit dans l’organisation 

générale. Le DRH devient le promoteur d’un nouveau concept : celui de fonction 

partagée (Osterwalder A., Pigneur Y., et Tucci C. L., May 2005, P. 19). 

La charte des ressources humaines de Bouygues illustre, à travers dix actes 

clés, le rôle dévolu aux cadres dans le partage : 

- Anticiper : avoir l’homme qu’il faut, ou il faut, quand il faut ; 

- Identifier : savoir attirer et conserver les talents ; 

- Choisir : recruter juste ; 

- Accueillir : pour fidéliser les nouveaux collaborateurs ; 

- Apprécier : pour que chacun se situe clairement ; 

- Rémunérer : afin d’encourager l’effort personnel ; 

- Orienter : en ouvrant les perspectives d’évolution ; 

-  Former : pour renforcer le professionnalisme et accroitre le potentiel ; 

- Animer : faire participer pour mobiliser davantage ; 

- Communiquer : écouter et dialoguer pour réussir ensemble. 

Pour chaque acte, la charte définit le rôle de la hiérarchie et les moyens qui sont 

mis à sa disposition. Le partage impose un important effort de sensibilisation et de 

formation de la hiérarchie, d’une part, une mise à disposition des informations 

pertinentes, d’autre part. 

4.5. L’anticipation : 

La croissance des « tente glorieuses : 1944-1973 » permettait de concilier 

absence de gestion prévisionnelles et maintien des équilibres. Elle gommait les 

erreurs de gestion et tolérait une G.R.H au jour le jour et peu rigoureuse. Les vingt 

années qui ont suivi (jusqu’en 1983) on fait ressortir les risques liés à 

l’insuffisante anticipation. Aujourd’hui, le manque de visibilité implique une 

démarche anticipatrice favorisant les adaptations aux évènements imprévus et à 

l’incertain. La réussite de la gestion à court terme de l’emploi s’inscrit dans le 

cadre d’une gestion à moyen et long terme. La maitrise de la masse salariale à 

court terme n’est possible que dans le cadre d’une gestion stratégique des 

rémunérations. Le plan de formation annuel n’a de sens que dans le cadre d’un 



 

 معمر غداوية وفريحة سلمان
 

24 
جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر       

 

sociaux personnalisés…). La personnalisation se traduit également par 

l’individualisation des horaires, la maitrise individuelle de son temps de travail, 

l’évolution vers le temps choisi. Un choix des attentes et aspirations de chacun et 

des contraintes de l’entreprise. La nouvelle gestion des temps, implique, là encore, 

décentralisation des décisions et maitrise de toutes les informations pertinentes. 

4.2. L’adaptation : 

L’entreprise doit s’adapter rapidement et de façon optimale à toutes les 

évolutions de l’environnement, et aux sollicitations internes et externes. Pour cela, 

elle recherche la flexibilité dans cinq directions (Perrois P., 1999, PP. 63-69): 

- Flexibilité quantitative externe (contrats à durée déterminée, intérim...) ; 

- Flexibilité quantitative interne  (heures supplémentaires, chômage partiel, 

modulation et récupération, annualisation des temps…) ; 

- Flexibilité qualitative ou fonctionnelle (mobilités, polyvalence.) ; 

- Externalisation (sous-traitance interne et externe, essaimage...) ; 

-  Flexibilité salariale (intéressement, rémunération aléatoire, collective et 

individuelle…). 

Cette logique de l’adaptation (ou de la flexibilité) concerne tous les 

domaines de la GRH. Pour faire face à un environnement cahoteux et chaotique. 

La flexibilité optimale implique une décentralisation des décisions. Il faut donc 

que chaque responsable opérationnel susceptible de prendre une décision dispose 

des informations nécessaires, d’une part, et des connaissances pertinentes de 

Management des Ressources Humaines (MRH), d’autre part. 

4.3. La mobilisation : 

Pour une même technologie mise en œuvre, la productivité diffère fortement 

dans les entreprises du fait des différences dans l’organisation de la production, 

dans la mobilisation des salariés et dans leurs qualifications. La mobilisation 

repose sur une implication de la hiérarchie et sa capacité à motiver ses 

collaborations. Pour y parvenir, elle doit être dotée des moyens nécessaires dans le 

cadre du partage.  

4.4. Le partage : 

La fonction éclate et se répartit dans l’organisation générale, la D.R.H 

devient le promoteur d’un nouveau concept : celui de fonction partagée. Le 

partage permet une adaptation rapide et pertinente, la personnalisation réelle des 

décisions de G.R.H et la mobilisation des salariés. Ce partage impose un effort 

important de sensibilisation et de formation de la hiérarchie, d’une part, et une 
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Source : Peretti, J.M. 2009, p.14. 

4. Les nouvelles logiques de la gestion de ressources humaines 

Pour répondre aux nouveaux défis auxquels est confrontée la gestion des 

ressources, les entreprises sont menées à adopter de nouvelles logiques qui 

influencent les politiques sociales. Cinq logiques s’imposent 

progressivement (vois le schéma n°01) (Peretti J.M., 2009, P. 14) : 

personnalisation, adaptation, mobilisation, partage et anticipation.   

4.1. La personnalisation 

La logique de personnalisation (ou de l’individualisation) concerne la 

rémunération globale, la gestion des carrières et des compétences, la formation et 

la maitrise du temps. l’individualisation des rémunérations s’est développée dans 

les années 80. Pour étayer les décisions individuelles, les systèmes d’appréciations 

se développent. L’évaluation des personnes, des comportements et des résultats, la 

détection des potentiels sont une préoccupation majeure des entreprises. Les 

entreprises mettent en œuvre des PPP (Projet Professionnel Personnel), des PIF 

(Plan  Individuel de Formation), des BPP (Bilan Professionnel Personnalisé). 

Elles diffusent une information personnalisée (bilan sociaux individuels, bulletins 
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En interne, la flexibilité est fonctionnelle, c’est-à-dire qu’elle joue sur les 

modes d’organisation du travail. C’est la capacité de l’employeur à modifier la 

conception même de tâches, à travers, par exemple, le travail en équipe, la rotation 

du travail, l’exécution de tâches multiples, la responsabilisation des travailleurs, la 

mobilité du personnel, le développement de la polyvalence, le développement des 

compétences, etc. Elle consiste à prendre en charge les activités variées, 

complexes, évolutives, innovantes et à forte valeur ajoutée induites par la 

recherche de flexibilité pour toute l’entreprise (Everaere C., 1999, P. 08). 

