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أ

ـةــــــــــــــقدمــالم

:تمهيد
مواجهـــة شـــهدت اجلزائـــر العديـــد مـــن اإلصـــالحات والتغيـــريات علـــى السياســـة االقتصـــادية الوطنيـــة لغـــرض 

نتيجة التحّول إىل االقتصاد أحادي القطـب الـذي ف معها،املستجدات على مستوى الساحة الدولية وحماولة التكيّ 
يمنـــة النظـــام الرأمســـايل الرتكيـــز علـــى متّ النظـــام االشـــرتاكي الـــذي انتهجتـــه اجلزائـــر بعـــد االســـتقالل، ظـــلويف. يتميــز 

. قطــاع املؤسســات الصــغرية واملتوســطةو القطــاع اخلــاصمــيش دورويف املقابــلعة والقطــاع العــام، لصــناعات املصــنّ ا
ـــاح املبـــين علـــى املوالتحـــّول إىل نظـــام اقتصـــاد الســـوقيف ظـــل هـــذا التوجـــه االقتصـــادي اجلديـــد و  نافســـة احلـــرة واالنفت

وإعــادة االعتبــار للمؤسســات الصــغرية أن يقــوم بــهالقطــاع اخلــاصاملهــم الــذي يســتطيع دور الــإدراك متّ ،االقتصــادي
جــوء إىل املؤسســات املاليــة الدوليــة، تطبيــق مجلــة مــن السياســات، أدت إىل خوصصـــة وقــد نــتج عــن اللّ . واملتوســطة

ب يف تطـوير املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة يف بعـض القطاعـات، ممـا تطلَّـمن املؤسسات العموميـة وسـامهتالعديد
كـل مـا يتعلـق بأسـاليب إنشـائها، من خالهلـا حتديـد  إعداد القوانني الالزمة لتأطري وتطوير وترقية هذه املؤسسات؛ متّ 

.أشكاهلا القانونية، آليات متويلها واالمتيازات التشجيعية هلا
واملســـتقبلية، أصـــبح مـــن الضـــروري أن تســـعى املؤسســـات بـــاختالف أحجامهـــا ويف ظـــل التحـــديات احلاليـــة

ــــــجمــــــاالت نشــــــاطهاو  ف والتــــــأقلم مــــــع التطــــــورات الســــــريعة احلاصــــــلة يف جمــــــال التكنولوجيــــــا ، وباســــــتمرار، إىل التكّي
ـــد أو التغـــّري واالتصـــاالت، التعّقـــ عـــات ز حمـــيط املؤسســـات وكـــذلك ارتفـــاع درجـــة املنافســـة يف خمتلـــف القطاالـــذي ميّي

جـــم ورغـــم األمهيــة الكبـــرية حل.الــديناميكيأن تكـــون هلــا نظـــرة إســرتاتيجية يف التعامـــل مـــع هــذا احملـــيطو االقتصــادية، 
لدعم احلكومي الـذي حتضـى بـه مبادرات القطاع اخلاص يف جمال إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومدى أمهية ا

ا التنافســـية، إال أن ذلـــك يبقـــى غـــري كـــافٍ و لرتقيتهـــا وتفعيـــل أدائهـــايف اجلزائـــر هـــذه املؤسســـات  لضـــمان زيـــادة قـــدر
،وهـــذا مـــا يســـتدعي ضـــرورة اعتمـــاد املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة علـــى أحـــد أهـــم أصـــوهلا. جناحهـــا واســـتمراريتها

واملتمثــل يف مواردهــا البشــرية القــادرة علــى اإلبــداع والتطــوير، حتقيــق الكفــاءة، تقــدمي منتجــات وخــدمات جبــودة عاليــة 
م وتفضـــيلهم واالســـتجابة الســـريعة للعمـــالء ممـــا يـــؤدي إىل م وطلبـــا ـــديهم وإشـــباع حاجـــا رفـــع مســـتويات الرضـــا ل

.منتجات هذه املؤسسة دون غريها من املؤسسات
ا وحبكـم أن إدارة املـوارد البشــرية هـي الـيت تســمح للمؤسسـة باحلصـول علــى مـا حتتاجـه مــن مـوارد بشـرية كمــ

العمل على تطوير هذه املـوارد واحلفـاظ عليهـا، ت واملهارات الضرورية لتحقيق أهدافها بفعالية، ا، توفري الكفاءاونوعً 
ا ـا وقــدرا ، فـإن هــذه اإلدارة تــأيت وحتقيــق التـأثري اإلجيــايب يف سـلوك األفــرادوكـذا توجيههــا واالسـتغالل األمثــل لطاقا
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ب

ا، مـــن خـــالل فهـــي الـــيت تعمـــل هـــا يف املؤسســـة، ومكانتلتؤكـــد أمهيتهـــا  الوصـــول إىل بنـــاء مـــورد علـــى خمتلـــف ممارســـا
.بشري قادر على مواجهة تغريات احمليط وحتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة مقارنة مبنافسيها

وقد حضي مفهوم امليزة التنافسية بأمهية كبرية يف األدبيات املعاصرة لإلدارة؛ إذ يشري إىل القـدرة علـى إنتـاج 
متميــزة، مــن خــالل اســتغالل املؤسســة لنقــاط القــوة لــديها إلضــافة قيمــة معينــة منتجــات أو تقــدمي خــدمات بطريقــة 

ا حبيث يتعذر تقليدها من طرف املنافسـني ا . ملنتجا وقـد أصـبحت إدارة املـوارد البشـرية، مـن خـالل خمتلـف ممارسـا
عليهـــا االســـتثمار يف وعليـــه، وجـــب. اإلســـرتاتيجية والعمليـــة، تلعـــب دورا هامـــا يف بنـــاء املزايـــا التنافســـية للمؤسســـات

ـا هلـذه املـوارد؛ كـالرتكيز علـى اسـتقطاب  مواردها البشرية من خالل جمموعة مـن اإلسـرتاتيجيات واملمارسـات يف إدار
م ومعــارفهم، حتســني أفضــل األفــراد، اختيــار أحســن املتقــدمني لشــغل الوظــائف، تــوجيههم وتــدريبهم، تطــوير قــدرا

، حتسـني جـودة السـلع واخلـدمات، ختفـيض اإلنتاجيـةلعمل، وذلك لغرض زيادة مستويات أدائهم وزيادة رغبتهم يف ا
م تكلفة اإل نتاج، ابتكار منتجات جديدة، السعي إلرضـاء العمـالء مـن خـالل التفـوق والتميـز يف االسـتجابة لطلبـا

ة للمؤسســة ممــا يــؤدي إىل احلفــاظ علــى احلصــة الســوقييف الوقــت وباألســلوب ويف املكــان وبالشــروط الــيت ترضــيهم، 
.وضمان بقائها واستمرار نشاطها يف حميطها الديناميكي

إشكاليـة البحـث. أوال
:ل الرئيسي التايلاالسؤ تتمحور حول، فإن إشكالية البحث معلى ما تقدّ بناءً 

هـــــل تـــــؤثر ممارســـــات إدارة المـــــوارد البشـــــرية اإلســـــتراتيجية والعمليـــــة فـــــي بنـــــاء المزايـــــا التنافســـــية 
؟ الجزائريةوسطةلمؤسسات المتل

:التاليةولتحليل إشكالية البحث، نطرح األسئلة الفرعية
هل ملمارسات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة بعدا إسرتاتيجيا، حسب آراء مسؤويل . 1

؟إدارات مواردها البشرية
تم املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة مبختلف ممارسات إد. 2 ارة املوارد البشرية العملية، وفق آراء مسؤويل هل 

؟إدارات مواردها البشرية
؟هل متتلك املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة ميزة تنافسية. 3
؟   تنافسية للمؤسسات حمل الدراسةاليزة املتؤثر ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية يف حتقيق كيف. 4
املوارد البشرية العملية يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة؟   تؤثر ممارسات إدارةكيف.5
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هل ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية والعملية تساهم بنفس الدرجة يف بناء املزايا التنافسية .6
للمؤسسات حمل الدراسة؟   

بحثالياتفرض. ثانيا
:التاليةاتاغة الفرضيمت صي،إشكالية هذا البحثعاجلةمل

ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية والعملية تـؤثر يف بنـاء املزايـا التنافسـية للمؤسسـات :الفرضية الرئيسية. 1
.املتوسطة اجلزائرية

:وينبثق عن هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية، هي: الفرضيات الفرعية. 2
ارد البشـرية يف املؤسسـات املتوسـطة حمـل الدراسـة بعـدا إسـرتاتيجيا حسـب آراء ملمارسـات إدارة املـو :الفرضية األولى

.مسؤويل هذه اإلدارات
ــتم املؤسســات املتوســطة حمــل الدراســة مبختلــف ممارســات إدارة املــوارد البشــرية العمليــة، وفــق آراء : الفرضــية الثانيــة

.مسؤويل إدارات مواردها البشرية
.سسات املتوسطة حمل الدراسة ميزة تنافسيةمتتلك املؤ :الفرضية الثالثة

ا يف حتقيــق امليــزة التنافســية للمؤسســات حمــل إجيابــتــؤثر ممارســات إدارة املــوارد البشــرية اإلســرتاتيجية : الفرضــية الرابعــة
.الدراسة

ؤسســـات حمـــل ا يف حتقيـــق امليـــزة التنافســية للمإجيابــتـــؤثر ممارســـات إدارة املــوارد البشـــرية العمليـــة :الفرضــية الخامســـة
.الدراسة

ممارســـات إدارة املـــوارد البشـــرية اإلســـرتاتيجية والعمليـــة ال تســـاهم بـــنفس الدرجـــة يف بنـــاء املزايـــا :الفرضـــية السادســـة
.التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة

أهداف البحـث. ثالثا
:يسعى هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف، نذكر أمهها فيما يلي

املزايا واستدامة مواردها البشرية يف بناء اتعتماد املؤسسات املتوسطة اجلزائرية على ممارسات إدار دراسة مدى ا. 1
.التنافسية هلا

اإلسرتاتيجية والعملية يف املؤسسات املتوسطة ة ممارسات إدارة املوارد البشريةف على واقع ومستوى أمهيالتعرّ . 2
.اجلزائرية

.بناء املزايا التنافسيةؤسسات املتوسطة بوالية سطيف على حتقيق أبعادإبراز مدى استعداد وقدرة امل. 3
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تقييم اجتاه تأثري ودرجة مسامهة كل من ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية وممارسات إدارة املوارد . 4
.البشرية العملية يف بناء املزايا التنافسية

توسطة بوالية سطيف؛ من حيث طبيعة ملكيتها، تعدادها، الوقوف على وضعية املؤسسات الصغرية وامل. 5
. قطاعات نشاطها الرئيسية، مسامهتها يف التشغيل، وخاصة مكانة إدارة املوارد البشرية فيها

ذات الصلة مبتغريات الدراسة على ضوء النتائج املتوصل إليها من خالل إجراء الدراسة تقدمي بعض املقرتحات. 6
.امليدانية

أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع.رابعا
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر باالهتمام والعناية من طرف السلطات العمومية، وذلك متيزت 

ا على حتقيق مجلة من األهداف ذات الطابع االقتصادي واالجتماعيستَ ألمهيتها الكبرية اليت تُ  ويف . مد من قدر
أن األحباث اليت تناولت مثل هذا والدراسات حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إالّ دت األحباث املقابل، تعدّ 

زت على جوانب فمعظم الدراسات حول هذه املؤسسات ركّ املوضوع مبتغرياته األساسية هي حمدودة جدا؛
آفاقها ين منها و املشاكل اليت تعاالتمويل، مسامهتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، واقعها وسبل دعمها، 

ا إدارة املوارد .املستقبلة ومن خالل حبثنا هذا، حناول التعرف على مدى أمهية جمموع املمارسات اليت تقوم 
ال ملواردها البشرية، وأثر ذلك يف حتقيق امليزة البشرية، واليت تضمن للمؤسسات املتوسطة اجلزائرية التسيري الفعّ 

الرتكيز على دراسة واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية وأمهيتها يف وأنه متّ ت، خاصةً التنافسية هلذا النوع من املؤسسا
وبذلك نتعرف على . جمموعة من املؤسسات بوالية سطيف، كمتغري أساسي يؤثر يف خلق وتعزيز املزايا التنافسية

الدور الذي ميكن أن تلعبه ونساهم يف توضيح. مدخل آخر لزيادة تنافسيتها وتفعيل دورها يف االقتصاد الوطين
يف حتفيز مواردها البشرية بالشكل الذي جيعلها تسعى إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املتوسطة اجلزائرية 

ا يف سبيل حتقيق أهداف هذه املؤسسات ا وقدرا .الستغالل طاقا
عتماد على مداخل أخرى يها إىل ضرورة االإىل لفت انتباه أصحاب هذه املؤسسات ومسريّ إضافةً 

لتحقيق املزايا التنافسية، حبيث حيتاج تقليدها من طرف املنافسني إىل مدة أطول، يف ظل قوة املنافسة باعتبارها 
، ومن مث أمهية أن تستند إىلاملستهدفاحلاسم يف حتديد ما ميكن للمؤسسة أن حتصل عليه يف السوق نصرالع

ن من خالهلا من حتقيق أقصى إشباع لعمالئها، وتتمكّ ،ا على املنافسنيق تفوّ املميزات اليت توإىل عوامل القوة
.مبنافسيهال على موقع متميز يف السوق مقارنةً وبالتايل تتحصّ 
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ه

منهج البحث. خامسا
الذي يعترب من أكثر املناهج انتشارا يف جمال على املنهج الوصفي سيتم االعتماد يف إجناز هذا البحث،

جتماعية؛ فمن خالله يتم مجع خمتلف البيانات واملعلومات الالزمة ملوضوع الدراسة وترتيبها وتبويبها العلوم اال
إضافة إىل املنهج االستقصائي يف اجلانب التطبيقي؛ حيث سيتم إجراء الدراسة امليدانية يف جمموعة من . وحتليلها

العتماد على االستمارة كأداة أساسية جلمع املؤسسات املتوسطة، العمومية واخلاصة، بوالية سطيف، وذلك با
كما . من العبارات اليت تقيس متغريات الدراسة وختدم أهداف البحثاالبيانات، وهي تتضمن حماور تضم عدد

سيتم االعتماد على املقابلة الشخصية يف خمتلف مراحل إجراء الدراسة امليدانية، إضافة إىل بعض الوثائق 
معة باالعتماد على برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية وسيتم حتلي. واإلحصائيات ل البيانات ا

SPSS.22 الذي حيتوي على جمموعة كبرية من االختبارات اإلحصائية اليت تندرج ضمن اإلحصاء الوصفي ،
دف اختبار الفرضيات املقرتحة هلذه الدراسة واستخالص النتائج .واإلحصاء االستداليل، وذلك 

الدراسات السابقة. ادسسا
وفق ،أو كليهماسنقوم فيما يلي بعرض بعض الدراسات واألحباث ذات الصلة بأحد متغريات الدراسة

:وذلك يف حدود اطالعنا، على النحو التايلتسلسلها الزمين،
Strategic human"حتت عنوان ):Christopher J. Collins; Kevin D. Clark)2003دراسة . 1

resource practices, top management team social networks, and firm performance: The role of

human resource practices in creating organizational competitive advantage" هدفت إىل توضيح
إىل دراسة العالقات بني وبشكل أكثر حتديد، هدفت. العالقة بني ممارسات إدارة املوارد البشرية واألداء املؤسسي

جمموعة من ممارسات إدارة املوارد البشرية القائمة على أساس الشبكات، جوانب من الشبكات االجتماعية 
مؤسسة ذات 73إجراء الدراسة امليدانية يف وقد متّ . اخلارجية والداخلية لِفَرق اإلدارة العليا وأداء املؤسسة

قة دالة إحصائيا بني ممارسات املوارد البشرية واألداء املؤسسي بوجود تكنولوجيا عالية، وخلصت إىل وجود عال
. شبكات اإلدارة العليا كمتغري وسيط

أثر التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية "وكانت حتت عنوان ): 2004(دراسة سماللي يحضيه .2
، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه يف )"ة واملعرفةمدخل اجلود(الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية 

تنمية اجلديد يف التحليل اإلسرتاتيجي الذي يربطاالجتاهإىل حماولة تقدمي أفكار لتثمني هدفتالعلوم االقتصادية، 
ا اإلسرتاتيجية، وحماولة اقرتاح مقاربة نظ رية تفرتض املزايا التنافسية للمؤسسة االقتصادية مبواردها الداخلية وكفاءا

ا  أن حتقيق املؤسسة للميزة التنافسية مرتبط بشكل رئيسي بالتسيري اإلسرتاتيجي ملواردها البشرية وتثمني كفاءا
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و

الفردية، والتأكيد على الدور املتنامي لرأس املال الفكري، كأحد أهم عوامل التفوق التنافسي يف االقتصاد اجلديد 
ومن بني أهم النتائج . وارد البشرية والكفاءات املسؤولة عن حتقيق امليزة التنافسيةاملرتكز على املعرفة الكامنة لدى امل

امليزة التنافسية تعترب هدفا إسرتاتيجيا يعكس وضعا تنافسيا نسبيا جديدا ومستمرا للمؤسسة :املتوصل إليها أن
املوارد البشرية ، وأنءة واملعرفةاالقتصادية إزاء منافسيها، حيث تسعى لتحقيقه من خالل التميز يف اجلودة والكفا

ن املؤسسة االقتصادية من حتقيق امليزة التنافسية بسبب اتصافها را أساسيا ميكّ دمصتعترب والكفاءات الفردية 
أصبح للموارد البشرية دورا إسرتاتيجيا ضمن موارد ، و خبصائص املوارد الداخلية املسؤولة عن حتقيق تلك امليزة

ا أمهية ، إضافة إىل على اإلبداع واالبتكار، وهي مصدر األداء املتميز للمؤسسة االقتصاديةاملؤسسة، بسبب قدر
م اإلبداعية وحتسني اإلنتاجية وامتالك  ودور االستثمار يف رأس املال البشري يف حتسني مهارات األفراد وزيادة قدرا

.املؤسسة للميزة التنافسية
بعنوان ): Patrick M. Wright; Gary C. McMahan; Abagail McWilliams)2006دراسة . 3
"Human resources and sustained competitive advantage: a resource based perspective " وهي

عبارة عن مقال يدمج النظريات والنتائج اليت توصلت إليها أحباث السلوك التنظيمي على املستوى اجلزئي وإدارة 
وحتديدا تقدمي املوارد البشرية للمؤسسة  . ة النظر القائمة على املوارد الكلية للمؤسسةة من وجهاملوارد البشري