Cette forme de flexibilité est fondée sur l’hypothèse selon laquelle, pour 

pouvoir adopter un mode de fonctionnement flexible, l’entreprise doit disposer 

d’un personnel autonome et compétent, capable de traiter les différents 

changements. 

Au-delà de toutes ces formes, (Sire B., 1993, P. 14) distingue la flexibilité 

par les comportements, qui s’attache à mettre en œuvre les choix stratégiques en 

développant la motivation des salariés et leur adhésion au changement, et la 

flexibilité par les coûts salariaux. 

La flexibilité quantitative et l’apparition d’emplois atypiques, de multiples 

réflexions se sont faites sur la manière d’intégrer ces nouveaux types d’emploi et 

leurs conséquences tant au niveau économique que social. 

En tant que responsable des questions sociales et économiques au sein de 

l’entreprise, l’un des rôles essentiel de la GRH aujourd’hui est l’adaptation 

qualitative et quantitative, à court, moyen et long terme, des emplois et des 

compétences. La qualité des politiques de l’emploi des entreprises devient un 

facteur clé de la performance de l’entreprise (Peretti, 2009). 

La mise en place des politiques et des pratiques de GRH responsables pour 

adopter les hommes et les emplois devient également l’une des préoccupations 

principales de la GRH. De plus, la GRH doit adapter ses pratiques aux évolutions 

réglementaires. 

Le modèle ci-dessous, défini par (Peretti, 2009), montre la relation entre les 

défis de l’entreprise, les politiques et les pratiques de GRH. 

Figure N°01 :  Défis actuels de la GRH 
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volume constant (horaires 

variables, travail à temps partiel, 

heures supplémentaires, 

annualisation du temps de 

travail, etc.) 

 

 

 

Flexibilité temporelle 

Temps de travail 

travail (rotation du travail, 

exécution de tâches multiples, 

responsabilisation des travailleurs, 

mobilité du personnel, 

développement de la polyvalence, 

développement des compétences, 

etc.) 

 

Flexibilité fonctionnelle 

Mode d’organisation du travail 

Source : Xhauflair et Donnay, 2005, Sans Page. 

3.2.1. Flexibilité des Ressources Humaines quantitative interne et externe 

Nous parlons de la flexibilité quantitative lorsque l’entreprise fait varier la 

quantité de main-d’œuvre employée en fonction de ses besoins. Elle possède une 

dimension interne et externe. Au sein de ces deux dimensions, Nous distinguons 

une forme numérique et une forme temporelle. 

En externe, la flexibilité est numérique, c’est-à-dire qu’elle joue sur le 

statut d’emploi. Le volume de l’emploi est alors ajusté par le nombre des 

embauches, des licenciements, CDD, intérim, sous-traitance, etc. Elle concerne les 

contrats du travail, leur durée et la rémunération. Elle porte aussi sur le nombre 

des employés et sur les coûts et délais nécessaires pour faire varier ce nombre. 

En interne, la flexibilité est temporelle, c’est-à-dire qu’elle joue sur le 

temps de travail. C’est la capacité de l’employeur à modifier les horaires de travail 

par les heures supplémentaires, le travail de nuit, les horaires variables, le travail à 

temps partiel, etc. 

3.2.2. Flexibilité des Ressources Humaines qualitative interne et externe 

Il y a flexibilité qualitative lorsque l’entreprise axe sa souplesse sur les 

modalités de production et d’organisation du travail. Elle possède, elle aussi, une 

dimension interne et externe. Au sein de ces deux dimensions, nous distinguons 

une forme productive et une forme fonctionnelle. 

En externe, la flexibilité est productive, c’est-à-dire qu’elle joue sur le 

système de production. Les partenariats ou l’externalisation, modifient, par 

exemple, les systèmes de production. 



 

 معمر غداوية وفريحة سلمان
 

20 
جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر       

 

La crise de l’emploi, les restructurations et la pratique des licenciements 

massifs remettent perpétuellement en cause la légitimité de la GRH au sein des 

entreprises et des organisations. 

Nous pouvons identifier les nouveaux rôles et nouvelles fonctions de la 

GRH suite aux défis, que se doit se relever l’entreprise de nos jours, définit par 

(Peretti J.M., 2009, P. 14) par quatre types : défis technologiques, défis sociaux, 

défis réglementaires et défis économiques 

3.1. Défis technologiques 

Les mutations technologiques remettent en question l’équilibre homme-

emploi, elles entrainent une obsolescence rapide des qualifications. Afin de 

maitriser les conséquences de ces mutations, l’acquisition et le développement des 

compétences nécessaires pour bénéficier pleinement d’innovations technologiques 

deviennent la préoccupation principale de la GRH (Peretti J.M., 2009, P. 14). 

3.2. Défis sociaux et économiques 

La flexibilité est devenue une donnée progressivement incontournable dans 

la gestion des entreprises. Grâce à elle, les entreprises peuvent garder leur niveau 

de croissance et leur performance économique (De Nanteuil M., El Akremi A., 

2005, P. 08; Everaere C., 1999, P. 08). Nous présentons les différentes formes de 

flexibilité des Ressources Humaines dans les entreprises. 

Plusieurs auteurs se sont exercés à dresser des typologies des flexibilités des 

Ressources Humaines (voir tableau N° 01). Nous distinguons, d’une part, la 

flexibilité quantitative/qualitative, et d’autre part, la flexibilité interne/externe. 

Tableau N°01 : Formes de flexibilité 

 quantitatives qualitatives 

Externe Ajustements du volume 

d’emploi (embauches, 

licenciements, CDD, intérim, 

recours à la sous-traitance, au 

travail indépendant, etc.) 

 

Flexibilité numérique 

Statut d’emploi 

Modification des systèmes de 

production (réalisation de 

partenariats, externalisation, etc.) 

     

        

Flexibilité productive 

Système de production 

Interne Répartition interne de l’emploi à Modification de l’organisation du 
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Les évolutions récentes du management (l’apprentissage organisationnel, le 

management du changement) repositionnent la fonction RH au cœur des 

changements que vivent les entreprises du fait notamment des développements 

des technologies de l’information et de la communication (Claude B., Annz E., 

André A., et autres. 2010, P. 10), qui offrent à la GRH des opportunités d’innovation 

de ses pratiques mais aussi des possibilités de repositionnement stratégique dans 

le management de l’entreprise. 

Les rôles des acteurs clés de la fonction s’en trouvent modifiés. Dans ces 

nouveaux rôles, il apparait, qu’on ne part plus des activités en espérant que les 

efforts séparés des uns et des autres permettront d’atteindre les résultats souhaités, 

mais plutôt des problèmes concrets des gestionnaires en déterminants avec eut les 

activités nécessaires à la résolution des problèmes identifiés. Les acteurs de la 

fonction RH étaient portés à fournir des services (administratifs et fonctionnels), 

alors qu’à l’heure actuelle, ils sont davantage enclins à adopter un rôle de stratège. 

La nature et l’importance des changements vont dans le sens d’une augmentation 

de la valeur ajoutée. Et affirment que les activités RH ayant pris le plus 

d’importance ces dernières années sont : la planification des RH, les SIRH et le 

développement organisationnel. 

En conclusion, on peut soutenir que la fonction RH est à l’orée d’un 

mouvement de reengineering de ses pratiques, de son organisation et de missions 

au sein de l’entreprise que les technologies de l’information autorisent. 

Globalement, toutes les activités de la fonction RH sont évaluées d’après leur 

utilité stratégique et la valeur ajoutée qu’elles apportent à l’entreprise. C’est ce qui 

va motiver les décisions de décentralisation, d’externalisation et de modification 

des taches au sein même de la fonction. L’introduction des NTIC n’est pas neutre 

dans ces changements et offrent à la GRH des opportunités d’innovations de ses 

pratiques mais aussi des possibilités de repositionnement stratégique dans le 

management de l’entreprise. Par ailleurs, les évolutions récentes du management 

repositionnent la fonction RH au cœur des changement que vivent les entreprises 

du fait des développements technologiques rapides, de l’accroissement de la 

compétitivité et de la mondialisation des échanges. La FRH doit élargir son 

champ d’activité vers une fonction à forte valeur ajoutée dans l’entreprise. Sa 

restructuration interne, l’attribution de nouvelles missions, et la définition d’une 

stratégie spécifique couplée à l’utilisation de nouveaux outils permettront à la 

FRH de répondre efficacement à ces nouvelles exigences.   

3. Défis actuels de la Gestion des Ressources Humaines  



 

 معمر غداوية وفريحة سلمان
 

18 
جامعة خميس مليانة –اإلبداع ير  التنظيمي للمؤسسات و التطو الصناعة و مخبر       

 

qu’elle est « en crise » (Rousson T., 2003, P. 09; Dany L., 2002, P. 11) ou « en 

péril » (Noël F., 2004, P. 36) ou encore « en voie de désintégration ». 

On peut résumer que : 

- la GRH regroupe toutes les décisions et les actions qui touchent à la relation 

entre les organisations et les employés.  

-  la GRH regroupe diverses idées et pratiques dont l’intérêt est d’intégrer la 

gestion du personnel au centre de la gestion des activités de l’organisation.  

- la GRH est une approche de gestion qui cherche à atteindre un avantage 

compétitif par le développement de personnes hautement compétentes et 

impliquées.  

2.2.2. Activités de la Gestion des Ressources Humaines 

Les activités de la GRH peuvent être classées en trois catégories (Peretti J.M., 1994, 

P. 34) : 

 Fonction de régulation : résolution de problèmes, actions correctives, 

régulation sociale, communication, information et motivation. 

 Fonction d’administration : statuts, rémunération, relation avec les 

administrations/institutions extérieures, plan de formation et réalisation des tâches 

réglementaires. 

 Fonction de management : influence sur les décisions stratégiques et 

opérationnelles, accompagnement du changement, mise en œuvre et coordination 

d’études, prévision et tableaux de bord. 

2.3. Des potentiels de dynamisation pour la fonction R.H (F.R.H) 

Les responsables des RH sont investis de nouveaux rôles et sont par 

exemple conduits à s’impliquer dans des projets de changement organisationnel. 

Dans les organisations mouvantes, la GRH, est passée d’une nécessité 

administrative à un service proactif, devant être vecteur de changement. Il parait 

essentiel pour la GRH de participer activement dans les changement et 

adéquations rapides menés par l’entreprise pour évoluer (Perrois P., 1999, PP. 63-

69).  

La fonction ressources humaines remplit des missions qui vont permettre le 

développement de l’intelligence collective de l’entreprise pour réaliser ses projets. 

« Le processus GRH… transforme des ressources humaines en résultats désirables 

pour l’organisation » (Martine C., et Jacques I., 2005, P. 06).  
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Les ressources humaines et leurs compétences sont des éléments essentiels 

au succès de l’entreprise sur le long terme. C’est bien la notion de stratégie qui 

différencie principalement la GRH de la gestion personnel. 

2.2 Définitions et activités de la GRH 

2.2.1 Définitions de la GRH 

Il existe de nombreux débats sur la définition de la Gestion des Ressources 

Humaines. Elle est parfois associée à d’autres modèles ou confondue avec eux. 

Ainsi, sa définition varie d’un auteur à un autre et d’une organisation à l’autre. 

Parmi les nombreuses définitions, nous pouvons relever les suivantes : 

Selon Harvard Business School : « Les employés sont considérés comme 

une ressource différente des autres ressources et qui par conséquent ne peuvent 

pas être gérés de la même manière. Ils ont leurs propres besoins et intérêts qui 

différent des autres acteurs comme les actionnaires et les clients ». Cette 

définition incite à motiver les employés en les impliquant dans les décisions et à 

développer une culture organisationnelle basée sur la confiance et le travail 

d’équipe. Les employés n’adoptent les objectifs de l’organisation que s’ils le 

veulent et donc ils ne seront pas impliqués s’ils y sont forcés. 

La gestion de ressources humaines est définit aussi comme : « une 

utilisation managériale des efforts, des connaissances et des capacités humaines 

pour exécuter les taches avec une méthode précise au quelle l’entreprise peut 

continuer à l’avenir » (Michael, A., 2012, P. 04).   