اليت تضطلع بدور املوارد البشرية  وخالفا للدراسات العملية. ستدامةكمصدر حمتمل مهم للميزة التنافسية امل
النظرية من وجهة النظر القائمة يف هذه الدراسة استخِدمت املفاهيمجند أنهكمصدر للميزة التنافسية املستدامة، 

على موارد املؤسسة ملناقشة كيفية استيفاء املوارد البشرية ملعايري امليزة التنافسية املستدامة واليت جيب أن تكون قّيمة، 
درا كما يناقش اآلثار املرتتبة على تنمية املوارد البشرية باعتبارها مص. نادرة، غري قابلة للتقليد وغري قابلة لإلحالل

.هاما للميزة التنافسية املستدامة، وال سيما دراسة دور ممارسات ومسؤويل املوارد البشرية يف هذه العملية
Lismenدراسة . 4 L.M. Chan; Margaret A. Shaffer; Ed Snape)2007:( وكانت حتت عنوان"In

search of sustained competitive advantage: The impact of organizational culture, competitive

strategy and human resource management practices on firm performance" هدفت إىل تطوير ،
واختبار منوذجا ديناميكيا من املصادر املشرتكة املتخصصة للميزة التنافسية باستخدام البيانات احملصل عليها من 

ومت اختبار اآلثار املباشرة والتفاعلية ملمارسات املوارد البشرية عالية. البشريةطرف املديرين التنفيذيني ومديري املوارد
ة مل يكن هلا تأثري هام املوارد البشريإدارة وعلى الرغم من أن ممارسات . األداء والثقافة التنظيمية على أداء املؤسسة

. على األداء، إال أن النتائج أظهرت أن الثقافة التنظيمية ميكن أن تكون مصدرا قّيما للمؤسسات
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ز

دور سياسات إدارة املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية : "بعنوان):2007(دراسة فاطمة علي الربابعة . 5
دكتوراه، هدفت الباحثة من أطروحةوهي عبارة عن ملخص ، "األردنيةللمنظمات العامة مع التطبيق على اجلامعة 

التخطيط، االستقطاب، االختيار، املكافآت (ممارسة سياسات إدارة املوارد البشرية ف على مدىإىل التعرّ اخالهل
معة األردنية، وتأثري يف اجلا) واملدفوعات، التمكني، تقييم األداء، التدريب، إدارة اجلودة الشاملة واملقارنة املرجعية

تمع واإلدارة التعليم، البحث العلمي،(هذه املمارسة يف جوانب امليزة التنافسية للجامعة مبحاورها  خدمة ا
ومت التطبيق على اجلامعة األردنية ملعرفة مدى ممارسة سياسات إدارة املوارد البشرية وأثر هذه املمارسة يف ). اجلامعية

وقد اعتمدت الباحثة يف مجع البيانات على الوثائق، السجالت وتصميم استمارة . ة للجامعةجوانب امليزة التنافسي
اسرتجاع ومتّ . من أعضاء هيئة التدريس من خمتلف الكليات والرتب األكادميية425تضم على عينة مت توزيعها

لسياسات :لتوّصل إىل أنّ استمارة صاحلة، مت ا350ومن خالل التحليل اإلحصائي لبيانات . استمارة منها355
توافر درجة عالية من أبعاد ا،إدارة املوارد البشرية يف املنظمات العامة األردنية، دورا كبريا يف حتقيق امليزة التنافسية هل

توافر درجة ، ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة األردنيةسياسة االستقطاب، االختيار، التمكني وتقييم األداء
وسياسة عاد سياسة ختطيط املوارد البشرية، املكافآت واملدفوعات والتدريب ألعضاء هيئة التدريس، متوسطة من أب

وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة قوية بني املتغري ، إدارة اجلودة الشاملة واملقارنة املرجعية يف اجلامعة األردنية
داللة وجود أثر مهم ذي، و )امليزة التنافسية(لكلي التابع واملتغري ا) سياسات إدارة املوارد البشرية(الكلي املستقل 

.إحصائية لسياسات إدارة املوارد البشرية جمتمعة يف حتقيق امليزة التنافسية للجامعة األردنية مبحاورها جمتمعة
-Chungدراسة . 6 Jen Chen; Jing- Wen Huang)2009 :( ا Strategic human resource"عنوا

practices and innovation performance: The mediating role of knowledge management

capacity" اإلسرتاتيجية ، حيث تعاجل هذه الدراسة دور قدرة إدارة املعرفة يف العالقة بني ممارسات املوارد البشرية
مؤسسة يف 5000ن أفضل وقد تكّون جمتمع الدراسة م. واألداء االبتكاري من وجهة النظر القائمة على املعرفة

، ومت استخدام حتليل االحندار الختبار الفرضيات املقرتحة على عينة ضمت )استنادا إىل إحصائيات رمسية(تايوان
وأشارت النتائج إىل أن ممارسات املوارد البشرية ترتبط ارتباطا إجيابيا مع . مؤسسة مت سحبها بطريقة عشوائية146

وبينت النتائج أن القدرة على إدارة املعرفة تلعب . ورها هلا أثر إجيايب على األداء االبتكاريقدرة إدارة املعرفة اليت بد
كما ناقشت الدراسة اآلثار اإلدارية وسلطت الضوء . دور الوسيط بني ممارسات املوارد البشرية واألداء االبتكاري

.على التوجهات البحثية املستقبلية
ممارسات إدارة املوارد البشرية وأثرها يف حتقيق التميز ": بعنوان):2010(دراسة عبد المحسن أحمد حاجي . 7

، وهي عبارة عن مذكرة ماجستري يف إدارة "دراسة تطبيقية يف شركة زين الكويتية لالتصاالت اخللوية: املؤسسي
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ح

تدريب والتطوير، االستقطاب والتعيني، ال(األعمال، هدفت إىل التعرف على أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية 
التميز القيادي، التميز باخلدمة (يف حتقيق التميز املؤسسي ) تقييم األداء، التعويضات، الصحة والسالمة املهنية

ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بتصميم استمارة جلمع . يف شركة زين الكويتية لالتصاالت اخللوية) املقدمة
) املستويات اإلدارية الدنيا(واملتمثلة يف اإلداريني والفنيني مفردة 253من املكونةالبيانات من عينة الدراسة 

ا مت ال. بالشركة وجود أثر : العديد من النتائج، أبرزهال إىلتوصّ وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضيا
مي اخلدمة يف شركة زين الكويتية يف حتقيق التميز القيادي والتميز بتقدذي داللة معنوية لالستقطاب والتعيني

وجود أثر ذي داللة معنوية للتدريب والتطوير يف حتقيق التميز القيادي والتميز بتقدمي اخلدمة ، لالتصاالت اخللوية
وجود أثر ذي داللة معنوية لتقييم األداء يف حتقيق التميز القيادي والتميز بتقدمي اخلدمة يف ، يف الشركة حمل الدراسة

وجود أثر ذي داللة معنوية للتعويضات يف حتقيق التميز القيادي والتميز بتقدمي اخلدمة يف ، حمل الدراسةالشركة 
وجود أثر ذي داللة معنوية للصحة والسالمة املهنية يف حتقيق التميز القيادي والتميز ، وكذا الشركة حمل الدراسة

.بتقدمي اخلدمة يف الشركة حمل الدراسة
Nibeditaدراسة .8 Saha; Ales Gregar)2012( : بعنوان"Human resource management: As a

source of sustained competitive advantage of the firms"وهي عبارة عن مقال حاول فيه الباحثان
دراسة إىل ولذلك فقد هدفت هذه ال. حتليل إشكالية اعتبار املوارد البشرية مصدرا للميزة التنافسية يف عصر العوملة

تسب ميزة مؤسسة تقوم على اعتقاد أن املؤسسة تكةالكشف عن أمهية إدارة املوارد البشرية يف ضمان جناح أي
ذا التحدي اجلديد إلدارة املوارد . تنافسية من خالل استخدام مواردها البشرية بكفاءة وفعالية وفيما يتعلق 

ميكن اعتبار إدارة املوارد البشرية مصدرا للميزة التنافسية إىل حتديد ما إذا كانالبشرية، تسعى هذه الدراسة
وقد توصلت الدراسة إىل نتيجة تربز قيمة املوارد البشرية وأنشطتها اإلسرتاتيجية اليت تؤثر . للمؤسسات من عدمه

ا التنافسية .على أداء املؤسسات وقدر
اإلسرتاتيجي كمدخل لبناء املزايا التنافسية يف التحليل : "حتت عنوان):2014(دراسة عمر بن سديرة . 9

ة أطروح، وهي عبارة عن "دراسة ميدانية يف املؤسسات احمللية بسطيف: املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية
هدفت إىل معاجلة إشكالية مدى اعتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية على دكتوراه يف العلوم االقتصادية، 

مؤسسة منها بوالية سطيف إلجراء 60، وقد مت اختيار يل اإلسرتاتيجي يف بناء وتطوير مزاياها التنافسيةالتحل
استمارة مسرتجعة، خلص 53ومن خالل حتليل بيانات . ومت توزيع االستمارات على مسرييهاالدراسة امليدانية
رتاتيجي لبناء املزايا التنافسية نظرا لسلبية املؤسسات حمل الدراسة ال تعتمد مدخل التحليل اإلس:الباحث إىل أن
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ط

يرتبط اعتماد التحليل اإلسرتاتيجي مبجموعة من احملددات، ، اجتاهات أغلبية مسرييها حنو اعتماد خمتلف أبعاده
ضعف إدراكات ، وقد تبني أن الداخلية منها هي األكثر أمهية من حيث درجة تأثريها مقارنة باحملددات اخلارجية

: ـريي املؤسسات حمل الدراسة ألمهية التحليل اإلسرتاتيجي يف حتقيق أبعاد بناء املزايا التنافسية احملددة بأغلبية مس
أمهية كبرية لردود تويل املؤسسات حمل الدراسة وأن الكفاءة املتفوقة، اجلودة املتفوقة، اإلبداع واالستجابة املتفوقة

تقدمها، ويعود ذلك لطبيعة العالقة بني هذه املؤسسات وعمالئها، األفعال اخلاصة بالعمالء اجتاه املنتجات اليت
.واليت تطبعها خاصية اجلوارية، ويف معظم األحيان يغلب عليها الطابع الشخصي يف خدمة العميل

إدارة املوارد البشرية ودورها يفإسرتاتيجيات وممارسات: "وكانت حتت عنوان):2014(دراسة كلتوم واكلي . 10
ما هي : عن مقال هدفت الباحثة من خالله إىل اإلجابة على السؤال التايل، وهي عبارة "مليزة التنافسيةحتقيق ا

ا، وكيف ميكن هلذه اإلسرتاتيجيات حتقيق ميزة تنافسية  ا وممارسا إدارة املوارد البشرية وما خمتلف إسرتاتيجيا
حماور أساسية؛ متحور األول حول ماهية للمؤسسة؟ ومت اإلجابة عن هذا السؤال نظريا من خالل ثالثة 

إسرتاتيجية توفري املوارد البشرية، : إسرتاتيجيات وممارسات إدارة املوارد البشرية واليت تتضمن أربعة جمموعات هي
إسرتاتيجية تدريب وتنمية املوارد البشرية، إسرتاتيجية تقييم أداء املوارد البشرية وإسرتاتيجية تعويض وحتفيز املوارد 

ا وأنواعها. لبشريةا يف حني تضمن احملور الثالث . بينما خصص احملور الثاين للتعريف بامليزة التنافسية، أمهيتها، مسا
دور إسرتاتيجيات وممارسات إدارة املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية؛ إذ تبني أن هلذه املمارسات دورا كبريا يف 

والرحبية وحتسني األداء وجودة نتاجيةوحتقيق نتائج إجيابية تتمثل يف زيادة اإلحتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة 
وحىت متارس هذه املمارسات دورا إجيابيا يف حتقيق امليزة التنافسية . اخلدمات وحتقيق متيز للموارد البشرية

. للمؤسسات، جيب أن تنحى منحا إسرتاتيجيا وأن يؤخذ باالجتاهات احلديثة يف تطبيقها
Human resource"حتمل عنوان ): Sanad A. Alajmi; Meshref A. Alenezi)2016دراسة. 11

management practices and competitive advantage: The mediator role of person-organization

fit "ت املنافسة يف بيئة وهو عبارة عن مقال يرى الباحثان من خالله أن امليزة التنافسية هي أداة أساسية للمؤسسا
األعمال احلالية، وشركات التصنيع الكويتية تسعى إىل مواكبة التغريات اجلديدة واعتماد مزايا تنافسية للبقاء 

والغرض من هذه الدراسة هو حتليل العالقة املباشرة بني ممارسات إدارة املوارد . واالستمرارية يف االقتصاد العاملي
وتوصلت . شركة صناعية63ومتثل املستجوبون يف العاملني يف . لشركات التصنيع الكويتيةالبشرية وامليزة التنافسية 

وتتفق هذه النتائج مع . النتائج إىل أن ممارسات إدارة املوارد البشرية هلا تأثري إجيايب كبري على امليزة التنافسية
ت احلالية فيما خيص أفضل ممارسات إدارة الدراسات السابقة اليت تشري إىل عدم وجود توافق يف اآلراء يف األدبيا

.املوارد البشرية
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ي

احلالية والدراسات السابقة الذكر، إىل جانب العديد من بني دراستناجوانب االتفاقوهناك البعض من 
:اليت متيز هذه الدراسة، أمهها ما يليجوانب االختالف

الدول، وهناك دراسات أخرى نظرية فقط، بينما من حيث بيئة الدراسة، مت إجراء الدراسات السابقة يف بعض- 
ذا البحث باملؤسسات املتوسطة اجلزائرية،امليدانية الدراسة سيتم إجراء  اخلاصة 

من حيث هدف الدراسة، هدفت الدراسات السابقة إىل حتقيق العديد من األهداف املتباينة واملتنوعة، أما - 
واقع ومستوى أمهية ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية والعملية دراستنا احلالية فهي تسعى إىل التعرف على

يف املؤسسات املتوسطة  بوالية سطيف، ودراسة أثر هذه املمارسات يف بناء املزايا التنافسية هلذه املؤسسات،
ا، سوف نعتمد بصفة أساسية على االستمارة كأداة جلمع الب-  . يانات الضروريةمن حيث متغريات الدراسة وأدا

اجلنس، السن، املستوى التعليمي، جمال التخصص وعدد سنوات (وهي تتضمن بيانات خاصة باملستجوبني 
ال، طبيعة امللكية وعالقة امللكية باإلدارة(، وبيانات خاصة باملؤسسة )اخلربة ).جمال النشاط، اخلربة يف هذا ا

ة اليت تشتمل على بعدين؛ إسرتاتيجي وعملي، ويضم كل جزء حول ممارسات إدارة املوارد البشريوتتضمن
اجلودة، اإلبداع، : ويضم اجلزء اخلاص بامليزة التنافسية األسس العامة لبنائها وهي. منهما عدد من العبارات

.وكل من هذه األبعاد حيتوي على جمموعة من العبارات. الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء
سابقة على حتليل األثر أو الدور أو العالقة بني املتغريين باستخدام متغري وسيط، يف الدراسات البعضركزت - 

مل تستند إىل أي للمؤسسات املتوسطة حني دراستنا ألثر ممارسات إدارة املوارد البشرية يف بناء املزايا التنافسية 
. متغري وسيط

على خمتلف املناطق الصناعية بوالية سطيف، مؤسسة متوسطة، تتوزع50يفسيتم إجراء الدراسة امليدانية - 
.، الصناعة واخلدماتةوتنشط يف قطاعات النشاط األساسية، البناء واألشغال العمومي

خطة البحث.سابعا
ويتضـمن  ،ة فصـولأربعتقسيم البحث إىل هذا املوضوع، سيتممن أجل اإلحاطة واإلملام مبختلف جوانب

:موضح فيما يليكل واحد منها عدة مباحث، كما هو 
اإلطـــار النظـــري ملمارســـات إدارة املـــوارد البشـــرية، وهـــو يضـــم أربعـــة مباحـــث؛ حيـــث الفصـــل األوليتنـــاول 

يتضــمن املبحــث األول مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية، وذلــك مــن حيــث تعريفهــا، تطورهــا التــارخيي، أمهيتهــا وأهــدافها، 
ختطيط وتوظيف املوارد البشرية، ويتعلق املبحث الثالث بكـل وخنصص املبحث الثاين للتعرف على حتليل الوظائف، 
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ك

مــن تــدريب املــوارد البشــرية، تقيــيم األداء، التحفيــز وتصــميم نظــام األجــور، أمــا املبحــث الرابــع فهــو يتضــمن تطــوير 
. املسار الوظيفي، إدارة احلركة الوظيفية مث الصحة والسالمة املهنية للعاملني

مباحــث؛ حيــث إىل اإلطــار النظــري للميــزة التنافســية، والــذي يتكــون مــن ثالثــةالفصــل الثــانيونتطــرق يف 
العوامـــل و لتعريــف امليـــزة التنافســـية، أمهيتهــا، خصائصـــها للتعـــرف علــى مفهـــوم التنافســـية و سنخصــص املبحـــث األول 

مؤشــرات قياســها ،)ميــزة التكلفــة األقــل وميــزة التمييــز(أنواعهــا املــؤثرة فيهــا، ونتعــرف مــن خــالل املبحــث الثــاين علــى 
النوعيــة والكميـــة، مث أســباب تنميـــة وتضــاؤل امليـــزة التنافســية وســـبل احملافظــة عليهـــا، يف حــني يضـــم املبحــث الثالـــث 

.اجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء: األسس العامة لبناء املزايا التنافسية واملتمثلة يف
لصـغرية واملتوســطة يف اجلزائـر وأمهيــة ممارسـات إدارة املــوارد البشــرية  واقــع املؤسســات االفصــل الثالـثويعـاجل 

؛ وفيهـــا ســـنتطرق يف املبحـــث األول إىل حتليـــل هيكـــل كمـــدخل لتحقيـــق املزايـــا التنافســـية مـــن خـــالل ثالثـــة مباحـــث
، مث سلســلة القيمــة كــأداة لتحليــل النشــاطات الداخليــة للمؤسســة) Porter(الصــناعة حســب منــوذج القــوى اخلمــس لـــ

إضافة إىل اإلسرتاتيجيات العامة للتنـافس والـيت تتمثـل يف إسـرتاتيجية قيـادة التكلفـة، إسـرتاتيجية التمييـز وإسـرتاتيجية 
ـــاين علـــى  ـــز، ونتعـــرف يف املبحـــث الث اإلدارة اإلســـرتاتيجية للمـــوارد البشـــرية والعالقـــة التكامليـــة مـــع إســـرتاتيجية الرتكي