Aux Etats-Unis d’Amérique les manuels scolaires définissent les RH 

comme : « une fonction qui permet à l’entreprise de gérer le processus 

d’acquisition, de formation, d’évaluation, et de rémunération des salariés » (Sid 

Ahmed, B., 2010, P. 27).   

Selon (Pigeyre F., 2005, PP. 7-16), la GRH reste toujours comme un 

concept difficile à cerner voire, pour Pichault et Nizet un «la GRH est objet 

malaisé à saisir » (Pichault et Nizet, S.A, P. 14). Il existe de nombreux débats sur sa 

définition, elle varie d’un auteur à un autre et d’une organisation à l’autre. Nous 

procédons. 

Par ailleurs, les mutations économiques, la crise de l’emploi, les 

restructurations et la pratique des licenciements, vont remettre en question la 

GRH. Certains la traitent d’« inhumaine » (Foucher J-L., 2005), d’autres affirment 
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La GRH, ou la « Gestion du Personnel », ou encore la « Gestion des 

Personnes (forme nouvelle de la GRH) est à la fois un champ de pratiques, un 

corps de connaissances ou encore une discipline des sciences sociales qui 

s’inspire de la sociologie, la psychologie et la gestion. L’un et l’autre se 

structurent historiquement et en étroite interdépendance (Pigeyre F., 2005, P. 54). 

2.1 Evolution et Emergences de la Gestion des Ressources Humaines 

Le terme de «Gestion des Ressources Humaines » est apparu, pour la 

première fois, aux Etats-Unis et fut alors perçu comme un synonyme de « Gestion 

du Personnel ». Ce concept a, depuis, subi plusieurs influences, qui ont forgé son 

évolution. 

Initialement, le modèle scientifique, ou l’Ecole classique du management 

(Taylor, Ford, Fayol, Weber), fut développé au début du XXe siècle, le but étant 

l’amélioration de la productivité et l’organisation portant sur la rationalisation du 

travail et des structures. Les acteurs de l’organisation étaient des exécutants sans 

logique d’action propre, sans pouvoir ni états d’âme. L’'homme était réduit à l’état 

de machine, la mission du gestionnaire étant de recruter la meilleure personne 

pour chaque poste de travail. 

Entre les années 1920 et 1930, le mouvement des relations humaines, ou 

courant psychologique (Mayo, Maslow, Herzberg, MacGregor, Argyris), a 

démontré que la rémunération et la discipline n’impliquaient pas forcément la 

performance et n’intégraient pas une nouvelle dimension de l’Homme en tant 

qu’individu et membre d’un groupe. 

Plusieurs théories sont apparues entre les années 1950 et 1960, notamment 

la pyramide de Maslow relative à la hiérarchie des besoins. Parallèlement à cela, 

se développe le management par objectifs avec l’accent porté sur l’atteinte 

d’objectifs, avec récompenses et possibilités de promotion à l’appui mesurées par 

des évaluations de performance. 

Dans les nouveaux modèles qui apparurent par la suite, les employés furent 

considérés comme partie intégrante d’un système et l’entreprise comme un 

organisme vivant devant survivre et se développer dans un environnement qui lui 

était pourtant hostile. 

Le management stratégique propose, pour la première fois, une vision à long 

terme où l’accent est mis sur les objectifs, la planification des activités et une 

gestion proactive des ressources. Le terme de GRH prend alors le sens qu’on lui 

connaît aujourd’hui, et consiste en une approche stratégique qui relie la gestion du 

personnel à la réalisation des objectifs de l’entreprise. 
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1. Introduction 

La gestion de ressources humaines voit ses activités et pratiques largement 

repensées, notamment sous l’influence de deux phénomènes qui ont entrepris des 

transformations dans toutes dimensions : son architecture interne, ses frontières, 

ses modes de relations avec l’extérieur, la manière de concevoir le travail dans les 

différents lieux de production, les modes d’interaction au sein des équipes, la 

façon dont s’effectuent les apprentissages…. L’organisation doit toujours avoir 

comme objectif de viser la qualité de ses services au meilleur cout dans ce 

contexte changeant. Les qualités professionnelles et humaines de ses agents en 

sont fondement. L’organisation, tout en assurant sa pérennité, doit donc tenir 

compte de développement et l’adaptation des individus qui la composent. 

En plus, les ressources humaines et leurs compétences sont des éléments 

essentiels au succès de l’entreprise sur le long terme. C’est bien la notion de 

stratégie qui différencie principalement la GRH de la gestion personnel. 

Et pour répondre aux nouveaux défis auxquels est confrontée la gestion des 

ressources, les entreprises sont menées à adopter de nouvelles logiques qui 

influencent les politiques sociales. Et donc notre problématique devient comme 

suit : 

Quelles sont les nouvelles logiques de la gestion de ressources humaines et  

comment on peut l’intégrer à la stratégie de l’entreprise ? 

Et pour répondre à la problématique de notre recherche, on a divisé cette 

étude en quatre parties : 

 L’intégration de la à la stratégie de l’entreprise ; 

 Défis actuels de la Gestion des Ressources Humaines ; 

 Les nouvelles logiques de la gestion de ressources humaines ; 

 Eléments essentiels constitutifs de la GRH. 

2. L’intégration de la GRH à la stratégie de l’entreprise : 

Le terme de « Gestion des Ressources Humaines » est apparu la première 

fois aux Etats-Unis, il y a déjà plus de cinquante ans. Cependant, il était alors 

considéré comme un synonyme de « Gestion du Personnel ». Le terme de « 

ressources humaines » a été utilisé la première fois en 1817 (Rousson. M. et 

Turansky. V., 2003, P. 09) par un économiste nommé Springer pour désigner le 

coût de l’utilisation des hommes en termes comptables. 
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 : ملخص
على مدى العقود القليلة املاضية، أعتربت إدارة املوارد البشرية رأس احلربة للشركات اليت ختوض معركة جتارية 

 .حقيقية من أجل احلصول على املزيد من املزايا
خمتلف التحديات اليت تواجهها إدارة املوارد البشرية، سوف حناول يف حبثنا هذا دراسة ومن أجل مواجهة 

واضحة  التوجهات احلديثة إلدارة املوارد البشرية وكيفية دمج هذه األخرية يف اسرتاتيجية الشركة من أجل احلصول على رؤية
 ملكان املوارد البشرية يف شركة الغد.

  حتديات إدارة املوارد البشرية. ؛التوجهات احلديثة إلدارة املوارد البشرية ؛د البشريةإدارة املوار  كلمات مفتاحية:
Résumé:  

Au cours de dernières décennies, la GRH est devenue le fer de lance des 

entreprises qui se livrent une véritable bataille commerciale afin d’acquérir plus des 

avantages. 

Pour répondre aux nouveaux défis auxquels est confrontée la gestion des 

ressources, nous essayerons dans cette recherche d’étudier les nouvelles logiques de la 

gestion de ressources humaines et son intégration à la stratégie de l’entreprise afin d’avoir 

une vision de la place des ressources humaines dans l’entreprise de demain. 

Mots clés: la gestion de ressources humaines (GRH),  Les nouvelles logiques de la 

GRH, défis de la GRH. 
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En tant que fonction de support, la GRH est parmi les fonctions les plus touchées 

par la stratégie de l’externalisation. La décision d’externalisation d’une fonction 

ou de sous-fonctions de la GRH est de plus en plus déployée dans ces dernières 

décennies. Cette orientation vers une autre partie spécialisée pour gérer une 

fonction permet à l’entreprise de réduire les coûts  de la fonction GRH et par 

conséquent de réduire l’ensemble des coûts  de l’entreprise. Elle permet ainsi 

d’accéder à des ressources notamment humaines parfois indisponibles en interne.  

Aujourd’hui, l’entreprise se trouve face à des solutions diverses. L’externalisation 

obligatoire de la totalité de la fonction RH qui présentait pendant longtemps un 

embarras entravant beaucoup d’entreprises à recourir à la solution externe est 

devenue ultérieurement un obstacle facilement surpassé. L’aptitude de l’entreprise 

cliente à externaliser partiellement certaines fonctions de la GRH rend l’analyse 

préalable de l’opération plus rationnelle et rentable. L’entreprise sélectionne donc 

minutieusement ses besoins et les solutions possibles qui permettent de satisfaire 

ses propres besoins liés à cette fonction. 

Nous avons ainsi indiqué dans cette recherche les nouvelles formes concernant 

l’externalisation des fonctions de RH. Le mode virtuel de l’externalisation a 

donné une nouvelle conception plus efficiente et pertinente à la réalité 

économique actuelle.  Certes, les SaaS constituent une nouvelle génération de 

coopération entre entreprises clientes et prestataires. Cette nature spécifique de la 

relation bipolaire encourage les beaucoup d’autres à suivre cette aventure 

terminée généralement par un grand succès.     
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Le terme Software as a Service ou  logiciel en tant que service désigne 

l’externalisation via Internet et est la suite évolutive des applications d’ASP
2
 

(Valente et Mitra, 2007). Comme son nom indique le SaaS consiste à proposer un 

logiciel accessible à la demande (on-demand software) via Internet facturé par 

abonnement (pay-for-use) plutôt que par licence logicielle (Susarla et al., 2003; 

Choudhary, 2007; Fan et al., 2008). 

Aujourd’hui, les entreprises de toutes tailles trouvent dans le SaaS une nouvelle 

manière plus efficace, plus flexible, mais aussi bénéfique et préférée pour 

l’externalisation d’un logiciel, utilisé pour différentes tâches telles que la 

comptabilité, la facturation en ligne, la gestion de ressources humaines et les 

suites bureautiques de gestion des documents (Kaplan, 2005; Choudhary, 2007 ; 

Akella et al. 2007).  

En effet, externaliser virtuellement une sous-fonction de RH permet à l’entreprise 

externalisatrice de se dégager du transfert de ressources qui accompagne cette 

démarche sous sa forme traditionnelle. Il suffit pour l’entreprise d’avoir accès à 

l’Internet pour bénéficier d’applications offertes par le prestataire.  

Mettre en exploitation un logiciel de recrutement, de perfectionnement, ou de 

mutation  est maintenant accessible sans qu’il n’y ait besoin de développer en 

interne de telles applications. L’entreprise cliente se dégage donc de la mise en 

implémentation, du suivi et de maintenance de ces logiciels.  

Certes, cette nouvelle tendance a encouragé beaucoup d’entreprises à adopter la 

stratégie de l’externalisation dans le nuage. Dans le cadre des activités liées à la 

fonction mère de ressources humaines, l’entreprise cliente accède directement 

après avoir obtenu un compte privé dans la base de données du prestataire à un 

ensemble d’applications récentes, actualisées et performantes. Ces dernières lui 

permettent de gérer ses différentes fonctions de RH telles que le recrutement ou 

l’e-recrutement, la formation ou sa forme informatisée, …, etc. 

Pour l’entreprise cliente, l’externalisation dans le Cloud contribue à générer des 

avantages multiples. Éviter le risque de l’obsolescence technologique produite par 

l’utilisation des logiciels de versions antérieures et se débarrasser de la charge de 

la fonction RH sont parmi les opportunités offertes par l’externalisation sous 

forme de SaaS. De plus, cette stratégie génère une réduction extrême de coûts par 

rapport à la solution traditionnelle de l’externalisation et à l’internalisation.   

 

7. Conclusion 

 

                                           
2
Application Service Provider.  
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la fonction GRH s’avère le principal but pour lequel l’entreprise décide 

d’internaliser ou d’externaliser une sous-fonction donnée. 

Shaw et Fairhurst (1997) de leur part justifient le recours à externaliser une 

fonction de RH par l’indisponibilité de ressources notamment les compétences et 

les expertises au sein de l’entreprise ce qui rend l’internalisation infaisable.  

Ainsi, Gilley et autres (2004) ont étudié la relation entre l’externalisation de la 

GRH avec la performance globale de l’entreprise notamment en matière de la 

formation et du perfectionnement. Les auteurs concluent que le recours à une 

tierce partie pour faire gérer  ces fonctions contribue à renforcer la performance 

globale de l’entreprise. Ce résultat est affirmé ainsi par Norman (2009, cité par 

Çiçek et Özer, 2011). 

En effet, la question de l’externalisation demeure une démarche avantageuse pour 

l’entreprise qui fait préalablement des calculs minutieux avant de décider la 

structure organisationnelle la plus opportune. Les auteurs suggèrent que par 

l’Outsourcing d’une fonction de RH, l’entreprise génère des bénéfices multiples 

sur le plan économique, stratégique et global. 