جمــاالت التميــز مــن و هتمــام بــاملوارد البشــرية كمصــدر لتحقيــق امليــزة التنافســية عوامــل زيــادة االاملؤسســة، مث نشــري إىل 
نتطــرق مــن حبيــث املبحــث الثالــث واقــع املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف اجلزائــر، تضــمنوي.خــالل املــوارد البشــرية

ة مــن خــالل ممارســات وصــوال إىل حتقيــق امليــزة التنافســيرهــا،ويخاللــه إىل تعريفهــا، خصائصــها، أمهيتهــا، معوقــات تط
.إدارة املوارد البشرية
للدراســة التطبيقيــة يف جمموعــة مــن املؤسســات املتوســطة بواليــة ســطيف للتعــرف الفصــل الرابــعوخنصــص 

على واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية فيهـا وأثرهـا يف بنـاء املزايـا التنافسـية هلـا ويشـتمل علـى ثالثـة مباحـث؛ يتنـاول 
طــــار املنهجــــي للدراســــة امليدانيــــة وفيــــه نتعــــرف علــــى واقــــع املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة بواليــــة اإلاملبحــــث األول

واألدوات اإلحصـــــائية مث علـــــى جمتمـــــع الدراســـــة وأدوات مجـــــع البيانـــــات، إضـــــافة إىل إجـــــراءات الدراســـــةســـــطيف، 
رف علــى خصــائص املسـتخدمة، وخنصــص املبحــث الثــاين مــن هــذا الفصــل لعــرض وحتليــل نتــائج الدراســة، حيــث نتعــ

واملؤسســـات حمـــل الدراســـة، مث نقـــوم بعـــرض وحتليـــل النتـــائج املتعلقـــة مبمارســـات إدارة املـــوارد البشـــرية، مث املســـتجوبني
هـــا االســـتمارة، ويتضـــمن املبحـــث الثالـــث مناقشـــة عليتلـــك اخلاصـــة بـــامليزة التنافســـية، وفقـــا للمحـــاور الـــيت اشـــتملت

ثر أبعاد ممارسات إدارة املوارد البشـرية علـى امليـزة التنافسـية يف املؤسسـات وتقييم نتائج الدراسة؛ حيث نتعرف على أ
.اليت مشلتها الدراسة امليدانية، مث نقوم مبناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات ونتائج الدراسات السابقة
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:الفصـل األول
اإلطـار النظـري لممـارسـات إدارة المـوارد البشريـة

:تمهيـد
ؤسساتباملـوارد البشريـة فـي املتزايد االهتمام بصورة واضحةمطلـع التسعينـات مـن القـرن العشريـن، عرف
بلوغأهـم املـوارد املتاحـة التـي ميكـن مـن خالهلـا بني باعتبارهـا مـن وذلك .فروع نشاطهاأنواعها و على اختالف

املـوارد امتالكهاتنـد إلـى جمـرد يسال ديثةاحلاتؤسساملز فـي أداء حتقيـق التميّـ أنّ إذ؛األهـداف املخططـة
ـا علـى توفيـر يعزى أيضافحسـب، بـل أو املاليـةالتكنولوجيـة مبعايري خاصة مـن املـوارد البشريـة فئات إلـى قدر

ـا املتاحـة، وبذلـك متتلـك القـدرة علـى تعظيـم اال،وكفـاءةقدرةأكثـر مهـارة و تكون حبيث  ستفـادة مـن إمكانيا
املفاهيـم واألفكـار اجلديـدة التـي تساعـد علـى مواجهـة استيعابقـادرة علـى وبالتبعية تكون هذه املوارد البشرية

.التحديـات التـي تفرضهـا الظـروف البيئيـةاملنافسني و 
ـات وال تقـل أمهيـة عـن باقـي ؤسسعتبـر مـن أهـم الوظائـف اإلداريـة فـي املوعليـه، فـإن إدارة املـوارد البشريـة تُ 

وضبـط قرارات العاملنيخمتلف كتحرير علـى اجلوانـب واملهـام الروتينيـة  ايعد دورها مقتصر حيـث لـم ؛الوظائـف
جوانب جوهرية تتعلق، بـل أصبحـت تتعـدى ذلـك إلـى وحتديـد األجـورالعطـلرزنامة أوقـات احلضـور واخلـروج و 

ممـا ؤسسة،واستقـراره فـي املورفع روحه املعنوية والعمل على ضمان والئه البشـري وحتفيـزه ـورداحلفـاظ علـى املب
وبالتالـي حتقيـق ،ته وتفانيه يف خدمة املؤسسة والتزامه بتحقيق أهدافهاامن قدراته وكفاءستفـادة يـؤدي إلـى اال

.ـات املنافسـةؤسسـز عـن باقـي املق والتميّ التفـوّ 
، النظرية ملمارسات إدارة املوارد البشريةوانـب اجلاإلملـام مبختلـف تعميق الفهم و ولغـرض ،نطالقـا ممـا سبـقا

:األربعـة التاليةباحـث املعتمـاد خطـة تتضمـناتـم سي
.مفهـوم إدارة املـوارد البشريـة: املبحث األول
.توظيـف املـوارد البشريـةحتليل الوظائف وختطيط و : املبحث الثاين

.تدريـب وتعويـض املـوارد البشريـة: املبحث الثالث
.مـوارد البشريـةإدارة احلركة الوظيفية والسالمة املهنية لل: املبحث الرابع
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مفهـوم إدارة المـوارد البشريـة: المبحـث األول
تطورت تسميات اإلدارة املسؤولة عن شؤون العاملني يف املؤسسات مع تطور مفاهيم وفلسفة هذه اإلدارة 

ا فمن إدارة املستخدمني إىل إدارة األفراد إىل إدارة شؤون العاملني إىل إدارة شؤون املوظفني، ،واملهام املنوطة 
ومهامها اجلديدة السيما هذه اإلدارةوهذا التطور يوافق حتوال عميقا يف الغرض من .وصوال إىل إدارة املوارد البشرية

ولعل ذلك يعكس إليها واملؤلفات اليت تطرقت وقد تعددت الدراسات . املسامهة يف حتقيق إسرتاتيجية املؤسسة
االت .مدى أمهيتها يف عصر مييزه االنفجار املعريف والتطور العلمي واالنفتاح يف خمتلف ا

وتطورها التاريخيتعريـف إدارة المـوارد البشريـة: المطلـب األول
ترب العنصر األساسي لنمّوها وتطّورها، حتتـل املـوارد البشريـة مكانـة هامـة يف كل أنواع املؤسسات، فهي تع

وعليه، فإن األفراد . ومهما كان منصب أو موقع الفرد يف املؤسسة، فإّن دوره أساسي وُيساهم يف النجاح اجلماعي
م الوظيفية، ُيشكِّلون أهم مورد لوجود وبقاء املؤسسة أصبحت تلعب دورا فعاال يف كما ،1باختالف مستويا

ميزة تنافسية فريدة ال ميكن تقليدها من التغيري أمرا ضروريا ومستمرا، وأصبحت فيه املوارد البشريةعصر أصبح فيه 
وال .2قبل املنافسني؛ فاملوارد البشرية هي رأس املال الفكري األهم بعد أن أصبحت املعرفة هي األساس يف التنافس

ملال البشري املالئم واملؤهل والقادر على تقدمي شك يف أن حتقيق املؤسسات ألهدافها، مرهون مبدى توافر رأس ا
السلعة أو اخلدمة بالسرعة واجلودة املالئمتني، والعمل على جذب العمالء وفهم طبيعة العالقة اليت تربطهم 

وعليه، فقد . 3باملؤسسة، واحلرص على البحث عن الفرص االستثمارية املالئمة ودراستها وتنفيذها ومتابعتها
جمموعة من وهي تؤدي .دارة املوارد البشرية وتطورها باكتشاف مدى أمهية املورد البشري يف العملارتبطت نشأة إ

األنشطة واملمارسات تتعلق بتقدير احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية وتوفريها باملواصفات املطلوبة، العمل 
ا والعمل على تدريبها وتنميتها، توفري شروط توظيف عادلة، حتفيزها ومساعد ا على حتقيق أهدافها وطموحا

.على حتقيق التكامل والتوازن بني أهدافها وأهداف املؤسسة
تعريف إدارة الموارد البشرية. أوال

ا زة نظـرً أمهيـة متميّـ اكتسبتوقـد ؤسسات،أنشطـة املخمتلف دارة املـوارد البشريـة مكانـة هامـة ضمـن إلإن
حماولـة الوقـوف علـى تعريـف أو مفهـوم حمـدد إلدارة املـوارد البشريـة أمـر وال شـك أنّ .تؤديـهللـدور احليـوي الـذي 

:وفيما يلي البعض منها.والدور املتوقع منهاويرجـع ذلـك إلـى التطـور املستمـر الـذي متـر بـه هـذه اإلدارة،صعـب
1 Jean-Yves Buck, Des ressources humaines aux ressources de l’excellence, Afnor, France, 2014, p. 41.

دراسة ميدانية يف شركات االتصاالت : أثر ممارسة أخالقيات عمل إدارات املوارد البشرية على حتقيق  رضا العاملني"مراد سليم عطياين؛ عبد اهللا مجيل أبو سلمى، 2
لد مجلة دراسات، "اخللوية يف األردن . 390، ص 2014، اجلامعة األردنية، 2، العدد41، ا

.49، ص 2008، جامعة ورقلة، 6، العددمجلة الباحث، "سالمية بني النظرية والتطبيقوارد البشرية يف البنوك اإلامل"عبد احلليم غريب، 3
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ـاعـرّ تُ  تسمح للمؤسسة بإدارة عملية استقطاب، تدريب، تقييم التـيالوظيفة: "ف إدارة املـوارد البشريـة بأ
أداء وتعويض املوارد البشرية، إضافة إىل إدارة عالقات العمل اليت تشمل حقوق العاملني، الصحة، األمن 

.1"وأخالقيات العمل
ـاعـرّ كمـا تُ  ومـن ،املستويـات هـم أهـم املـوارداإلدارة التـي تؤمـن بـأن األفـراد العامليـن فـي خمتلـف : "ف بأ

مصلحتهـم، مصلحتها و واجبهـا أن تعمـل علـى تزويدهـم بكافـة الوسائـل التـي متكنهـم مـن القيـام بأعماهلـم، ملـا فيـه 
.2"بهـم وتسهـر عليهـم باستمـرار لضمـان جناحهـا وجناحهـم وجنـاح املصلحـة العامـةقوأن ترا

ـاكمـا ميكـن تعريفهـا ـة مـن املـوارد ؤسسمجيـع األنشطـة اإلداريـة املرتبطـة بتحديـد احتياجـات امل: "علـى أ
ـدف اإلفـادة القصـوى مـن  ـا، ومنحهـا التعويـض والتحفيـز والرعايـة الكاملـة  ـا ورفـع كفاء البشريـة، وتنميـة قدرا

.3"ـةؤسسمـن أجـل حتقيـق أهـداف امل،جهدهـا وفكرهـا
ـاوتعّرف كذلك جمموع األنشطة اليت تسمح للمؤسسة باحلصول على املوارد البشرية اليت تتوافق مع :"بأ

ا ذلك أن الفكرة األساسية اليت تقوم عليها إدارة املوارد البشرية، هي أن .من حيث الكمية والنوعية،احتياجا
.4"املؤسسة األفضل هي اليت تستطيع تعبئة أفضل املوارد البشرية

ـاكما ميكن تعريفها مـن حيـث ،العاملنيالسياسات واملمارسات اليت ينطوي عليها تنفيذ جوانب : "بأ
ـا .التدريـب وتطويـر الكفـاءاتالتوظيف،االختيار، التقييم، وصف أعماهلم،  عملية حتليل وإدارة احتياجات كمـا أ

.5"أهدافها اإلسرتاتيجيةاملؤسسة من املوارد البشرية الضرورية لضمان حتقيق 
:مـن خـالل التعريفـات السابقـة التـي تـم استعراضهـا، ميكـن إعطـاء التعريـف املوالـي

ـا ـا ونوعً كمالضرورية  عنـى بتوفيـر املـوارد البشريـة إدارة املـوارد البشريـة هـي إحـدى األنشطـة اإلداريـة التـي تُ 
ـا مـع املوتطويرهـا وحتفيزهـا واحملافظـة  تـم بالعالقـات اإلنسانيـة .ـةؤسسعليهـا وصيانتهـا وتنظيـم عالقا ـا  كمـا أ

التكامـل وعـدم التعـارض بيـن أهدافهـم وأهـداف و االلتزام والوفاء خلـق روح التعاون ويضمن فيللعامليـن مبـا يض
.ـاـة التـي يعملـونؤسسامل

1 Sid Ahmed Benraouane, Le management des ressources humaines, Office des publications universitaires,
Alger, 2010, p. 27.

.20، ص 2010، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عّمان، المفاهيم واألسس، األبعاد، اإلستراتيجية: الموارد البشريةإدارة عبد الرمحان بن عنرت، 2
امهة العامة املس: قياس العوامل املؤثرة على الدور اجلديد إلدارة املوارد البشرية من وجهة نظر املديرين التنفيذيني يف الشركات الصناعية"سليمان محاد املبيضني، 3

.17، ص 2010، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه فلسفة "األردنية
4 Stéphane Saussier; Aude Le- Lannier, Master management des enterprises: L’essentiel de la gestion par les
meilleurs professeurs, Eyrolles, Paris, 2013, p. 140.
5 J. Coyle-Shapiro et all, Human resource management, University of London, London, 2013, p. 12.
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ستفـادة املثلـى مـن مواردهـا البشريـة ذات جمهـودات كبيـرة بغـرض االت تبـذل وعليـه، أصبحـت املؤسسا
إذا واجهتهـا بعـض املشاكـل املرتبطـة بارتفـاع قحتقق النجاح والتفوّ ـة أن ؤسسالكفـاءة واملهـارة، فـال ميكـن للم

هليـن لشغـل مناصـب إداريـة مستويـات الرضـا أو عـدم وجـود أفـراد مؤ و خنفـاض اإلنتاجيـةامعـدل دوران العمـل، 
ـا واحلفـاظ ؤسسأعلـى فـي املستقبـل، لذلـك يتوجـب علـى امل ـات حتديـد كيفيـة استقطـاب األفـراد املؤهليـن للعمـل 

ـ وميكـن حتقيـق ذلـك مـن خـالل إعالمهـم بانتظـام عـن عـروض العمـل الداخليـة وإمكانيـات الرتقـي .معلـى مهارا
، التقييم العادل ألدائهم، تدريبهم وتطويرهم، منحهم أجور تكافئ األعباء الوظيفية ومحايتهم من مستقبـال

مـات مـع العامليـن وسعيهـا لتحقيـق ؤسسومبقـدار جتـاوب امل.األخطار املهنية اليت ترافق أداء مهامهم طموحا
.نتائـج املرجـوة منهـاـوارد البشريـة فـي حتقيـق الينعكـس ذلـك علـى جنـاح خطـط إدارة امل،واملسـاواة فيمـا بينهـم

: ميكـن استخـالص النتائـج التاليـة،ممـا سبـق
.باملؤسسة ال تقل عن أمهية الوظائف األخرىإدارة املـوارد البشريـةأمهية. 1
مـن ختطيـط وتنظيـم وتوجيـه ورقابـة للعنصـر البشـري ؛إدارة املوارد البشريـة تنطـوي علـى ممارسـة العمليـة اإلداريـة. 2

.ؤسسةفـي امل
تمـعؤسسحتقيـق أهـداف األفـراد واملوتعمل علىبيـن اإلدارة والعامليـن اليت تلعب دور الوسيطهـي. 3 .ـة وا
حتليـل الوظيفـة، ختطيـط املـوارد : تشمل،املتكاملةاملتناغمة و تضمن جمموعة من املمارسات تإدارة املـوارد البشريـة . 4

.ختيـار والتعييـن، التدريـب، تقييـم األداء، التحفيـز، التطويـر وحتسيـن بيئـة العمـلستقطـاب، االالبشريـة، اال
.تعمل بالتنسيق مع اإلدارات والوحدات األخرى باملؤسسة تنفيذا إلسرتاتيجية املؤسسة. 5

التطور التاريخـي إلدارة المـوارد البشريـة .ثانيا
حيـث أن أول ؛إن إدارة املـوارد البشريـة بشكلهـا احلديـث هـي نتيجـة لتطـورات وعوامـل عديـدة ومتشابكـة

لصناعـة السيـارات فـي الواليـات املتحـدة ) FORD"(فـورد"ؤسسات الصناعيـة كـان فـي شركـة فـي املهلاظهـور 
Henery(مبسمـى أطلقـه عليهـا مؤسـس هـذه الشركـة 1914ـة، وكـان ذلـك عـام األمريكي Ford (إدارة : "هـو

Employment("ستخـداماال Department(،عـن مشرفـي ستخـدام بـدالً وذلـك لرعايـة شـؤون التوظيـف واال
ـا وتتمثل.1ل الذيـن كانـوا يقومـون مبهـام هـذه اإلدارةاالعم :فيما يليأهـم املراحـل التارخييـة التـي مـرت 

اإلنسـان إلـى يمتيـزت هـذه املرحلـة بطـرق اإلنتـاج اليدويـة البسيطـة، وسعـ: مرحلـة مـا قبـل الثـورة الصناعيـة.1
كـان إذ؛م للعمالـةاحلـد األدنـى مـن مستلزمـات العيـش التـي تضمـن بقـاءه، فلـم يكـن فـي هـذه الفتـرة نظـاريتوف

.43، ص 2009، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عّمان، بعد استراتيجي: إدارة الموارد البشرية المعاصرةعمر وصفي عقيلي، 1
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، وهـو مـا يعـرف بنظـام الـرق، 1ـر إلـى العامـل علـى أنـه مـن ممتلكـات صاحـب العمـل يبيعـه ويشرتيـه كأيـة سلعـةنظَ يُ 
اخلبـرة واملهـارة والقـدرة علـى ،ثـم مـا لبـث أن ظهـر بعـده نظـام الصناعـة املنزليـة الـذي متتلـك مبوجبـه فئـة معينـة

وبعـد ذلـك .تشغيـل العامليـن لديهـا، وأصبـح العامـل يعمـل مقابـل أجـر حمـدد ميليـه رب العمـل حنـو العامليـن لديـه
نظـام و ،)الفالحيـن(والعبيـد ) اإلقطـاع(ظهـر بوضـوح نظـام اإلقطـاع فـي الريـف جتسـد فـي وجـود طبقتيـن مهـا املـالك 

ـا الـذي يوضـح شـروط الدخـول للمهنـة  واألجـور  الطوائـف فـي املـدن متيـز بوجـود صناعـة كونـت الطائفـة، هلـا قانو
صبـي ثـم عريـف ثـم معلـم ثـم شيـخ : ، وأصبـح هنـاك تـدرج فـي املهنـة2التـي يتـم دفعهـا للعامليـن فـي تلـك املهـن

.ع العقوبـات علـى خمالفـي نظـم وتعليمـات الطائفـةينتخبـه املعلمـون إليقـا 
ـاالت الثقافيـة والعلميـة : مرحلـة الثـورة الصناعيـة.2 جـاءت الثـورة الصناعيـة لتتزامـن مـع ثـورات عديـدة فـي ا

إلـى أشارتت التـي متيـزت بظهـور الكثيـر مـن الكتابـا،متتـد إلـى القـرن السابـع عشـر والثامـن عشـر،والسياسيـة
فقـد ركـز كتـاب ؛هتمـام بـه خـالل فتـرة العمـل بشكـل خـاصهتمـام بالعنصـر البشـري بشكـل عـام واالضـرورة اال

(Robert Owen) ـي نظـرة جديـدة للمجتمـع مـن خـالل بنائـه لقريـة العمـل نِّ م علـى ضـرورة تبَـ 1771فـي عـام
كـان يهـدف مـن وراء إجـراء تغييـر داخـل مصنعـه إلـى حتقيـق وقد  العصريـة فـي مصنعـه للقطـن فـي اسكتلنـدا، 

.3املصلحـة العامـة للعامليـن
Adam)وكـان لكتـاب  Smith) ومـن بعـده كتـاب ،"ثـروة الشعـوب"بعنـوان م 1776فـي عـام(Charles

Babbage) وكتـاب "اآللـة والتصنيـعاقتصادية"بعنـوان م 1832فـي عـام ،)Andrew( حتـت عنـوان م 1835فـي عـام
ـد فقـد أكّ ؛4اخلاصـة بإدارة املـوارد البشريـةواملبادئاألثـر البالـغ فـي ظهـور بعـض األفكـار ،"فلسفـة التصنيـع"
)Babbage( مثـال فـي كتابـه علـى أساليـب الدافعيـة املتمثلـة فـي حوافـز العمـل واملشاركـة فـي األربـاح وزيـادة مشاركـة

.ـةؤسسالعامليـن فـي وضـع خطـط اإلنتـاج علـى مستـوى وحـدة العمـل وامل
ي العالـم العربـي فـي القرنيـن وقـد ظهـرت هـذه الثـورة فـي العالـم الغربـي فـي القـرن الثامـن عشـر، وظهـرت فـ

:5أمههـا،ظهورهـا عـدة ظواهـرب وصاحـ.التاسـع عشـر والعشريـن
.واالعتماد املتزايد عليهاالتوسـع فـي استخـدام اآلالت وإحالهلـا حمـل العمـال. أ

.27، ص 2013عّمان، ، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، إطار نظري وحاالت عملية: إدارة الموارد البشريةبو شيخة، أنادر أمحد 1
.21، ص 2013عّمان،، الطبعة اخلامسة، دار املسرية للنشر والتوزيع،إدارة الموارد البشريةخضري كاضم محود؛ ياسني كاسب اخلرشة، 2
.22، ص 2003عّمان، ، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع،مدخل استراتيجي: إدارة الموارد البشريةخالد عبد الرحيم اهلييت، 3
اق للنشر ، الطبعة األوىل، مؤسسة الور مدخل استراتيجي متكامل: إدارة الموارد البشريةيوسف حجيم الطائي؛ مؤيد عبد احلسني الفضل؛ هاشم فوزي العبادي، 4

.56، ص 2006عّمان،والتوزيع،
.26، ص 2014عّمان،،البداية ناشرون وموزعون، دار في القطاع العامإدارة الموارد البشرية االستراتيجيات الحديثة في ، حسام إبراهيم حسن5
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.ظهـور مبـدأ التخصـص وتقسيـم العمـل. ب
.مـن العمـال فـي مكـان العمـل وهـو املصنـعةكبيـر داعـدأع جتم. ج
.إنشـاء املصانـع الكبـرى التـي تستوعـب اآلالت اجلديـدة. د

وبالرغـم مـن أن الثـورة الصناعيـة أدت إلـى حتقيـق زيـادات هائلـة فـي اإلنتـاج وتراكـم السلـع ورأس املـال، إال 
ـا انعكست سلبـا علـى العامـل ومكانتـه وبذلـك عليه،عتمادهـا اـث اعتمـدت اإلدارة علـى اآللـة أكثـر مـن حي؛أ

قللـت مـن قيمتـه واعتربتـه سلعـة، إضافـة إلـى رتابـة العمـل وسـوء الظـروف املصاحبـة ألداء العامليـن مـن خـالل 
هـذه الثـورة بظهـور فئـة متيـزتماالرطوبـة وغريهـا، كو ساعـات العمـل الطويلـة، الضوضـاء، األتربـة، األخبـرة 

ممـا أدى إلـى تعقيـد العالقـات بيـن ،املالحظيـن واملشرفيـن الذيـن أسـاءوا إلـى العامليـن الذيـن يعملـون حتـت إشرافهـم
ة أي أن الثـورة الصناعيـة كانـت مبثابـة البدايـة للكثيـر مـن املشاكـل التـي تواجههـا إدار .أصحـاب العمـل والعامليـن

.ممـا أدى لظهـور احلاجـة الشديـدة إلـى علـم وممارسـات إداريـة مستقلـة للمـوارد البشريـة،تؤسساامل
مـن بيـن التطـورات اهلامـة التـي سامهـت فـي إبـراز أمهيـة إدارة املـوارد : مرحلـة ظهـور حركـة اإلدارة العلميـة.3

Frederick)"فردريـك تايلـور"نتشـار حركـة اإلدارة العلميـة بقيـادة ا،البشريـة Taylor))1856-1915 ( فـي أمريكـا
:1ـل تايلـور إلـى مـا أمسـاه باألسـس األربعـة لإلدارة وهـيقـد توصّ و .ب بأب اإلدارةـقِّ والـذي لُ 

بالطريقـة العلميـة التـي ،التجريبيـة أو العشوائيـة فـي اإلدارةوذلـك باستبـدال الطريقـة : التطويـر احلقيقـي فـي اإلدارة. أ
املالحظـة املنظمـة وتقسيـم أوجـه النشـاط املرتبطـة ذلك من خالل و ؛تعتمـد علـى املبـادئ واألسـس املنطقيـة

.املستخدمـةبالوظيفـة ثـم تبسيـط واختصـار األعمـال املطلوبـة اعتمـادا علـى املـوارد واملعـدات 
على أساس التوظيفيعتبـره تايلـور األسـاس فـي جنـاح إدارة األفـراد، حيـث يتـم : ختيـار العلمـي للعامليـناال. ب

قـدرات ومهـارات الزمـة لتحمـل علمي، مبعىن البحث يف املتقدمني للوظائف عن اخلصائص الوظيفية الضرورية من 
.عـبء ومسؤوليـات الوظيفـة

إذا كانحيـث يؤكـد تايلـور أن العامـل لـن ينتـج بالطاقـة املطلوبـة منـه إال : هـمدريبمـام بتنميـة العامليـن وتهتاال. ج
.ستعـداد للعمـل والتدريـب املناسـبلديـه اال

: راجع1
. 30، ص 2011، دار الكتب القانونية، مصر، إدارة الموارد البشرية في المجال السياحيسامح أمحد عبد الباقي، -

-Faycel Benchemam; Géraldine Galindo, Gestion des ressources humaines, Gualino, France, 2015, p. 16.
- What is human resource management? Available from:
https://pdfs.semanticscholar.org/6952/420b2e7416a08d167858ebe. consulté le 17/05/2016.
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دة أجـره وبيـن حيـث أنـه باإلمكـان التوفيـق بيـن رغبـة العامـل فـي زيـا: التعـاون احلقيقـي بيـن اإلدارة والعامليـن. د
.1وذلـك بزيـادة إنتاجيـة العامـل،رغبـة صاحـب العمـل فـي ختفيـض تكلفـة العمـل

ـد مـن خالهلـا ، التـي أكّ "مبـادئ اإلدارة العلميـة": بعنوانفـي كتـاب م 1911وقـد نشـر تايلـور أفكـاره عـام 
ـا يعتمـد علـى عـد موضوعً والبحـث واملالحظـة العلميـة، ولـم تَ أن اإلدارة هـي علـم ميكـن تطويـره مـن خـالل الدراسـة 

. اقرتح إضفاء الطابع الرمسي لتنظيم العمل حول معيار الزمن، مبعىن وحدة الزمن الالزمة إلجناز املهاموقد.البداهـة
ل من مفهوم ، وقد ظهر يف هذه املرحلة كوتصنيف الوظائف على أساس درجة التعقيد ومستوى التأهيل املطلوب

وأخريا التحليل العلمي للعمل يؤدي إىل ختصص املزيد من . العامل املؤهل أو عون التحكمو العامل املتخصص 
املشغلني الذين جيب أن يتكفلوا مبهام حمددة بوضوح، فإضفاء هذا الطابع الرمسي على العمل يؤدي إىل التنفيذ 

.2ة املوارد البشريةالدقيق لوصف الوظائف الذي أصبح أداة أساسية إلدار 
وبالرغـم مـن أن تايلـور قـد أكـد علـى معاييـر العمـل العلميـة وحتسيـن طـرق العمـل ونظـم احلوافـز، إال أنـه 

جـوم عنيـف ركـز علـى مطالبتـه العمـال بأداء معـدالت إنتـاج عاليـة دون احلصـول علـى أجـر بنفـس الدرجـة ،قوبـل 
ولعـل أشهـر الصراعـات التـي حدثـت بني العمـال الذيـن متثلهـم النقابـات مـن جهـة . وكـذا إمهالـه للجانـب اإلنسانـي

األمـر ،وبيـن رجـال األعمـال مـن جهـة أخـرى، اإلضـراب فـي أحـد مصانـع األسلحـة التابعـة لألسطـول األمريكـي
اك إلـى تشكيـل جلنـة تقصـي احلقائـق عـن نظـام وأفكـار تايلـور وذلـك الـذي دعـا الكوجنـرس األمريكـي آنـذ

ـدف خلدمـة مصلحـة الطرفيـنوالذي، 19123عام ـا  وذلـك مـن ؛العملالعمـال وأصحـاب : دافـع عـن أفكـاره بأ
ـراع وهـذه الضغـوط بـرزت ونتيجـة هلـذا الص.اخل...خـالل رفـع مستـوى األداء وزيـادة اإلنتاجيـة وتعظيـم الفائـض

فكـرة إحـداث إدارة األفـراد لـدى أصحـاب األعمـال كوسيلـة لتنظيـم العالقـة بيـن اإلدارة والعامليـن وتتولـى دور 
وكانـت حسـب رأيهـم وسيلـة تكفـل القضـاء علـى التوتـر الـذي سـاد ،اإلدارة يف املفاوضـات مـع النقابـات العماليـة

.يـن اإلدارة والعامليـنالعالقـة ب
ات والنقابـات العماليـة فـي الـدول ؤسسحيـث أنـه فـي بدايـة القـرن العشريـن منـت امل: نمـو المنظمـات العماليـة.4

وقـد حاولـت العمـل علـى زيـادة أجـور العمـال وخفـض . خاصـة فـي جمـال املواصـالت والصناعـات الثقيلـة،الصناعيـة
مـن خـالل معاجلـة املشاكـل املتعلقـة بالرعايـة الصحيـة ؛ساعـات العمـل، إجيـاد ظـروف ووسائـل مرحيـة للعمـل

.154، ص 2009التوزيع، عّمان، ، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر و إدارة المنشآت المعاصرةهيثم محود الشبلي؛ مروان حممد النسور، 1
2 Geneviève Iacono, Gestion des ressources humaines: Cinq défis pour l'avenir, 2ème édition, Gualino,
France, 2008,  p. 31.

.14، ص 2011والتوزيع، القاهرة، ، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر إدارة الموارد البشرية بين الفكر التقليدي والمعاصرحممد عبده حافظ، 3
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لعمـل واملقاطعـة واستخـدام أساليـب القـوة األخـرى قاعـدة عامـة ، بعـد أن أصبـح اإلضـراب عـن ا1واإلقامـة والتعليـم
ستغـالل اويعتقـد الكثيـر أن ظهـور النقابـات العماليـة كـان نتيجـة ظهـور حركـة اإلدارة العلميـة التـي حاولـت .للعمـال

.ب العمـلر العامـل ملصلحـة 
-1914(لقـد أظهـرت احلـرب العامليـة األولـى : النفـس الصناعـيبدايـة الحـرب العالميـة األولـى وظهـور علـم .5

املوظفيـن قبـل تعيينهـم للتأكـد مـن صالحيتهـم لشغـل الوظائـف، وقـد اختبارطـرق استخداماحلاجـة إلـى ) 1918
تقـدم علـم النفـس ومـع .طبقـت بنجـاح علـى آالف العمـال قبـل تعيينهـم تفاديـا ألسبـاب فشلهـم بعـد توظيفهـم
وأهـم ما ركـزوا عليـه هـو ،الصناعـي ظهـر اهتمـام مـن علمـاء النفـس بدارسـة ظواهـر معينـة مثـل اإلجهـاد واإلصابـات

النفسيـة املناسبـة االختباراتحتليـل العمـل بغـرض معرفـة املتطلبـات الذهنيـة واجلسميـة للقيـام بـه، وكـذا تطويـر 
ـات التـي ؤسسوقـد أظهـرت هـذه احلركـة جناحـا كبيـرا فـي امل.2ن بيـن املتقدميـن لشغـل الوظائـفمـلالختيار

ومـع تطـور حركـة اإلدارة العلميـة وعلـم النفـس الصناعـي، .النفسيـةواالختباراتاستخدمـت أساليـب حتليـل العمـل 
التوظيـف، :ـات للمساعـدة فـي بعـض األمـور مثـلؤسساملبـدأ بعـض املتخصصيـن فـي إدارة األفـراد بالظهـور فـي

وميكـن اعتبـار هـذه األمـور طالئـع أولـى ساعـدت فـي تكويـن إدارة . التدريـب، األمـن الصناعـي والرعايـة الصحيـة
وأنشئـت مراكـز للخدمـات للعمـال االجتماعيةبالرعايـة االهتمام، وفـي هـذه الفتـرة تزايـد 3األفـراد مبفهومهـا احلديـث

ـا مـن املهتميـن باجلوانـب اإلنسانيـة ،والرتفيهيـة والتعليميـة واإلسكـاناالجتماعية وكـان معظـم العامليـن 
أقسـام مـوارد بشريـة أنشئت حيـث ،وقـد حدثـت تطورات مهمـة خـالل هـذه الفتـرة أيضـا.للعامـلواالجتماعية

أول برنامـج تدريبـي ملديـري هـذه األقسـام فـي إحـدى الكليـات األمريكيـة ـدّ عِ أُ 1915فـي عـام ،و مستقلـة
أنشئـت 1920كليـة بتقديـم برامـج تدريـب فـي إدارة األفـراد، وحبلـول عـام 12قامـت 1919املتخصصـة، وفـي عـام 

.4واألجهـزة احلكوميـةـات الكبيـرة ؤسسالكثيـر مـن إدارات األفـراد فـي العديـد مـن امل
بعـد احلـرب العامليـة األولـى تبلـورت ممارسـات إدارة أو قسـم األفـراد : مـا بيـن الحـرب العالميـة األولـى والثانيـة.6
)Personnel department(ـا، وقـد مشلـت هـذه والتـي كانـت تتمثـل فـي تصميـم سجـالت العامليـن واال حتفـاظ 

لتحـاق بالعمـل، نوعيـة الوظيفـة، التـدرج الوظيفـي، تاريـخ اال:املعلومـات الرئيسيـة عـن العامليـن مثـلالسجـالت 

.11، ص 2008، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عّمان، إدارة الموارد البشريةفيصل حسونة، 1
.23، ص 2008عّمان،، الطبعة األوىل، دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع،تنمية وإدارة الموارد البشريةطاهر حممود الكاللده، 2

.155هيثم محود الشبلي؛ مروان حممد النسور، مرجع سابق، ص  3

.33سامح أمحد عبد الباقي، مرجع سابق، ص 4
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تطـور األداء الوظيفـي، إضافـة إلـى إدارة جـداول األجـور ومقابـالت التوظيـف وتسريـح العامليـن و احلالـة الصحيـة
.ذوي األداء املنخفـض

"التـون مايـو"وقـد ظهـرت حركـة العالقـات اإلنسانيـة مـن خـالل البحـوث العلميـة والدراسـات التـي أجراهـا 
)(Eltan Mayoنوثـور اهورشات مصنعامعـة هارفـرد فـي جبوهو أستاذ)Hawthorne( لشركـة الكهربـاء الغربيـة

Western electric)األمريكيـة  Company) إلـى 1927جبانـب مدينـة شيكاغـو خـالل الفتـرة املمتـدة مـا بيـن
ـدف حتليـل تأثيـر 1932 ، وكـذا قيـاس تأثيـر متغرييـن 1إنتاجية العاملنيعلـى تغيري ظروف العمل، وذلـك 

ومتثلـت أهـم النتائـج التـي .ومهـا العمـل اجلماعـي ومنـط اإلشـراف التعاونـي،جتماعييـن أساسييـن علـى أداء العامليـنا
: 2يلـيتـم التوصـل إليهـا فيما

اهتمامالعامليـن لزيـادة اإلنتاجيـة لـم تكـن بسبـب اإلضـاءة أو العوامـل البيئيـة األخـرى، وإمنـا بسبـب استجابة. أ
ـم وشعورهـم بتميزهـم   ).الباحثيـن معهـم بشكـل مباشـرخاصـة مـع تعامـل (األخـذ بوجهـات نظرهـم باإلدارة 

حبيـث يتمسـك األفـراد باملقاييـس أو املعاييـر العاليـة لألداء حتـى ،تأثيـر جمموعـات العمـل علـى مستـوى األداء. ب
.فـي ظـل الظـروف البيئيـة املعقـدة

فالـروح املعنويـة ؛معنويـة العامليـنأهـم نتائـج هـذه التجـارب متثلـت فـي أمهيـة العالقـات اإلنسانيـة اجليـدة و . ج
.والتفاعـالت غيـر الرمسيـة ودرجـة رضـا األفـراد وكـذا نوعيـة عالقـة اإلدارة بالعامليـناالتصاالتاملرتفعـة تعتمـد علـى 

ألفـراد، فهـو اأن منـوذج العالقـات اإلنسانيـة كـان تطـورا مهمـا فـي أساليـب إدارة ميكن القولوبذلـك 
. جتماعيـة للعمـلحماولـة لتطويـر تطبيقـات مالئمـة وجديـدة فـي العمـل مـن خـالل األخـذ باألبعـاد السلوكيـة واال

العمـل اجلماعـي وفـرق العمـل، تنظيمـات : كمـا أضـاف مفـردات إداريـة جديـدة إلـى قامـوس اإلدارة مـن بينهـا
.ودوافـع العامليـن، الرضـا الوظيفـيجتاهاتاالعمـل غيـر الرمسيـة، الـروح املعنويـة، 

ـع نطـاق تسفـي هـذه املرحلـة منـت وتطـورت إدارة األفـراد وا: مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة حتـى اآلن.7
أعماهلـا وأصبحـت مسؤولـة ليـس فقـط عـن األعمـال الروتينيـة مثـل حفـظ ملفـات العامليـن وضبـط حضورهـم 
وانصرافهـم، بـل مشلـت تدريـب وتنميـة العامليـن ووضـع برامـج لتعويضهـم عـن جهودهـم وحتفيزهـم، وأيضـا ترشيـد 
ـا إدارة األفـراد فـي العصـر  العالقـات اإلنسانيـة وعالقـات العمـل وغريهـا مـن الوظائـف التـي أصبحـت تقـوم 

، تزايـد تدخـل احلكومـات فـي الـدول الصناعيـة فـي الثانيةامليةعالرباحلـد وممّـا فّعـل دور هـذه اإلدارة بع.3احلديـث

1 Hannah Besser; Gérard Rodach, La gestion des ressources humaines: valoriser le capital humain de
l’entreprise et accompagner les changements, ESF éditeur, France, 2011, p. 26.