D’autre part, l’externalisation et comme le suggère Bouattour (2004) n’est pas 

toujours la panacée. Comme il est prédictible de toucher un succès de l’opération, 

il est ainsi concevable que l’externalisation est échouée en se reflétant 

négativement sur l’organisation interne préétablie. De surcroît, ils sont 

envisageables les problèmes qui accompagnent la réinternalisation de l’activité 

externalisée et la difficulté de parvenir à une homogénéisation à nouveau entre les 

fonctions. 

 

6. Vers une nouvelle forme de l’externalisation 

Les phases notoires de l’externalisation qui se lancent par la décision 

d’externalisation suivie par la recherche et la sélection du prestataire et puis la 

passation du contrat jusqu’à la réinternalisation de la fonction après la finition de 

la durée de coopération restent des étapes commutatives de toutes les fonctions 

externalisables. Un transfert de ressources du prestataire vers la firme cliente où le 

contraire crée une nouvelle forme de relation bipolaire basée sur une 

harmonisation de ressources des deux parties pour une durée prédéterminée. 

L’une des conséquences les plus marquées après avoir introduit les TIC dans les 

relations interentreprises revient à la virtualisation de cette relation duale. 

Aujourd’hui, apparaît une nouvelle conception de l’externalisation plus récente. Il 

s’agit de l’externalisation via le nuage ou ce qui dénommé le plus souvent SaaS
1
 

(Buyya  et al., 2008).  

                                           
1
 Software As A Service. 
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5. Les raisons de l’externalisation de la GRH : Revue de la littérature 

Par l’externalisation de sous-fonctions liées à la GRH à un prestataire externe, 

l’entreprise cliente génère des avantages multiples en matière de coût et de 

qualité. Dans ce contexte, différents travaux ont été menés par les chercheurs en 

concluant que la solution externe de la gestion de la fonction de RH conduit à 

générer des avantages multiples. Non pas seulement la réduction des coûts  totaux 

d’une entreprise qui se résulte, mais les conséquences positives de 

l’externalisation d’une sous-fonction ou plus de RH sont diverses pour l’entreprise 

qui entreprend cette stratégie.  

Confier cette activité à une partie externe spécialisée génère généralement un 

avantage financier et qualitatif remarquable. Étant spécialisé sur un domaine 

particulier, le prestataire détient un ensemble de compétences qualifiées 

permettant de mieux exercer l’activité externalisée. Ainsi, son aptitude à 

mutualiser ses compétences entre différents clients lui permet de réduire les coûts 

de production qui se reflète positivement sur le prix de ses offres. 

Klaass et autres (2001) traitent la relation entre certaines caractéristiques de 

l’entreprise et la décision d’externalisation des fonctions de la GRH. Les auteurs 

ont trouvé que la décision d’externalisation de l’une des fonctions de la GRH 

dépend de la taille de l’entreprise, de l’incertitude qui entoure ces fonctions, de la 

spécificité des actifs impliqués dans la gestion de ces fonctions et enfin de 

bénéfices attendus. 

Dans une étude menée par Stoh et Treehuboff (2003), les auteurs visent à 

valoriser les bénéfices attendus par l’externalisation et les effets éventuellement 

produits sur les ressources humaines après avoir adopté une telle démarche. Pour 

les auteurs, la mise en balance des avantages et des risques est indispensable avant 

de se pencher vers cette solution.  

Pour Norman (2009), le recrutement est l’une des sous-fonctions les plus 

externalisées par les entreprises. L’externalisation de cette opération a connu une 

grande extension dans ces dernières années pour deux principales raisons : la 

recherche de réduire les coûts totaux de l’entreprise par la réduction des coûts de 

la fonction RH,  et l’indisponibilité de compétences en entreprise (cité par Çiçek 

et Özer, 2011).  

En outre, Gainey et Klass (2003) considèrent que l’orientation vers 

l’externalisation de fonctions formation et perfectionnement augmente dont la 

recherche de réduire les coûts  de la fonction GRH reste le principal objectif. De 

son coté, Taylor (2007) indique que la concentration sur les métiers principaux de 
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possible que cette activité devienne externalisée. L’externalisation de la gestion de 

ressources humaines est définie comme: «   the contracting out of parts or the 

whole of the functions of HR to external providers, rather than performing all the 

HR functions in-house » (Çiçek et Özer 2011, p.133). 

Depuis les années 1970, les fonctions de RH sont largement confiées à un 

prestataire externe. Étant spécialisé dans un domaine particulier, le prestataire 

peut mieux gérer les mêmes fonctions ou des fonctions similaires de différents 

clients. Des fonctions de formation, de mutation et de paye sont des exemples de 

sous-fonctions de RH externalisées souvent par les entreprises (Al-khachroum et 

Kennawi, 2010).  

Beaucoup de travaux et de recherches ont confirmé que par rapport aux autres 

fonctions externalisables, la GRH est celle qui connaît le niveau prédictif du 

succès le plus élevé. L’externalisation de la totalité ou juste une partie de la 

fonction RH  se termine généralement par un grand succès perçu de la part de 

l’entreprise externalisatrice et de son prestataire par rapport à l’internalisation 

(Seth et Seth, 2011). 

Au sein de la fonction RH elle-même, le cadre applicatif de l’externalisation a été 

ainsi étendu au fil du temps. Les sous-fonctions qui ont été primitivement 

externalisées s’inscrivent dans la catégorie d’activités périphériques telle que la 

gestion de la paye et la gestion financière de la GRH. Aujourd’hui, les stratégies 

de l’Outsourcing de la GRH touchent de plus en plus le cœur de la GRH c.-à-d. 

des sous-fonctions stratégiques telles que le recrutement, le perfectionnement du 

niveau chez les employés et la planification stratégique de RH (Klaas et al., 1999).  

Finn (1999), suggère que la proximité avec le cœur de la fonction RH,  est celle 

qui détermine l’éventualité de l’activité à être externalisée. Pour l’auteur,  plus 

l’activité de la GRH est stratégique, plus il est recommandé de ne pas 

l’externaliser (cité par Çiçek et Özer, 2011).  