.35سامح أمحد عبد الباقي، مرجع سابق، ص 2
.12فيصل حسونة، مرجع سابق، ص 3
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ـات، وتلـزم ؤسسالقوانيـن والتشريعـات حلمايـة املـوارد البشريـة فـي املتسنحيـث راحـت ؛جمـاالت العمـل والتوظيـف
، )اخل....، تعويـض بطالـة، أمـن صناعـي تأميـن صحـي(أصحـاب العمـل بتقديـم مزايـا وظيفيـة أكثـر هلـذه املـوارد 
ـات لتخفيـف حـدة الصـراع بينهمـا، ومنـع حـدوث ؤسسوكانـت تلعـب دور الوسيـط بيـن النقابـات العماليـة وامل

باالستفادةاحلديثـة إلدارة األفـراد االجتاهاتاهتمام، باإلضافـة الستمـرار 1االقتصادياالستقراروتوفيـر اضطرابات
والعلـوم السلوكيـة، ملـا هلـا مـن تأثيـر فـي بعـض جمـاالت إدارة االجتماعمـن نتائـج البحـوث فـي علـم النفـس وعلـم 

.اإلداريـة والتنظيمـات غيـر الرمسيـةواالتصاالتاألفـراد مثـل سياسـات التحفيـز وأمنـاط القيـادة 
فـي كـل مـن 1980و1960فتـرة املمتـدة مـا بيـن عامـي وقـد ظهـرت نظريـات واجتاهـات فكريـة خـالل ال

اليابـان، كنـدا، أمريكـا وأوروبـا الغربيـة حـول إدارة األفـراد واحلفـز اإلنسانـي وممارسـات هـذه اإلدارة مـع النقابـات 
ا فـي جمـاالت ختطيـط املـوارد والقوانيـن والتشريعـات احلكوميـة، وأصبحـت إدارة األفـراد تنفـذ سياسـات اإلدارة العليـ

وتستخـدم قواعـد وأصـول علميـة فـي ،، التعييـن، التدريـب والتنميـة والتعويضـاتاالختيار، االستقطابالبشريـة، 
ـاالت، وأصبـح نطـاق وظائـف وممارسـات إدارة األفـراد ال يشمـل العمـال وقاعـدة اهلـرم اإلداري فحسـب،  هـذه ا

.2ـة وفـي خمتلـف املستويـات اإلداريـة فيهـاؤسسيـع العامليـن فـي املبـل يشمـل مج
Human Resource)تغيـر مسمـى إدارة األفـراد إلـى إدارة املـوارد البشريـة 1980بعـد عـام

Management) ، َّذ املخطـط واملنفـِّ عهـا اإلدارة العليـا إلـى دور ضنفـذ للسياسـات التـي تـر كذلـك دورهـا مـن مُ وتغي
ـا تتوافـق واإلسرتاتيجيـة العامـة للم وتقـوم مدرسـة .ةؤسسفـي آن واحـد، وأصبح هلـذه اإلدارة إسرتاتيجيـة خاصـة 

:3املـوارد البشريـة علـى األفكـار التاليـة
ـا تعمـل فـي بيئـة تتسـم باحلركـة املستمـرة، وهـو مـا يعؤسسضـرورة إدراك امل. أ ديـدات تؤثـر ـة أ كـس فـرص أو 

.واملـوارد البشريـة مصدرهـا هـو هـذه البيئـة،إجيابـا أو سلبـا فـي عملهـا
حتتـاج إلـى إدارة متخصصـة للمـوارد البشريـة ملتابعـة ،ـات فـي حماولتهـا التكيـف مـع املتغيـرات البيئيـةؤسسامل. ب

.املواءمة واالستخدام األمثل هلا خارجها،ولتحقيق املـوارد البشريـة خارجهـاحركـة
ـل دور إدارة املوارد البشريـة فـي حتقيـق أفضـل تـوازن ثمتاملـوارد البشريـة متثـل تكلفـة وميـزة فـي نفـس الوقـت، وي. ج

ـا ووضـع ستخـدام الصحيـح والكامـل للمـوارد البشريـة وحتريـك ستثمـار واالمـن خـالل اال؛بيـن التكلفـة وامليـزة طاقا
.الشخـص املناسـب فـي املكـان املناسـب

.46-45عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص ص 1
.46املرجع نفسه، ص 2
.28- 27خالد عبد الرحيم اهلييت، مرجع سابق، ص ص 3
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هتمـام الوظيفـي والتنظيمـي الكامـل مـن يـن إدارة املـوارد البشريـة مـن ممارسـة عملهـا بكفـاءة يتطلـب منحهـا االمتك. د
.ـةؤسسجانـب اإلدارة العليـا للم

:1الرئيسـي للمـورد البشـري مـن خـالل األسـس التاليـةقتنـاع الكامـل بالـدور وقـد تبلـور اال
، وعنصـر فاعـل واالبتكاراتواالقرتاحاتأن املـورد البشـري هـو طاقـة ذهنيـة وقـدرة فكريـة، ومصـدر للمعلومـات . أ

.وقـادر علـى املشاركـة اإلجيابيـة بالفكـر والـرأي
.املسؤوليـة، وال يقتنـع مبجـرد األداء السلبـي للمهـام احملـددة لـه مـن اإلدارةـل أن الفـرد يرغـب يف املشاركـة وحتمّ . ب
ختيـاره، إعـداده، تدريبـه، وإسنـاده العمـل املتوافـق مـع مهاراتـه ورغباتـه وقدراتـه، فإنـه اأن الفـرد إذا أحسـن . ج

.أداء عملـهيكفـي توجيهـه عـن بعـد وال حيتـاج إلـى رقابـة صارمـة لضمـان 
ل أن الفـرد يزيـد عطـاؤه وترتفـع كفاءتـه إذا عمـل فـي إطـار جمموعـة أو فريـق مـن الزمـالء يشرتكـون معـا فـي حتمّـ . د

.مسؤوليـات العمـل وحتقيـق النتائـج
املنافسـة وظهـور إدارة اجلـودة إذن فبعـد ظهـور املفاهيـم اجلديـدة مثـل العوملـة وحتريـر التجـارة الدوليـة واشتـداد 

ـم أفـرادوتزايـد قـوة النقابـات، حتوّ  ـم مهاماينجـزون الـت النظـرة إلـى العامليـن مـن كو حمـددة إلـى النظـرة علـى أ
م ـة وأحـد أصوهلـا، وأصبـح املـورد البشـري وإدارتـه مـن أهـؤسسشركـاء فـي العمـل ومـورد أساسـي مـن مـوارد امل

ات وتطـورت النظـرة أكثـر فأكثـر إلـى املـوارد البشريـة باعتبارهـا ميـزة تنافسيـة، فهـي ؤسساسرتاتيجيـات العمـل يف امل
.ـةؤسسلـم تعـد تكلفـة وإمنـا استثمـار طويـل األجـل حيقـق األهـداف اإلسرتاتيجيـة للم

أهميـة وأهـداف إدارة المـوارد البشريـة : نيالمطلـب الثا
ذلك على بلوغ ، ويتوقف النتائج املرجوة منهاحتقيق علىاهتمامها وجهودها إدارة املـوارد البشريـة زركّ ت

ا ا واالستغالل األمثل لقدرا ا وتنمية مهارا وعليه، . الطريقة اليت تستخدمها يف احلصول على املوارد البشرية وإدار
ـم اإلنتاجيـة التـي تنعكـس علـى  من خالل اتصاهلا املباشرـة ؤسستضـح مـدى أمهيتهـا فـي املت مـع العامليـن وكفاء

.ـة ككـلؤسسكفـاءة امل
أهميـة إدارة المـوارد البشريـة .أوال

حتقيق االتساق تعترب مديرية املوارد البشرية املسؤولة عن وظيفة املوارد البشرية باملؤسسة، وهي تعمل على 
) التوظيف، التدريب، املكافآت، تقييم األداء، إدارة املسار الوظيفي(الداخلي بني ممارسات إدارة املوارد البشرية 

يضا عن االتساق وباملوازاة مع ذلك، فإن وظيفة املوارد البشرية مسؤولة أ. اليت تشّكل نظام املوارد البشرية للمؤسسة

.44-43، ص ص 2007، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، تنمية الموارد البشريةعلي غريب؛ إمساعيل قرية؛ بلقاسم سالطنية، 1
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تبـرز أمهيـة إدارة املـوارد البشريـة مـن خـالل التأثيـر و .1مارسات مع إسرتاتيجية املؤسسةاخلارجي هلذا النظام من امل
نـت العديـد مـن األدبيـات أمهيـة إدارة املـوارد البشريـة فـي بيّ وقدة، ؤسسا املختلفـة علـى أداء املمارساالواضـح مل

:2فهي تعمل على.ـةؤسسامليـزة التنافسيـة للمالتأثيـر علـى العنصـر البشـري مـن أجـل حتقيـق 
.توظيف وتنمية الكفاءات واحلفاظ عليها. 1
.حتقيق املواءمة واالستخدام األمثل ملواردها البشرية. 2
.تطوير العمليات، طرق التفكري، السلوكيات وعالقات العمل. 3
.البشريةمراقبة توازن احلياة املهنية واحلياة الشخصية للموارد . 4
. قيادة ومرافقة التغيري يف املؤسسة مرورا من منط عمل إىل منط أفضل. 5

:3وميكـن إظهـار أمهيتهـا مـن خـالل العناصـر التاليـة
.املؤسسة تسعى إىل حتسني وضعها التنافسيإدارة املـوارد البشريـة هـي وظيفـة مهمـة مـن وظائـف . 1
تمـعؤسسة لزيـادة فعاليتـه وأثـر ذلـك علـى حيـاة الفـرد واملؤسسفـي املتنميـة دور املـورد البشـري . 2 .ـة وا
.قتصـادي، فهـو املسـؤول عـن مستـوى األداءالبشـري هـو احملـرك األساسـي للنشـاط االوردامل. 3
رية املؤسسات، عزيز اإلنتاجية واجلودة؛ حيث يلعب كل منهما دورا مهما يف جمال املنافسة وضمان استمرات. 4

ومن خالل أنشطة إدارة املوارد البشرية تستطيع املؤسسات تعزيز هذين البعدين وحتقيق الكفاءة املطلوبة؛ فأنشطة 
االختيار والتعيني والتدريب والتطوير تلعب دورا رئيسيا يف توفري االحتياجات املطلوبة من املوارد البشرية املؤهلة 

.ات واحلوافز يسهم يف احلفاظ على هذه املوارد وزيادة انتمائها ووالئها للمؤسسةواملدربة، كما أن نظام التعويض
الرتاجع التدرجيي ملكانة بعض وظائف املؤسسة، واليت كانت تعترب رئيسية سابقا، لصاحل وظائف أخرى . 5

ألزمات واجتاهات وباخلصوص إدارة املوارد البشرية، وهذا راجع إىل مهارات خمتصي املوارد البشرية يف مواجهة ا
تمع بصفة عامة وحميط العمل بصفة خاصة ك املديريـن بـأن قـدرة اتزايـد إدر وقد.4التغيري اجلديدة اليت متيز ا

والتـي ميكـن مـن خالهلـا ،تعتمـد علـى نوعيـة املـوارد البشريـة املتوفـرة لديهـا،ـة علـى التنافـس والتميـز واإلبـداعؤسسامل

1 Michel Ferrary, Management des ressources humaines entre marché du travail et acteurs stratégiques,
Dunod, Paris, 2014, p. 14.
2 Franck Prime, Les ressources humaines numérique en 32 témoignages, Edition Kawa,France, 2015, p. 76.

:راجع3
العامة األداء اإلستراتيجي في المنظمات ، "تقييم مستوى ممارسة التخطيط اإلسرتاتيجي يف إدارة املوارد البشرية"مجال داود أبو دولة؛ لؤي حممد صاحلية، -

.187- 186، ص ص 2012، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، والخاصة
.25، مرجع سابق، ص المفاهيم واألسس، األبعاد، اإلستراتيجية: إدارة الموارد البشريةعبد الرمحان بن عنرت، -
، 1، جامعة سطيف )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "تصادية الكربى يف والية سطيفدور إدارة املوارد البشرية يف تسيري التغيري يف املؤسسات االق"ليندة رقام، 4

. 21، ص 2014اجلزائر، 
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فهـي القـادرة علـى تطويـر ؛ـة وحتقيـق األهـداف التـي تسعـى إليهـاؤسسمجيـع اإلمكانيـات املاديـة للماستغـالل 
. وابتكـار املنتجـات وحتسيـن اجلـودة وختفيـض التكلفـة وذلـك فـي ضـوء إدارة فعالـة للمـوارد البشريـة

أهـداف إدارة المـوارد البشريـة.ثانيـا
على ،ـات سـواء كانـت كبيـرة أو متوسطـة، عامـة أو خاصـةؤسساملـوارد البشريـة فـي مجيـع املإدارة تعمل

مأفضـل الكفـاءات املتوفـرة وتطويـر األفـراد تطويـرا احلصول على ضمان ا احلالية واحتياجايتوافق مع طموحا
وينبثـق عـن هـذا اهلـدف األساسـي جمموعـة مـن .بكفـاءة عاليـةمنتجاتوبالتالـي تتمكـن مـن تقديـم واملستقبلية،

:، نوجزها فيما يلياألهـداف الفرعيـة
:1وتقسـم إلـى أربعـة أهـداف علـى النحـو التالـي:أهـداف إدارة المـوارد البشريـة علـى مستـوى العامليـن. 1
.فـرص التقـدم والرتقـيتوفيـر أفضـل فـرص عمـل ممكنـة لألفـراد مـع إتاحـة . أ

.توفيـر برامـج األمـن والسالمـة املهنيـة للمحافظـة واإلبقـاء علـى املـوارد البشريـة. ب
ة وحرصهـم علـى ؤسسنتمـاء للمباالألفراديـق العالقـات اإلنسانيـة اجليـدة والفعالـة التـي تزيـد مـن إحسـاس احتق. ج

ا وأقسامهاريـة احلركـة تصـاالت وحمصلحتهـا، مـع تنشيـط اال .يف خمتلف وحدا
.العدالـة فـي معاملتهـم وفـي منحهـم املكافـآت وتوقيـع العقوبـات عليهـم. د
:2مـن خـالل العناصـر التاليـةهاوميكـن إبـراز :ـةؤسسأهـداف إدارة المـوارد البشريـة علـى مستـوى الم. 2
.ختيـار والتعييـن بأسلـوب علمـي سليـمطريـق حتديـد مواصفـات األعمـال واالاحلصـول علـى األفـراد األكفـاء عـن . أ

ستفـادة القصـوى مـن اجلهـود البشريـة عـن طريـق تدريبهـا وتطويرهـا وإتاحـة الفرصـة لتمكينهـا مـن احلصـول اال. ب
.املعاييـر الكميـة والنوعيـة احملـددةخدمـات وفـقسلـع و تقدميممـا يـؤدي إلـى ،علـى املعرفـة واخلبـرة واملهـارة

وخلـق التعـاون املشتـرك فيمـا بينهـم ومـع ،فيـهوارد البشرية فـي العمـل واندماجهـماحملافظـة علـى استمـرار رغبـة امل. ج
ـ.اإلدارة .مويتحقـق ذلـك مـن خـالل استخـدام نظـم أجـور ومكافـآت وحوافـز فعالـة وإشبـاع خمتلـف حاجا

تمـعاألأمـا :أهـداف إدارة المـوارد البشريـة علـى مستـوى المجتمـع. 3 :3يلـيفيمافنعرضها،هـداف حنـو ا
ـا التقـدم للحصـول وارداحملافظـة علـى التـوازن بيـن الفـرص املتاحـة للعمـل وامل. أ .عليهاالبشريـة التـي بإمكا

تمـع فـي . ب ممـا يـؤدي إلـى رفـع روحهـم املعنويـة ،إجيـاد أفضـل األعمـال وأكثرهـا إنتاجيـة ورحبيـةمساعـدة أفـراد ا
.وإقباهلـم علـى العمـل

.25، ص 2008، الطبعة الثانية، العبيكان للنشر، الرياض، نحو منهج استراتيجي متكامل: إدارة الموارد البشريةحممد بن دليم القحطاين، 1
.40-39، ص ص 2010، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر والتوزيع، عّمان، نظم الموارد البشريةتنمية وبناء هاشم محدي رضا، 2
.24حممد بن دليم القحطاين، مرجع سابق، ص 3
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ـم واحملافظـة عليهـا مـن سـوء اال. ج تمـع مـن استثمـار طاقا .ستخـدام متكيـن أفـراد ا
تمـع توفيـر املنـاخ التنظيمـي الـذي ميكِّ . د مـن التعبيـر حبريـة عـن أفكارهـم بأسلـوب حيقـق هلـم التطـور ـن أفـراد ا

.جتماعـي والثقافـياال
ميكـن القـول أن إدارة املـوارد البشريـة تعمـل جاهـدة مـن أجـل ،إذن مـن خـالل األهـداف السابقـة الذكـر

ـم احلاليـة ـم وقدرا ـم ،احلصـول علـى أفضـل األفـراد ومنحهـم املناصـب التـي تتوافـق مـع إمكانيا وتقـوم بتنميـة قدرا
ع روحهـم املعنويـة وحتقيـق والء وانتمـاء ـة، ممـا يـؤدي إلـى رفـقملواجهـة التطـورات والتغيـرات التكنولوجيـة املتالح

،ةؤسسوينعكـس ذلـك إجيابيـا مـن خـالل كميـة ونوعيـة السلـع واخلدمـات املقدمـة مـن طـرف امل.ـةمؤسساألفـراد لل
ـا التنافسيـة وحصتهـا السوقيـة ووالء عمالئهـا .ممـا يـؤدي بـدوره إلـى زيـادة قدر

إدارة المـوارد البشريـةممارسـات: ثالثلمطلـب الا
تشيـر وجهـة النظـر األولـى إلـى : نظـرعنـد احلديـث عـن مهـام وممارسـات إدارة املـوارد البشريـة تبـرز وجهيت

علـى اعتبـار أن ،ـذ مـن خـالل متخصصيـن فـي إدارة املـوارد البشريـةنفَّ أن ممارسـات إدارة املـوارد البشريـة جيـب أن تُ 
أصبح للمسؤول عن هذه قد ، و ةـة ضمـن إدارة مركزيـة للمـوارد البشريـؤسسـذه اإلدارة مهـام حمـددة فـي كـل مهل

، وتعبئة جمموع املوارد احلالية )الكفاءات، املواهب، املهارات، املعرفة(تطوير املوارد : اإلدارة مهمتني أساسيتني، مها
إضافًة إىل أن إدارة رأس املال البشري تدعم بصفة أساسية تطّور .1الوحدة واملؤسسةواحملتملة يف إطار أهداف

فتشيـر إلـى أن مجيـع املديريـن العامليـن ،أمـا وجهـة النظـر األخـرى.2املؤسسة، خلق قيم جديدة وضمان استدامتها
ـم؛فمن خالل تعاملهم مع األفراد يفمـوارد بشريـةيـة هـم مديـر ؤسسفـي امل تفهمهـم فهـم األكثـر قـدرة علـى،إدارا

ـم، وهـذا يعنـي أنـه ليـس هنـاك مـن حاجـة إلـى وجـود إدارة مركزيـة متخصصـة للقيـام بوظائـف إدارة  وتلبيـة حاجا
.املـوارد البشريـة

:3هي،امميكن تصنيف املهارات املطلوبة ملديري إدارات املوارد البشرية إىل ثالثة أقس
وهي اليت ختتص مبعرفة املدير لطبيعة العمل املناط به وخصائصه، وقدرته على : املهارات الفنية أو التخصصية.1

.حل املشاكل بكفاءة؛ مثل مهارة رصد وحتليل البيانات، مهارة كتابة التقارير ومهارات العرض والتقدمي
اآلخرين؛ مثل مهارة االتصال، حل الصراعات، تكوين أو ما يسمى بفن التعامل مع : املهارات السلوكية. 2

.العالقات االجتماعية وكسب ثقة اآلخرين وحمبتهم

1 Jean-Marie Peretti, Tous DRH: Les meilleures pratiques par 51 professionnels, 4ème édition, Eyrolles,
Paris, 2012, p. 25.
2 Michel Fourmy, Ressources humaines: stratégie et création de valeur, Maxima, Paris, 2012, p. 32.

.34، ص 2006، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، عّمان، مدخل إستراتيجي: إدارة الموارد البشريةمؤيد سعيد السامل؛ عادل حرحوش صاحل، 3
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وهي قدرة املدير على التفكري املنطقي، واحلكم على األمور بشكل سليم، والقدرة على : املهارات الفكرية. 3
.مهارة اإلقناع والتفاوض ومهارة اختاذ القراراتالتنبؤ واختاذ القرارات املناسبة؛ كمهارة التخطيط، مهارة القيادة، 

وخيتلف املزيج املالئم من هذه املهارات، باختالف املستوى اإلداري للشخص املسؤول؛ فكلما تدرج وظيفيا إىل
أعلى، فهو حيتاج إىل اكتساب مهارات فكرية أكثر، وكلما اجتهنا إىل أسفل اهليكل التنظيمي، احتاج الشخص 

.ية أكثرإىل مهارات فن
نفـذ، وقوانيـن وتعليمـات جيـب أن إن إدارة املـوارد البشريـة تشتمـل علـى قـرارات وعمليـات ال بـد أن تُ 

مهمـا اختلفـت أهدافهـا أي مؤسسةتتبـع، ووسائـل وطـرق عمـل مـن الضـروري أن تراعـى وال يستغنـى عنهـا فـي 
ممارسات إدارة املوارد البشرية، فيطلق عليها العديد من املفكرين اإلداريني وظائف إدارة املوارد أما. ووظائفهـا

ا أن تضع إسرتاتيجيات املوارد البشرية موضع التنفيذ، وتكون  البشرية، وهي جمموعة من النشاطات اليت من شأ
للمؤسسة ن أجل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية، وتعزيز قدرات ومهارات املوارد البشرية مموجهة حنو حتسني األداء

تمع وهناك من حدد هذه املمارسات بتخطيط املوارد البشرية، حتليل .1والدور الذي تلعبه كعنصر فاعل يف ا
ا تنحصر بالتخطيط . التوظيف، التدريب والتطوير، التعويضات وتقييم األداءوتصميم العمل، وهناك من يرى أ

الكتّـاب والباحثيـن لـم يتوصلـوا إلـى ورغم أن.التوظيف، التدريب، تقييم األداء والتعويضاتوالتحليل الوظيفي،
ـا جيبتفـاق حـول املمارسـات التـي ا :2مهـاها،متـارس نوعيـن أساسيـن مـنادارة ، إال أهذه اإلأن تقـوم 

:وتتمثـل فـي،ـة مبمارستهـاؤسسمـع خمتلـف الوحـدات التنظيميـة فـي املحيث تشرتك:الوظائـف اإلداريـة. 1
أن تصنـع اخلطـط التـي حتقـق هلـا األهـداف التـي ،جيب ـةؤسسكـل إدارة أو وحـدة إداريـة فـي املف: التخطيـط.أ

.أنشئـت مـن أجلهـا
سياسـات والربامـج وصـوال إلـى ليـذ تلـك اخلطـط واأن تضـع التنظيـم الـذي ميكنهـا مـن القيـام بتنفأي :التنظيم. ب

. حتقيـق أهدافهـا
.وترغـب وتوجـه نشاطـات العامليـن حنـو حتقيـق اهلـدفوذلك بأن حتفز: التوجيه. ج

: راجع1
- David Autissier; Blandine Simonin, Mesurer la performance des ressources humaines, Edition
d’Organisation, Paris, 2009, p. 54.

، ألردنية للعلوم التطبيقيةالمجلة ا، "أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على تعلم ومنو العاملني يف املصارف التجارية األردنية"سحر فوطة؛ حمي الدين القطب، -
لد  .165، ص 2013، 1، العدد 15ا

أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على اإلنتاجية بالقطاع الصناعي السوداين بالتطبيق على جمموعة شركات جياد "أمحد مهدي عبد القادر؛ أمحد إبراهيم أبو سن، 2
لد مجلة العلوم والتقانة، "الصناعية . 147، ص 2012عة السودان للعلوم والتكنولوجيا، نوفمرب ، جام12، ا
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وأن تقـوم بعمليـة الرقابـة لغـرض التأكـد مـن أن األعمـال تتـم وفقـا للخطـط والسياسـات واألنظمـة :الرقابة. د
.ـامسبقـددة احمل
حتليـل ووصـف الوظائـف، ختطيـط املـوارد البشريـة، : وتتمثـل هـذه الوظائـف فـي كـل مـن:الوظائـف التخصصيـة. 2

وخيتلـف عـدد هـذه الوظائـف . االختيار والتعييـن، تقييـم األداء والتدريـب، األجـور واحلوافـز، صيانـة املـوارد البشريـة
ـوق العمـل وكفـاءة العامليـن فـي هـذه اإلدارة ومستويـات تبعـا لفلسفـة اإلدارة العليـا وحجـم املؤسسـة وخصائـص س

ـم .مهارا
ـا إدارة املـوارد البشريـة :1إلـى ثالثـة جمموعـات رئيسيـة هـي،ميكـن تصنيـف الوظائـف التـي تقـوم 

ـدف إلـى زيـادة املقـدرة علـى األداء وهـي تشمـل الوظائـف اآلتيـة:مجموعـة وظائـف القـدرة. 1 :و
ـة ممـن تـم ؤسسطالبـي التوظيـف فـي املمن يقـوم هـذا النشـاط بانتقـاء أفضـل املتقدميـن : ختيـار والتعييـناال.أ

ـم، وذلـك باستخـدام  وتعيينهـم فـي الوظائـف الشاغـرة عهـا تصميـم وحتليـل العمـل ضختيـار و معاييـر ااستقطا
ـم ـم وقدرا .املتوافقـة مـع مواصفا

يسعـى إلـى اكتسـاب املـوارد البشريـة مهـارات جديـدة فـي ضـوء تقييـم أدائهـا، فهـو يعمـل والذي: التدريـب.ب
ـدف تطويـر وحتسيـن أداء هـذه وتدعيـم وتقويـة جوانـب القـوة فيـه، ،علـى معاجلـة جوانـب الضعـف فـي هـذا األداء

.املـوارد ومتكينهـا مـن أداء مهـام وظائفهـا
وذلـك مـن خـالل تصميـم برامـج حلمايـة املـوارد البشريـة مـن حـوادث : برامـج الصحـة والسالمـة املهنيـة.ج

.وإصابـات العمـل ومـن األمـراض الناجتـة عـن طبيعـة العمـل ومناخـه املـادي
ـدف إلـى زيـادة الرغبـة فـي العمـل: مجموعـة وظائـف الرغبـة.2 :مـل علـى الوظائـف التاليـةتوتش،وهـي 
تسهـم يف خلـق جـو مـن ،وذلـك مـن خـالل إجيـاد عالقـات إجيابيـة وطيبـة مـع املرؤوسيـن: القيـادة واإلشـراف.أ

.لتحقيـق األهـدافالتعـاون ،إضافة إىل التفاهـم واملشاركـة بينهـم
ـم فـي حـل مشاكلهـم: العالقـات اإلنسانيـة.ب .وذلـك مـن خـالل توفيـر املعاملـة احلسنـة للعامليـن ومساعد
.وذلـك مـن خـالل إجيـاد دافعيـة عاليـة ورغبـة قويـة فـي العمـل لـدى العامليـن: التحفيـز.ج
.سياسـة سليمـة للرواتـب واألجـور فـي ظـل تنفيـذ عمليـة تقييـم الوظائـفإعـداد خطـة و ب: التعويضـات املباشـرة.د
موعـة األولـى والثانيـة فـي حتقيـق أهدافهـ:مجموعـة وظائـف مساعـدة.3 ـدف إلـى مساعـدة ا ا وتضـم موهـي 

:الوظائـف التاليـة

.23-22حممد عبده حافظ، مرجع سابق، ص ص 1
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ـة، واملواصفـات والشـروط الواجـب ؤسسأي حتديـد واجبـات ومسؤوليـات وظائـف امل: تصميـم وحتليـل العمـل.أ
.توفرهـا فـي شاغليهـا

وذلـك ،ـة مـن املـوارد البشريـة فـي املستقبـل كمـا ونوعـاؤسسمبعنـى تقديـر احتياجـات امل: ختطيـط املـوارد البشريـة. ب
.فـي ضـوء نتائـج تصميـم وحتليـل العمـل

فـي ضـوء نتائـج النشاطيـن السابقيـن يقـوم هـذا النشـاط برتغيـب وجـذب املـوارد : استقطـاب املـوارد البشريـة.ج
.ـةؤسسالبشريـة مـن سـوق العمـل للتقـدم وطلـب العمـل فـي امل

يتـم استخـدام جمموعـة مـن األسـس والقواعـد والضوابـط مـن أجـل تقييـم أداء حيـث : قيـاس وتقييـم أداء العامليـن.د
ديـن منهـم واملتميزيـن فـي أداء مهامهـم .وكفـاءة العامليـن، وفـي ضـوء نتائـج التقييـم يتـم تعويـض ومكافـأة ا

وتوقعات األفراد صخصائ، احتياجاتإن ممارسات إدارة املوارد البشرية، جيب أن تتمكن من تلبية 
إذ أن التحدي احلقيقي يتعلق بالقدرة على تعايش هؤالء األفراد على اختالف . املتنوعة واملتزايدة باستمرار

م، أعمارهم ومستويات تعليمهم مما ينعكس على روح العمل ،تعزيز التكامل فيما بينهمإضافة إىل .ثقافا
وسوء التفاهم يف جمال العمل، وهو وإال ستتعرض خلطر الصراعات اجلماعية ،اجلماعي والوالء واالنتماء للمؤسسة

كامـال متإدارة املـوارد البشريـة مـع بعضهـا نظامـا ممارسـاتـل كِّ شوتُ . 1ومكانتهاؤثر حتما على نشاط املؤسسةيسما
خـذ فـي جمـال كـل منهـا تَّ التـي تُـ ، وأن القـراراتفيما بينهايشيـر إلـى وجـود عالقـات تبـادل وتكامـل ،ومتفاعـال

يئـة قـوة عمـل مؤهلـة، : ـل بعضـه بعضـا، فجميعهـا تعمـل علـى حتقيـق هـدف إدارة املـوارد البشريـة وهـوكمِّ يُ  توفيـر و
ـة املؤسسحتقيـق وتنفيـذ إسرتاتيجيـة قـادرة علـىو مدربـة وحمفـزة، ذات إنتاجيـة وفاعليـة تنظيميـة عاليـة املستـوى 

.وأهدافهـا
تحليل الوظائف وتخطيط وتوظيف الموارد البشرية: المبحث الثاني

ا تستلزم احلصول عملية حتليل الوظائفتستوجب أن ميتلك القائم عليها قدرا من املعرفة واملهارة، ذلك أ
. اختيار األفراد املالئمني مللء الشواغر الوظيفيةغلها مما ميّكن مناعلى معلومات وافية عن كل وظيفة وشروط ش

ا املستقبلية من املوارد البشرية كما ونوعاالالدقيقتحديدالباملؤسسة كما تقوم  وذلك يقتضي اإلعالن ،حتياجا
يفم عن الوظائف الشاغرة وترغيب األفراد املؤهلني يف العمل فيها، مث االختيار املوضوعي ألفضل املتقدمني وتعيينه

م م وميوال م ومهارا .الوظائف اليت تتناسب مع قدرا

1Thierry Picq, “La gestion des ressources humaines face au défi de la diversité”, L’essentiel du management
par les meilleurs professeurs, Eyrolles, Paris, 2008, p. 353.
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تحليل الوظائف: المطلب األول
له ُمتنحو ألحد األفراداليت يتم إسنادها ،الوظيفة هي جمموعة املهام والواجبات واملسؤولياتإّن 
ا أي أن الوظيفة هي جزء من العمل يكلَّ . لكذاليت متكنه من القيام بالكافية الصالحيات  تتوافر لديه منف 

.مهامهاشروط شغلها والقدرة على إجناز 
تعريف تحليل الوظائف.أوال

ات واملسؤوليات لعمل معني، لغرض عملية دراسة املعلومات املرتبطة بالعملي: "يعّرف حتليل الوظائف بأنه
. 1"املهارات املطلوبة لشاغلهامواصفات الوظيفة وشروطها وكذلك حتديد

أي مجع ودراسة وحتليل . عملية احلصول على بيانات تفصيلية عن الوظائف: "ويعّرف كذلك بأنه
ا، وكذلك املتطلبات األساسية لشغلهااملتعلقة البيانات  .2"بواجبات الوظيفة وأبعادها املختلفة والظروف احمليطة 

للمهارات للمسؤوليات واملهام و قيق وعليه، يتطلب حتليل الوظيفة من القائم على هذه املهمة، التحديد الد
ا؛ السيما جتنب األحكام الثنائية، التخلص من التحيز واألحكام ،املطلوبة نظرا للمزايا العديدة اليت يتميز 

املسبقة، جتنب منح األسبقية والتمييز بني املتقدمني لشغل الوظائف، التحديث املستمر للمعلومات وخاصة الرتكيز 
: 4مها،جانبني أساسينيهذه العمليةوينتج عن .3بنصهذا املألداء مهاموالضرورية على املهارات املطلوبة فعليا

اوصف عملية لوهو : )Job Description(وصف الوظيفة . 1 الغرض وهو يتضمن. املهمة اليت يتعني القيام 
.الوظيفيةاملسؤولياتو الواجبات من الوظيفة،

Person(مواصفات شاغل الوظيفة . 2 Specifications( : املعارف املؤهالت، اخلربات، وتتمثل يف حتديد
.وأي معلومات ضرورية أخرى يتطلبها أداء الوظيفة.والقدرات اليت جيب توافرها يف شاغل الوظيفة

ا متثل جهة حمايدة بني يتم إسنادوقد  عملية التحليل إىل أحد املكاتب االستشارية، على اعتبار أ
م األكثر قدرة على فهم ظروف وطبيعة العمل، بشرية،إدارة املوارد الاملؤسسة والعاملني، أو إىل موظفي  باعتبار أ

. العاملني وحياد املكاتب االستشاريةتعاونأو يتم تكوين فريق عمل من كليهما مبا يضمن 

1 Alain Gavand, Le recrutement: Enjeux, outils, meilleures pratiques et nouveaux standards, 1 ère édition,
Eyrolles, Paris,  2013, p. 280.