Pour Ulrich (1998),  les activités de la GRH sont considérées comme stratégiques 

si elles créent de la valeur pour les employés, les clients et les investisseurs. 

Tandis que les activités non stratégiques sont celles qui ont une nature standard et 

routinière quant à leur gestion et facilement imitables par les autres entreprises 

(Ulrich, 1998).  

Dans ce cadre, Hall (2000) trouve que la formation, la mutation, l’évaluation, le 

recrutement, la sélection, la santé et la sécurité dans le travail sont les fonctions 

les plus externalisées par les entreprises. Cela s’explique pour cet auteur par le 

caractère non stratégique des ces sous-fonctions. De leur part, Shaw et Fairhurst 

(1997) confirment le même résultat pour les fonctions formation et 

perfectionnement considérées comme des fonctions secondaires et donc elles sont 

susceptibles d’être externalisées. 
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3. La sélectivité et la totalité de l’Outsourcing  

Aujourd’hui, le développement du champ d’application de l’externalisation et la 

tendance de plus en plus marquée de firmes à externaliser des fonctions 

auparavant gérées en interne ont créé une ramification fonctionnelle multiple. La 

firme externalisatrice n’est plus obligée à confier la totalité de sa fonction à un 

tiers. La partialité de l’opération de l’externalisation est rendue possible.  

Contrairement à ce qui était répandu auparavant dans les années soixante, 

soixante-dix et quatre-vingt, sélectionner une seule sous-fonction ou plus pour 

l’externaliser contribue à rationaliser encore mieux la décision de l’Outsourcing. 

Cette stratégie faisable tardivement introduite dans la littérature de l’Outsourcing 

a permis d’encourager beaucoup de firmes à adopter ce changement qui touche les 

frontières de la firme (Lacity et Willcocks, 1998). 

L’Outsourcing total d’une fonction est souvent perçu comme une stratégie 

aventureuse. L’échec éventuel de l’opération estimé tard après l’achèvement de la 

durée contractuelle entre les deux pôles de la transaction rend la forme totale de 

l’externalisation inopportune. Cette aventure menace la pérennité de l’entreprise ; 

car la défaillance de telle stratégie est fortement prévisible (Barthélémy, 2007).  

En revanche, par l’Outsourcing sous sa forme partielle, l’échec éventuel de 

l’opération n’engendrera que des conséquences insignifiantes. L’externalisation 

partielle, également appelée externalisation sélective et comme son nom indique 

revient à externaliser certaines sous-fonctions qui s’inscrivent dans la fonction 

mère. Ce phénomène a connu un développement spectaculaire dès son émergence  

pour devenir la forme d’externalisation la plus marquée (Barthélémy, 2007).  

L’essor qualitatif de l’externalisation partielle était dû à l’événement notoire 

réalisé par Eastman Kodak en 1989. En externalisant des sous-fonctions de 

systèmes d’informations aux différents prestataires, l’entreprise a encouragé 

beaucoup d’autres à se pencher vers un tel choix.  

Il est ainsi fort de dire que chaque activité au sein de l’entreprise comporte des 

composantes stratégiques qui doivent être conservées en interne. L’externalisation 

partielle permet donc de protéger le cœur de la fonction à l’intérieur de la firme et 

de confier les autres sous-fonctions périphériques à une partie externe spécialisée. 

De plus, le contrat de l’externalisation sélective est généralement moins long que 

celle de l’externalisation totale (Weinert et Meyer, 2005). Sur le plan économique, 

l’externalisation totale est coûteuse par rapport à l’externalisation sélective.    

 

4. La GRH et la question de Sourcing 

D’après Porter, la gestion des ressources humaines est l’une des fonctions qui 

supportent les fonctions principales d’une firme productive. En conséquence, il est 
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Le critère de décision central quant à la question de l’externalisation est la 

proximité avec le cœur de métier de l’entreprise. Les fonctions qui s’inscrivent 

dans le domaine d’activité  principale via lequel l’entreprise peut créer une valeur 

ou avoir un avantage concurrentiel doivent être toujours internalisées (Barney, 

1991). L’Outsourcing de telles fonctions reste un pas hasardeux. Cependant, plus 

l’activité est loin du cœur de métier, plus elle est susceptible d’être externalisée. 

L’analyse de la littérature indique que la problématique de l’Outsourcing a touché 

primitivement des fonctions de support loin de l’activité stratégique de 

l’entreprise cliente. Des fonctions telles que le gardiennage et le nettoyage 

demeuraient depuis longtemps des fonctions souvent externalisées par les 

entreprises (Goss et al, 2002 ; Fimbel, 2003).  

Aujourd’hui, la tendance vers l’externalisation des fonctions plus proches au cœur 

de métier de l’entreprise s’est élargie. Des fonctions qui supportent directement ou 

indirectement l’activité principale de l’entreprise sont ainsi entrées en jeu du choix 

organisationnel  (Lee et al., 2003; Barthélémy, 2007).  

Pour mener à bien l’analyse, la chaine de valeur proposée par Porter (1986) d’une 

firme productive illustre clairement les fonctions de support pouvant être 

externalisées  et les fonctions principales qui doivent indispensablement rester en 

interne. 

 

 

Figure : la chaine de valeur de Porter 
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Parmi les formes de la coopération interentreprises, l’Outsourcing ou 

l’externalisation occupe une large part dans les pratiques récentes des entreprises. 

Cette tendance se définit comme le fait de confier une activité auparavant gérée en 

interne à un prestataire externe spécialisé. Ce dernier prend en charge 

temporairement l’activité externalisée après une passation d’un contrat 

néoclassique avec la firme externalisatrice (Arnold, 2000).  

Dès lors, pour une firme cliente, la gestion des activités censées être de seconde 

importance stratégique peut se faire via leur internalisation en les confiant aux 

services internes, leur externalisation à un prestataire externe,  ou encore leur 

achat si et seulement si le marché est apte à offrir de telles fonctions. 

Dans ce travail, notre point d’analyse s’appuie sur la fonction de ressources 

humaines en tant que fonction de support. Plus précisément, on va positionner 

cette fonction dans la problématique de Sourcing citée auparavant. Cette 

contribution est rendue possible si la firme considère la GRH juste comme une 

fonction de soutien, car pour une firme dans laquelle cette fonction est son activité 

principale, la dichotomie organisationnelle doit impérativement se limiter à un 

seul choix, à savoir : l’internalisation. L’externalisation d’une fonction stratégique 

reste une stratégie extrêmement périlleuse (Norbaya et Baldry, 2010). 