.37، ص 2011، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، إدارة الموارد البشريةزاهد حممد ديري، 2
3 Alain Gavand, Prévenir la discrimination à l’embouche: Pourquoi et comment agir?, Editions
d’Organisation, Paris, 2006, p. 175.
4 Josephat Itika, Fundamentals of human resource management, University of Groningen, Mzumbe
university, 2011, p. 76.
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أهمية تحليل الوظائف.ثانيا
وهو . اإلدارييُعترب حتليل الوظائف أحد أنشطة املؤسسة األكثر تأثريا على مجيع عمليات صنع القرار 

عليها مجيع بَىن خلطـوة األوىل اليت تُ ألن له أثر مهم على مجيع الربامج؛ فهو اا،األداة املثالية ملقابلة انشغاال
:2وتتجسد أمهيتها فيما يلي.1يف املؤسسـةإدارة املوارد البشريةالوظائف يف 

.  تم حتليلهايحتديد أسس اختيار العاملني للوظيفة اليت . 1
. تصميم الربامج التدريبية والتأهيلية للعاملني. 2
.بناء هيكل عادل لألجور والرواتبو وضع أسس واضحة لرتقية العاملني ونقلهم. 3
.حتديد اخلصائص الشخصية واملتطلبات الضرورية لشغل الوظائف. 4
.حتديد أفصل الطرق ألداء الوظيفة. 5
. يف ختطيط املوارد البشريةإدارة املوارد البشريةحتليل الوظائف هو األساس الذي تعتمد عليه . 6
.تصميم سياسات للخدمات الصحية واألمن املهين. 7

طرق جمع المعلومات. ثالثا
هناك عدة أساليب ميكن استخدامها يف مجع بيانات حتليل الوظائف، وميكن استخدام كل أسلوب على 

: حدة،كما ميكن استخدام أكثر من أسلوب يف نفس الوقت، وتتمثل هذه األساليب فيما يلي
ومسؤوليات كاملة عن واجبات الوتسمح هذه الطريقة بإمكانية مجع املعلومات : طريقة المقابلة الشخصية.1

ا حتتاج إىل توافر إمكانيات كبرية من حيث اجلهد واملال والوقت. وظروف أداء الوظيفة .ويعاب عليها أ
يقتضي هذا األسلوب أن يقوم شاغل الوظيفة بتعبئة منوذج يتم إعداده بدقة من طرف : طريقة االستقصاء.2
ويتوقف جناح هذا األسلوب على وعي وثقة العاملني بأمهية الدراسة. عن الوظيفة املراد حتليلهاشريةبالوارداملدارةإ

. والنتائج املرتتبة عليها ونوعية الوظائف اليت يتم حتليلها، وكذا الدقة يف تصميم النموذج لتحقيق اهلدف املنتظر منه
ا صعوبة فهم األسئلة واحتمال احلصول على بيانا .ت غري كاملة أو غري دقيقةمن بني عيو

يعتمد هدا األسلوب على املالحظة املباشرة لشاغل الوظيفة أثناء تأدية عمله، وتسجيل كل : طريقة المالحظة. 3
ا عالية التكاليف، تتطلب وقتا طويال من احمللل وال تصلح . املعلومات الالزم احلصول عليها ا أ ومن عيو

.رية وليست يدويةلالستخدام إذا كانت الوظائف إدا

1 Dominique Lamaute; Bernard Turgeon, De la supervision à la gestion des ressources humaines: à l’ère
d’une GRH en transition, 3ème édition, Chenelière Education inc, France, 2009, p. 85.

.60- 58، ص ص 2013والتوزيع، عّمان، ، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر إدارة الموارد البشرية، حسني حرمي2
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نتائج تحليل الوظائفستخداماتا.رابعا
وسنعرض فيما يلي . متثل نتائج حتليل العمل األساس يف تنفيذ وممارسة معظم وظائف إدارة املوارد البشرية

ا :1أهم استخداما
لتحديد حيث تستخدم املعلومات عن واجبات الوظيفة وخصائص شاغلها كمعايري : االستقطاب واالختبار. 1

م وتعيينهم .نوعية األفراد الواجب استقطا
تستخدم املعلومات اليت يوفرها حتليل الوظائف يف حتديد نوعية املهارات والقدرات واملعارف : التدريب والتنمية. 2

.املطلوبة اليت تبىن على أساسها مستويات وحمتويات برامج التدريب والتنمية
وظائف يف حتديد املعايري وأسس املوضوعية لتقييم أداء العاملني، وذلك من يساهم حتليل ال: تقييم األداء. 3

.   خالل مقارنة ما هو مفرتض أداؤه باألداء الفعلي للعامل للحكم على مستوى أدائه الوظيفي
حيث تسمح املعلومات الناجتة عن عملية حتليل الوظائف بتقدير حجم ونوعية التعويضات اليت : التعويضات.4

تتناسب مع خصائص كل وظيفة وتساعد يف تقدير األمهية النسبية هلذه التعويضات بالنسبة لكافة الوظائف يف 
.املؤسسة

فمن خالل حتليل الوظائف يتم التعرف على أخطار الوظيفة وأخطار ظروف العمل، وبذلك : حماية العاملين.5
.أخطار العمل وحتسني ظروفهيتم اختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية العاملني من حوادث و 

حيث أن معرفة املتطلبات املهارية للوظائف املختلفة يؤدي إىل حسن توجيه : تخطيط المسار الوظيفي.6
م، وبالتايل األكثر احتماال من حيث حتقيق النجاح والرضا .العاملني إىل الوظائف األكثر توافقا مع قدرا

ة،  ؤسسبالوظائف تفيدنا يف حتديد سلم الرتقية الذي يسلكه العامل يف املفاملعلومات املتعلقة: الترقية والنقل.7
.كما تفيد يف توضيح إمكانية نقله من وظيفة ألخرى وفقا ألسس سليمة

حيث يفيد حتليل الوظائف يف التعرف على املشكالت التنظيمية، وبالتايل يعطي : التطور الفعال للتنظيم.8
راءات التصحيحية ملعاجلة هذه املشكالت واحلد من أثارها السلبية، وهذا سوف الفرصة للمسؤولني الختاذ اإلج

.يؤدي إىل ارتفاع مستوى الفعالية التنظيمية

: راجع1
.122سامح أمحد عبد الباقي، مرجع سابق، ص -
.52حممد بن دليم القحطاين، مرجع سابق، ص -
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البشريةالموارد تخطيط : المطلب الثاني
م، ؛يف إطار خطة متكاملةإدارة املوارد البشريةتتم كافة ممارسات  حتدد االحتياجات من األفراد، نوعيا

م والتوقيت املناسب لتوفريهم، لتحقيق فعالية هيكل املوارد البشرية باملؤسسة .مستويات كفاء
تعريف تخطيط الموارد البشرية.أوال

، البشريةإدارة املوارد أحد األنشطة واملمارسات األساسية اليت تؤديها : "يعّرف ختطيط املوارد البشرية بأنه
.1"اامن حيث أعدادها وأنواعها ومهار ،احتياجات املؤسسة املستقبلية من املوارد البشريةدَّدفمن خالله حت

تقدير االحتياجات من املوارد البشرية، وما هو متوفر منها والفجوة بينهما، وتوفريها  : "كما يعّرف بأنه
.2"واستغالل طاقات وإمكانيات املؤسسةيف أوقات حمددة وتكلفة عمل مناسبة،ألداء أعمال معينةكما ونوعا

وغالبا ما يكون واضحا يف امليزانيات السنوية، وثائق التخطيط . وهو ميكن أن يكون عملية رمسية أو غري رمسية
باملهارات املطلوبة اإلسرتاتيجي، مقرتحات التمويل وغريها، وذلك لضمان توفر العدد الكايف من املوارد البشرية 

دف إىل تقدير حالة العرض من املوارد .3عند احلاجة وتتشكل عملية ختطيط املوارد البشرية من سلسلة أنشطة 
ا من املوارد البشرية والسعي إىل وضع اخلطط  البشرية يف أسواق العمل، وكذلك تقدير احتياجات املؤسسة ذا

احبالكفيلةالفعالة  مع األخذ يف االعتبار أوضاع أسواق العمل وحالة ،يف التوقيت املناسبصوهلا على احتياجا
.العرض من املوارد البشرية اليت حتتاجها املؤسسة

تخطيط الموارد البشريةوأهدافأهمية .ثانيا
: 4تتمثل أمهية ختطيط املوارد البشرية يف العديد من االعتبارات، من بينها ما يلي

ة، مما يزيد ؤسسالكفاءات البشرية من سوق العمل أو من خمزون املهارات الداخلية يف املاحلصول على أحسن . 1
ا على املنافسة .من قدر

".إنتاج أكرب بتكاليف أقل"ةيساعد على حتسني استخدام املوارد البشرية وبالشكل الذي حيقق سياس. 2
،ميكن على ضوئها إعداد ميزانية تقديرية لألجوراليتو تفيد خطط املوارد البشرية يف تقدير تكلفة عنصر العمل . 3

.  املزايا واخلدمات األخرىو مستويات األجور السائدة و املوارد البشريةتشمل األعداد املطلوبة من 
ا املستقبلية من املوارد البشرية. 4 .هاومن مث معاجلة الفائض أو العجز في،يساعد املؤسسة يف حتديد احتياجا

1 The human resource management function. Available from:
http://www.wiley.com/legacy/Australia/PageProofs/BUS_MAN/3_4/c05TheH, cnsulté le 26/05/2016.
2 Benoit Thery, Développer les RH à l’international: Pour une géopolitique des ressources humaines,
Dunod, Paris, 2011, p. 56.
3 HR management standards. Available from:
http://hrcouncil.ca/resource-centre/hr-standards/documents/HRC-HR_Stan. consulté le 26/05/2016.

.79-78، ص ص 2014، الطبعة األوىل، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عّمان، إدارة الموارد البشريةحممد جاسم الشعبان؛ حممد صاحل األبعج، 4
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تها الداخلية واخلارجية، ومواجهة أية انعكاسات قد بيئيهيئ املؤسسة ملواجهة التغريات اليت قد حتدث يف . 5
.حتدث يف حمتوى ونوعية العمل

:1إىل حتقيق مجلة من األهداف، نذكر من بينهاختطيط املوارد البشرية ويهدف 
.احتياجات املؤسسة ومستوى العمالةختفيض تكاليف اليد العاملة مع احلفاظ على التوازن بني . 1
.ضمان امتالك قدرة اإلنتاج الضرورية لدعم األهداف التنظيمية. 2
.حتقيق االستغالل األمثل للموارد البشرية وضمان استمرارية تطويرها. 3
.تقدمي املعلومات ذات الصلة، للتخطيط لربامج املوارد البشرية. 4
.ع األهداف التنظيمية وزيادة إنتاجية املؤسسةماملوارد البشريةتنسيق نشاطات. 5
.فيهااملشاركة يف التخطيط اإلسرتاتيجي للمؤسسة، وتعزيز دور إدارة املوارد البشرية. 6
.تقدمي املعلومات الضرورية إلنشاء خطط املسارات الوظيفية. 7
.تنفيذ ختطيط احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية. 8

الموارد البشريةخطوات تخطيط .ثالثا
: تتمثل فيما يلي،تتضمن عملية ختطيط املوارد البشرية عددا من اخلطوات الواجب إتباعها

حتديد (ات املستقبلية من املوارد البشرية جحتديد االحتيايعتمد : تحديد الطلب المتوقع من الموارد البشرية.1
على األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها، والبد أن يبحث موضوع حتديد االحتياجات املستقبلية ،)الطلب

: 2يف ضوء ثالث نقاط
.عدد العاملني الذين حتتاجهم املؤسسة مستقبال.أ

م الشخصية.ب .مواصفا
.الوقت املناسب لتعيينهم يف مناصبهم باملؤسسة. ج
تتعلق هذه املرحلة حبصر املوارد البشرية العاملة حاليا يف : الموارد البشريةتحديد العرض المتوقع من .2

ات اليت مت حتديدها يف جاملؤسسة وحتليلها، وكذلك دراسة املتوفر منها يف سوق العمل من مهارات يف ضوء االحتيا

:راجع1
- Dominique Lamaute; Bernard Turgeon, op. cit, p. 106.
- Marie-JoséeTessier, Guide de gestion des ressources humaines, Technompétences, Montréal, 2013, p. 12.

، جامعة الريموك، األردن، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه فلسفة "فاعلية إدارة املوارد البشرية يف اجلامعات األردنية احلكومية وسبل تطويرها"ميسون حممود بردويل، 2
.27، ص 2010
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إمكانية تلبية احتياجات املؤسسة مدى إدارة املوارد البشريةويف ضوء نتائج التقومي والدراسة، تقرر . املرحلة السابقة
.1على املصادر الداخلية أو اخلارجيةامن األفراد اعتماد

بعد دراسة العرض والطلب على املوارد البشرية يف ضوء األهداف املستقبلية، تقوم إدارة : وضع خطة العمل.3
خطوات عمل تفصيلية ملا جيب أن املوارد البشرية بوضع خطة العمل اليت متثل نظاما إجرائيا لتنفيذ األهداف أو

ل وحمتويات اخلطة على نتائج التحاليل واملقارنة املشار إليها يف املرحلة السابقة، وكذلك يوتعتمد تفاص.يتم عمله
املوارد البشرية وإسرتاتيجيتها البعيدة املدى، كما جيب أن تعكس أهداف . على اجتهادات اجلهة اليت تعد اخلطة

خطة االنتقاء : ومن بني القرارات اليت ميكن وضعها. داخليا وخارجياوف احمليطة باملؤسسة وذلك يف إطار الظر 
.خطة لبحث كيفية تطوير املسار الوظيفيو ل األجوريالنقل والتقاعد، خطة تعد،الرتقيةالتدريب، و والتوظيف

يتم خالل هذه املرحلة نقل خطة العمل إىل حيز التنفيذ، وذلك وفق جدول زمين يتم : تنفيذ الخطة ومتابعتها.4
ويعترب ختطيط املوارد البشرية عملية دائمة ومستمرة، ونظرا لتوقع حدوث تغريات فالبد للخطة من . إعداده مسبقا

ا، وإجراء أية تعديالت تكون ضرورية  .2مع الظروف السائدةلتكيفلمراجعة دورية وتقييم مستمر لضمان كفاء
المقومات األساسية لتخطيط الموارد البشرية.رابعا

: 3فيما يلي،تتمثل أهم املقومات اليت جيب توافرها لضمان وجود ختطيط فعال وسليم للموارد البشرية
.بالوالء واالنتماءناع اإلدارة العليا بأمهية ختطيط املوارد البشرية كأساس لتكوين قوة عمل فعالة وتتميز تقاضرورة . 1
وبالتايل يتحقق التكامل بني ختطيط املوارد البشرية ،من أهداف املؤسسةاملوارد البشريةأن تنبع أهداف ختطيط . 2

.والتخطيط الشامل هلا
أن يتم وضع نظام متكامل للمعلومات اإلدارية لتخطيط املوارد البشرية يتكامل مع نظام املعلومات اإلداري . 3

.وذلك حىت ميكن وضع ختطيط سليم للعنصر البشريللمؤسسة، 
جيب أن يعكس ختطيط املوارد البشرية كافة املتغريات املتوقع حدوثها مستقبال، ويتحقق ذلك من خالل . 4

.هداف املؤسسةألاملراجعة الدورية للخطط املوضوعة وإمكانية حتقيقها 
هنسجم مع التخطيط الشامل للمؤسسة، أي أنفتخطيط املوارد البشرية إذن، عملية مستقبلية البد أن ت

املوارد األخرى يف املؤسسة، وأن التخطيط يعتمد أساسا على وجود ية ليست منفصلة عن عمليات ختطيطعمل
.أهداف تسعى إىل حتقيقها عن طريق مواردها املختلفة ومن ضمنها املوارد البشرية

.65-64وش صاحل، مرجع سابق، ص ص مؤيد سعيد السامل؛ عادل حرح1
.86حممد بن دليم القحطاين، مرجع سابق، ص 2
.81-80حممد جاسم الشعبان؛ حممد صاحل األبعج، مرجع سابق، ص ص 3
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التوظيف : المطلب الثالث
لعملية ختطيط املوارد البشرية، واألداة اليت ميكن من خالهلا نطقياالمتداد املعملية التوظيف عتَرب تُ 

.استقدام األفراد وإجراء املفاضلة بينهم والتعرف على من تتوفر فيهم الشروط الالزمة ألداء العمل وحتّمل املسؤولية
، أي بني ومتطلبات املنصبواملشكل الذي يطرحه كل توظيف هو حتقيق أفضل كفاءة بني القدرات الفردية 

ينبغي حتديد متطلبات كل وظيفة بدقة، كما أنه كلما كان عدد املتقدمني لشغل الوظيفة  ولذلك،.املنصب وشاغله
وعادًة ما يُعترب التسرّع يف عملية التوظيف مكلفا . 1تكون الفرصة أكرب الختيار وتوظيف أفضل املرتشحني،كبريا

هناك مبادئ لذلك . 2إدارة املوارد البشريةمن ناحيةوغري مناسب للمؤسسة، وقد يكون بذلك مصدرا للفشل 
وهي . ومبدأ احلياد واملوضوعيةمبدأ تكافؤ الفرص، مبدأ الكفاءةأمهها جيب أن يستند إليها، أساسية للتوظيف 

اليت جيب أن تنجزها إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة بكفاءة وفعالية، ألنه على أساسها يتحدد إحدى الوظائف
. االستقطاب واالختيار والتعيني: جناح النشاطات الوظيفية األخرى، فهي تشتمل على ثالثة عناصر أساسية وهي

من اكتساب امليزة التنافسية املتمثلة يف نوعية نها هذه العملية مفتاح جناح املؤسسة والوسيلة اليت متكّ عدّ وعليه، تُ 
ويشّكل االستقطاب عملية ثنائية بني املؤسسة والفرد .3املوارد البشرية اليت يصعب تقليدها من طرف املنافسني

حبيث كل منهما يبحث عن اآلخر، مما يعين أن االستقطاب ميثل حلقة الوصل بني ختطيط املوارد البشرية وعملية 
.االختيار

االستقطاب .أوال
ا املستقبلية املؤسسة قيامبعد  رع يف إجراءات توفري هذه تشمن املوارد البشرية، بتحديد احتياجا

.ستقطاباالحتياجات واليت تعكس بداية ممارسة نشاط اال
تعريف االستقطاب. 1

عملية اكتشاف املرشحني احملتملني الراغبني واملؤهلني لشغل الشواغر الفعلية أو : "يعّرف االستقطاب بأنه
.4"الوظائف وبني من يبحث عن التوظيفبشغلاملتوقعة، وبعبارة أخرى هو حلقة الوصل بني من يرغب 

واحلصول على مرشحني حمتملني للوظائف، وذلك بالعدد وبالنوعية جذبعملية : "ويعّرف كذلك بأنه
األكثر مالءمة لشغل واحلصول على أحسن املرتشحني و بينهم املفاضلة لمؤسسة لويف الوقت املناسب، حىت ميكن 

1 Bernard Martory; Daniel Crozet; Bruno Solnik, Gestion des ressources humaines: Pilotage social et
performances, 9ème édition, Dunod, Paris, 2016, p. 44.
2 Jean- Claude Corbel, L’essentiel du management de projet: Les pièges à éviter, Eyrolles, Paris, 2013, p. 25.