En outre, notre tentative pionnière vise à mettre l’accent sur une comparaison 

entre la forme de l’externalisation anciennement reconnue et la plus récente forme 

de celle-ci à savoir l’e-Outsourcing. Externaliser une fonction ou une sous 

fonction de la GRH peut donc se faire par un mode classique ou virtuel à travers 

le nuage. 

 

2. Les activités externalisables : une question d’analyse 

Force est de constater que l’Outsourcing est devenue l’une des démarches les plus 

répandues dans le monde des affaires. L’analyse du développement de telle 

solution organisationnelle indique que les activités concernées par 

l’externalisation ont connu un élargissement qualitatif considérable. Depuis son 

émergence dans l’économie contemporaine, l’Outsourcing a pu conquérir de plus 

en plus des fonctions auparavant verticalement intégrées (Bounfour, 1998 ; 

Barthélemy et Donada, 2007).  

L’allongement du cadre applicatif de l’externalisation peut être en partie dû à 

l’introduction de TIC dans les relations interentreprises (Malone et al., 1987, 

Barthelemy, 2007). L’utilisation d’une communication virtuelle, directe et flexible 

via des outils technologiques modernes a vraiment encouragé beaucoup de firmes 

à approfondir leur perception envers les activités externalisables (Lee et al, 2003).  
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1. Introduction 

 

La firme et le marché représentaient depuis plusieurs siècles les seuls pôles qui 

forment l’économie de la société. Le marché est le lieu où se réunissent les 

producteurs et les clients. La première partie offre ses produits et/ou services afin 

de générer des gains financiers. Cependant, le deuxième pôle économique vise à 

satisfaire ses besoins via les offres proposées dans le marché (Coase, 1937).  La 

firme de sa part gère ce que le marché ne peut le pas. La firme est parue comme 

un centre de production de biens et de services dont il n’est pas possible pour le 

marché (Williamson, 1981, 1988). 

À cette époque, pour répondre à nouveau besoin paru en la seine, la firme n’a que 

deux solutions. Il s’agit de l’internalisation et du marché. Au milieu des années 

quatre-vingt, les firmes préféraient de plus en plus la solution interne où le 

phénomène de l’intégration verticale était une pratique à la mode (Loh et 

Venkatraman, 1992). En internalisant des fonctions marchandes, la firme assure 

une indépendance partielle vis-à-vis du marché. 

L’externalisation signifie de confier la gestion de l’activité à des services internes 

qui exécutent leurs activités à l’intérieur de frontières organisationnelles de la 

firme. Cette démarche est appelé Insourcing et représente la solution la plus 

traditionnellement choisie. De sa part, le marché est considéré pendant un lap de 

temps comme l’alternative historique de l’internalisation. Il s’agit de recourir au 

marché en passant des contrats classique de très court terme avec des parties 

anonymes juridiquement indépendantes. 

Dans ses célèbres travaux, Williamson (1981, 1988,  1991) a pu donner naissance 

à un nouveau concept négligé auparavant dans la littérature.  Dans la même lignée 

de Coase (1937), Williamson avait pour vocation d’élargir la conception 

organisationnelle des frontières de la firme. La forme hybride ou la coopération 

interentreprises s’impose dorénavant comme une troisième structure de 

gouvernance à coté de la firme et du marché. En effet, la firme peut choisir de 

recourir à chacune du triplé suivant : le marché, l’hiérarchie ou la coopération 

entre entreprises.  

Certes, la nouvelle forme tardivement introduite a pu écraser les deux 

traditionnelles solutions. Aujourd’hui, la structure hybride est devenue la stratégie 

la plus adoptée et la plus déployée où on constate que plusieurs entreprises 

préfèrent une relation collaborative avec l’autrui en se basant sur un contrat 

bipolaire du type néoclassique, prédéterminé et restrictif en matière du temps 

(Ménard, 2004, Barthélémy, 2007).  
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Résumé:  
L’externalisation de la fonction RH est une stratégie largement déployée par les 

entreprises. Dans ce papier, l’accent est mis sur la GRH en tant que fonction de support et 

sur son positionnement dans la problématique de l’Outsourcing. Via une approche 

conceptuelle, cette étude suggère que si la GRH est considérée comme non stratégique, 

l’aptitude de l’entreprise cliente à confier la gestion de cette activité à un prestataire 

externe est rendue possible. Le caractère partiel et total de l’externalisation est ainsi posé, 

sachant que l’externalisation partielle a participé effectivement dans l’extension 

applicative de telle stratégie. En outre, la nouvelle forme moderne de l’externalisation via 

le Cloud est une autre démarche y présenter. Cette dernière a flexibilisé encore plus la 

question de l’externalisation de la fonction RH 

 

Mots-clés: GRH, Outsourcing totale, Outsourcing partielle, SaaS 

 : ملخص
ختريج وظيفة ادلوارد البشرية ىي إسرتاتيجية متبناة بكثرة من طرف ادلؤسسات. يف ىذه الورقة يتم الرتكيز على 
وظيفة تسيري ادلوارد البشرية باعتبارىا وظيفة دعم، و كذا موقع ىذه األخرية ضمن إشكالية التخريج. عن طريق مقاربة 

رب تسيري ادلوارد البشرية  غري إسرتاتيجي فإن ادلؤسسة الزبون تكون قادرة على منح تصّورية،  تبّّي ىذه الدراسة أنو إذا اعت
ادلوّرد اخلارجي تسيري ىذه الوظيفة. يتم أيضا تقدمي اخلاصية اجلزئية و الكلية لتخريج ىذه الوظيفة، حيث جتدر اإلشارة إىل 

تيجية. كذلك يتم استعراض الشكل اجلديد و احلديث أن التخريج اجلزئي ساىم فعال يف التوسع التطبيقي دلثل ىكذا إسرتا
 للتخريج عرب التنظيم السحايب. ىذا األخري أعطى مرونة أكثر  لقضية ختريج وظيفة ادلوارد البشرية.

 .وظيفة ادلوارد البشرية، التخريج الكلي، التخريج اجلزئي، الربجمية كخدمة كلمات مفتاحية:
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