، األكادميية العربية للعلوم املالية )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه فلسفة "واقع التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية يف القطاع العام يف األردن"موفق حممد الضمور، 3
.55، ص 2008واملصرفية، األردن، 

.149، ص 2010، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عّمان، إدارة الموارد البشريةالوظائف اإلستراتيجية في جنم عبد اهللا العزاوي؛ عباس حسني جواد، 4
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ويشّكل جذب واحلفاظ على األفراد هدفا أساسيا إلدارة . 1"متطلبات وشروط شغلهايف ظل،الوظائف الشاغرة
.وحتقيق ذلك يتطلب وجود مناخ عمل إجيايب، مرونة يف توقيت العمل وجودة برامج التدريب. ارد البشريةاملو 

ومن اجلدير بالذكر أن وظيفة االستقطاب متتد لتشمل ليس فقط السعي إىل الوفاء باحتياجات الوظائف 
كما أن . لشغل تلك الوظائفواهتمامات املرشحني من املرشحني، وإمنا أيضا الوفاء حباجات ورغبات وقدرات 

:2ختاذ قرارات بشأن ثالثة جماالت لالستقطاب وهياعليها املؤسسات بوجه عام، جيب 
.واليت حتدد نوعيات الوظائف اليت جيب على املؤسسة عرضها: سياسات األفراد. أ

لذين ميكنهم التقدم واليت تؤثر يف نوعية األفراد ا،مصادر االستقطاب املستخدمة يف احلصول على املرشحني. ب
.لشغل الوظائف

.واليت تؤثر يف حتقيق التوافق بني الوظيفة واملرشح لشغلها: خصائص وسلوكيات القائم باالستقطاب. ج
ا تسهم يف حتقيق األهداف التالية: أهمية االستقطاب. 2 :3تكتسب عملية االستقطاب أمهيتها من كو
.ة بأقل تكلفة ممكنةؤسسلشغل الوظائف يف املتوفري عدد كبري من األفراد املالئمني .أ

مما خيفض من تكاليف عملية باملؤسسةاملسامهة يف تقليل عدد املتقدمني من غري املؤهلني لشغل املناصب .ب
.االختيار النهائي

مو يف حتقيق درجة عالية من االستقرار الوظيفي من خالل جذب أفضل املرشحني اإلسهام. ج .االحتفاظ 
حتقيق املسؤولية االجتماعية والقانونية واألخالقية، من خالل االلتزام بعملية البحث الصحيحة وتأمني حقوق . د

.املتقدمني املرشحني لشغل الوظائف
خفض نفقات األنشطة اخلاصة باملوارد البشرية اليت تلي عملية االختيار مثل التدريب، وذلك بسبب جذب . هـ

.اليةأفراد مالئمني وذوي كفاءة ع
ترتبط قدرة املؤسسة على استقطاب أفضل املوارد البشرية يف سوق العمل مبوقع : مصادر االستقطاب.3

املؤسسة؛ فكلما كانت هذه األخرية ناجحة ولديها موقع متميز يف السوق، كلما كانت جذابة وقادرة على 
ادقة ومالئمة عن املؤسسة، مما يؤدي وذلك من خالل بناء صورة قوية، ص. بالنوعيات املرغوبةاستقطاب األفراد
مل سوق تيشو . 4اجتذاب واستبقاء املواهب والكفاءات الضرورية الستمرارية نشاطها ومكانتهاإىل جناحها يف 

1 Wouter Jan Van Muiswinkel, “Future challenges in human resources management and training in national
statistical offices”, Human resources management and training, United Nations, New York, 2013, p. 5.

.95زاهد حممد ديري، مرجع سابق، ص 2
.34- 33ميسون حممود بردويل، مرجع سابق، ص ص 3

4 Rita Braziunaite; Heidi Torstensen; Jan Byfuglien, “Becoming an attractive employer for future employees”,
Human resources management and training, United Nations, New York, 2013, p. 199.
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من أولئك الذين ميلكون املهارات والقدرات واالستعداد للعمل، سواء كانوا ) املعروضة(العمل على العمالة املتاحة 
مها املصدر ،الستقطابلوهناك مصدرين أساسيني . يعملون فعال ويتطلعون لفرص أفضل أو عاطلني عن العمل
:الداخلي واملصدر اخلارجي، كما هو مبني يف الشكل التايل

مصادر استقطاب الموارد البشرية: )01(الشكل رقم 

.194مؤيد عبد احلسني الفضل؛ هاشم فوزي العبادي، مرجع سابق، ص ؛يوسف حجيم الطائي:المصدر

ا على العاملني فيها والذين تتوافر فيهم تعتمد املؤسسةإن متطلبات عند شغل الوظائف الشاغرة 
ويتم ذلك من خالل الرتقية إىل وظيفة ذات مسؤوليات أعلى أو النقل من قسم آلخر .ومؤهالت الوظيفة املطلوبة

لني ملعرفة مدى رغبتهم يل املتقاعدين واملستقاأو وضع إعالن يف لوحة اإلعالنات داخل املؤسسة أو االتصال بالعم
م للعمل فيها أو استغالل نظام  معلومات املوارد البشرية باملؤسسة أو االستفسار عن أقارب وإمكانية عود

.ومعارف العاملني
قد تلجأ املؤسسة إىل املصادر اخلارجية للحصول على األفراد املناسبني لتعيينهم يف الوظائف كما 

عالن وذلك عن طريق اإل،واملقصود باملصادر اخلارجية هو االعتماد على العاملني من خارج املؤسسة.الشاغرة
ا يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة أو العودة إىل ملفات طاليب العمل للبحث عن  عن احتياجا

أو اإلعالن عن الوظائف الشاغرة يف اجلامعات بة أو اللجوء إىل مكاتب التوظيفأشخاص باملؤهالت املطلو 

الرتقية
النقل

اإلعالن الداخلي 
العمال السابقني
قاعدة املعلومات

االستقطاب من خالل العاملني

اإلعالن 
طاليب العمل

مكاتب التوظيف
اجلامعات والكليات ومراكز التدريب

النقابات العمالية

الداخلياملصدر 

املصدر اخلارجي

مصادر احلصول على 
املوارد البشرية



النظري ملمارسات إدارة املوارد البشريةاإلطار : الفصل األول

27

ا للمنتسبني واملعاهد العلمية الستقطاب املتفوقني أو االتصال بالنقابات العمالية عند احلاجة حيث تقدم خدما
.إليها والراغبني يف العمل من خالل نشر إعالنات يستفيد منها من يرغب يف التقدم للوظيفة

االختيار.ثانيا
إّن االختيار الفّعال هو انتقاء أنسب املتقدمني لشغل وظيفة أو وظائف معينة من بني املتقدمني لشغلها، 

.فر لديهم كافة املتطلبات الالزمة للوظيفة أو الوظائف املراد شغلهاوهم من تتوا
نتقاء األفراد الذين تتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة إلجناز مهام ا: "يعّرف االختيار بأنه: تعريف االختيار. 1

تبدأ بتقدمي عتماد سلسلة من اإلجراءات أو اخلطوات اليتاأي . ية أو احملددة بالشكل املطلوبنالوظائف املع
طلب االستخدام من قبل الفرد الذي يرغب بالتوظيف، وتنتهي باجناز القرار القاضي باملوافقة على اختيار الفرد 

.    1"لشغل وظيفة من الوظائف الشاغرة يف املؤسسة املعنية
ني لشغل شحاملرت بني باالنتقاء من،مبقتضاها إدارة املوارد البشريةتقوم العملية اليت : "ويعّرف كذلك بأنه

.2"ئهاوظيفة معينة من حيث درجة صالحيتهم ألدا
ميكن القول أن االختيار يهدف إىل حتقيق التوافق بني متطلبات وواجبات الوظيفة وبني مؤهالت ،وعليه

وقدرات وخصائص الفرد املتقدم لشغلها، ذلك أن حسن اختيار وتوزيع املوارد البشرية داخل املؤسسة ووضع الفرد 
.أداء كل من العاملني واملؤسسةينعكس إجيابا على،املناسب يف املكان املناسب كل حسب قدراته وإمكانياته

:3حتتل عملية االختيار أمهية بالغة، ميكن إرجاعها إىل ما يلي: أهمية االختيار. 2
وإذا وضع يف وظيفة ال تتناسب مع خرباته . إن عملية االختيار تدفع باجتاه وضع الفرد يف الوظيفة املناسبة له. أ

.يف حالة من القلق وعدم االستقراروقدراته ومعارفه ومؤهالته فإنه سيكون دائما 
م وكذا االستقرار الوظيفي، . ب إشباع احلاجات اإلنسانية للعاملني، فتوفر هلم أجورا عادلة تتناسب مع مؤهال

.ورفع الروح املعنوية لديهم
.إن اختيار الشخص املناسب يضمن حتقيق إنتاجية عالية، وجيعل تعرضه إلصابات العمل حمدودا. ج
هي تلك اخلصائص واملواصفات اليت جيب توافرها يف املرشح للوظيفة، واملستمدة من حتليل : معايير االختيار. 3

اللـــــــراء االختبار، ويتم تقييمه من خــوتتم دعوة كل مرشح إلج. الوظائف للوصول إىل مستويات عالية من األداء

.160جنم عبد اهللا العزاوي؛ عباس حسني جواد، مرجع سابق، ص 1
2 Chloé Guillot-Soulez, Petit lexique- Gestion des ressources humaines, Gualino, France, 2016,  p. 44.

.115نادر أمحد أبو شيخة، مرجع سابق، ص 3
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: من أهم هذه املعايري، 1مثلهذه املعايري ويتم تعيني املرشح األقرب للوضع األ
،حيث يتم حتديد مستوى معني من التأهيل العلمي لشاغل الوظيفة والتخصص الدراسي: مستوى التعليم. أ

.وأحيانا يتم حتديد الشهادة من جهة معينة التفاقها مع نظم العمل باملؤسسة
ا تعين ممارسة العمل حتتو : اخلربة السابقة. ب وقد . ومؤشرا لنجاح أدائه مستقبال،بطريقة أفضلل أمهية خاصة أل

اؤسستكون اخلربة بعدد سنوات املمارسة السابقة للمهنة أو سنوات العمل بآخر م .  ة التحقق 
حيث تتطلب بعض األعمال صفات جسمانية معينة كالطول أو القوة أو ): اجلسمانية(الصفات البدنية . ج

.لوظيفةوذلك حسب طبيعة ا،اجلمال واألناقة
تقدم للوظيفة مثل ، وهي تشري لنمط شخصية املتهحيث حتدد مدى توافق الفرد مع بيئ: الصفات الشخصية. د

.مقدار حتكم العاطفة يف تصرفاتهو أخالقه وطبائعه، حساسيته، ثقته بالنفس، التحكم يف األعصاب 
شحني اختاذ قرار اختيار أحد املر حني إىلمتر عملية االختيار خبطوات معينة،: خطوات عملية االختيار. 4

: مير االختيار باخلطوات التاليةوتعيينه، 
خطوات عملية االختيار : )02(الشكل رقم 

.87وش صاحل، مرجع سابق، ص حمؤيد سعيد السامل؛ عادل حر :لمصدرا

1 Laetitia Lethielleux, L’essentiel de la gestion des ressources humaines, 10 ème édition, Gualino, France,
2016, p. 75.

استقبال طاليب العمل

الفحص األويل لطلبات التوظيف

االختبارات

املقابلة

االختيار األويل

القرار النهائي

الكشف الطيب

قرار التعيني

الرفض
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ف على شروط شغل حيث يتم يف هذه املرحلة استقبال طاليب العمل لغرض التعرّ : طاليب العملاستقبال. أ
ا وغريها من  االوظيفة واالمتيازات املرتبطة  .املعلومات اليت تقوم إدارة املوارد البشرية بتزويدهم 

وفيها يتم فحص طلبات التوظيف والسرية الذاتية للمرتشحني للتعرف على : الفحص األويل لطلبات التوظيف. ب
م الشخصية والتأكد من مطابقتها للشروط واملواصفات املعلنة للوظائف  م العلمية ومعلوما م وخربا مؤهال

.وعليه يتم استبعاد الذين ال تتوفر فيهم الشروط املطلوبة. الشاغرة
باإلضافة إىل القدرة ،دف إىل الكشف عن قدرات ومهارات املرتشحني للوظائف الشاغرةوهي : االختبارات. ج

قدر وطاملا أن كل عمل حيتاج فيمن يشغله إىل نوع و . على النمو والتقدم والقدرة على حتّمل مسؤوليات أكرب
:  1وهي،معني من القدرات واملهارات واليت ختتلف من فرد إىل آخر، جند أن هناك أنواعا متعددة من االختبارات

أداء العمل الذي سيكلف به عند شغل الوظيفة، لغرض ،لتعينيلوفيها يطلب من املرشح : اختبارات األداء- 
،تقييم أدائه واختيار أفضل املتقدمني للعمل يف املؤسسة

عنها وتقيس جمموعة من املعارف واملهارات واالستعدادات الذهنية للفرد، ويعّرب : اختبارات القدرات الذهنية- 
وتقيس هذه االختبارات القدرة على التلخيص، التحليل، قوة الذاكرة، القدرة على . أحيانا باختبارات الذكاء

،قدرة اللفظية واحلسابية وصحة احلكم على األموراملالحظة، الفهم اللغوي، سرعة اإلدراك والتصور البصري، ال
تتناول بشكل عام بعض مظاهر السلوك الفردي ليستنتج منها السلوك أو األداء العام : اختبارات الشخصية- 

للفرد مستقبال، وأمهها االتزان االنفعايل، الثقة يف النفس، القدرة على التعامل مع اآلخرين، القدرة على القيادة، 
،حتّكم العاطفة يف تصرفاته، النضج واالنتماء، التعاون واالنطواءمقدار 

ا تتجه يتعد املقابلة من أكثر الوسائل شيوعا يف مجيع املعلومات الالزمة إلجراء االخت: املقابلة. د ار، ذلك أ
من خالل بصورة مباشرة حنو التعرف على الفرد من حيث خربته العملية، خلفيته التعليمية وخصائصه الشخصية،

.التفاعل املشرتك بني القائم باملقابلة واملتقدم للوظيفة
بإجراء مراجعة شاملة ومعمقة لكل املعلومات اليت حصلت إدارة املوارد البشريةوهنا تقوم : االختيار األوىل.هـ

.عليها بشأن املرشح للوظيفة من أجل الوقوف على مدى مالءمته لشغلها
بتقدمي إدارة املوارد البشريةديد وحتليل بيانات املرشح الذي اجتاز االختبار بنجاح، تقوم بعد حت: القرار النهائي.و

.ترشيحات التعيني إىل رئيس املؤسسة بغية إصدار األمر اإلداري اخلاص بتعيني املرشح وإعالمه بذلك

.154، ص 2008، الطبعة األوىل، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، منظور استراتيجي: إدارة الموارد البشريةعلي السلمي،1
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لسابقة بنجاح، وتطابق املهارات املرحلة النهائية لعملية االختيار، اجتياز املرتشح للمراحل اوه: الكشف الطيب. ز
وقبل إصدار قرار التعيني يتم إخضاعه للفحص الطيب أي .والقدرات والصفات اليت ميتلكها مع متطلبات الوظيفة

البد له من تقدمي شهادة طبية تثبت سالمته من األمراض املعدية واملزمنة ومتتعه بالصحة واللياقة البدنية اليت تؤهله 
.ات الوظيفة بنجاح بعد تعيينه فيهاألداء مهام وواجب

التعيين.ثالثا
واملؤسسة قبل التوظيف الفعلي، من خالل استقباهلا لطاليب العمل يبدأ االتصال بني املوظف اجلديد 

ويُعترب انطباع الفرد عن املؤسسة هو الصورة . واملقابلة مع املسؤول عن التوظيف أو املسّري أو موظفني آخرين
بتنفيذ خطوات االختيار ويشرتك مديروا اإلدارات األخرى يف عملية إدارة املوارد البشريةتقوم إذ . 1اخلارجية هلا

،ني يف الوظائف العليا القياديةيوبالنسبة للتع. سلطة التعيني فهي عادة ما تكون من جهة مركزيةاأم،االختيار
.فيختص جملس اإلدارة بسلطة التعيني فيها

ية إصدار القرار بتعيني املرشح أو املرشحة يف وظيفة معينة بقسم أو إدارة حمددة، عمل: "ويقصد بالتعيني
عتبارا من تاريخ حمدد، ويرتتب على هذا القرار حقوق للموظف أو املوظفة يف األجر واملزايا اإلضافية وواجبات ا

:هي،وتتضمن عملية التعيني أربعة نقاط أساسية. 2"ومسؤوليات الوظيفة
.وعادة يكون التعيني حتت التجربة سنة أو أقل قابلة للتمديد:قرار التعينيإصدار . 1
والقيام بإجراءات تصحيحية الوظيفةمع العامل اجلديد يف البداية ُيسلَّط الضوء على تكييف:هيئة املبدئيةتال. 2

.إذا لزم األمر
الذي حيدد مدى كفاءته لتثبيته أو فصله أو املباشراملسؤولمن طرف :متابعة وتقومي الفرد خالل فرتة التجربة. 3

.حتويله إىل وظيفة أخرى
يئة الظ:تثبيت الفرد. 4 اية فرتة التجربة وكذا منحه الصالحية و .هعملمهام روف الالزمة لتنفيذ ـــويتم ذلك عند 

إعداد خطط هلا بض عام للقوى العاملة لديها، وذلك يسمح اعر استأن تقوم ب،أيضاميكن للمؤسسةوفيها 
قائمة العناصر احملتملة لتطوير املسار الوظيفي، خطط التدريب، خطط تكييف كل فرد مع منصبه، اإلحالل، 

، اليت ...)ترقية، تدريب، نقل (النقل ما بني الوظائف واملواقع، قائمة األشخاص غري املالئمني، رغبات األفراد 
.3اتيجية املؤسسةالضرورية لتنفيذ إسرت تواجه تطور املؤسسة والوظائف

1 Serge Perrot; Delphine Lacaze, L’intégration des nouveaux collaborateurs, Dunod, Paris, 2010, p. 52.
.127حممد بن دليم القحطاين، مرجع سابق، ص 2

3 Dimitri Weiss, Les ressources humaines, Edition d’Organisation, Paris, 1999, p. p 77-78.
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تدريـب وتعويـض المـوارد البشريـة: المبحـث الثالـث
،لنشاط املؤسسةـةضرورياملـوارد البشريـة التوفريـن فـي يختيـار والتعيستقطـاب واالالتاليـة بعـد االرحلةإن امل
حتسنيمـن خـالل ،أساليـب العمـلمسايرة التطور يفرفـع الكفـاءة اإلنتاجيـة و تكمن أمهيته يفالذيهـي التدريـب

ـم مـن جهـة وت إضافـة إلـى .أمنـاط السلـوك املتبعـة فـي أداء أعماهلـم مـن جهـة أخـرىغيريمهـارات العامليـن وقدرا
ويتـم ذلـك عـن طريـق احلوافـز واألجـور ،ومكافئتهـم عـن جهودهـمهمهتمـام بكـل مـا يتعلـق بتعويـضاالضرورة 

.ملواردها البشريةـة ؤسسـا املختصصهمتيـازات املاديـة اإلضافيـة التـي واال
التدريـب: المطلـب األول

إلدارة السليمـة، وهـو أحـد احملـاور الضروريـة لعمليـة التنميـة والتطويـر الذاتـي لكيـزة أساسيـة ر يعتبـر التدريـب 
.بالشكـل املطلـوبتهحتـى يصبـح املـورد البشـري أكثـر معرفـة واستعـدادا وقـدرة علـى أداء مهـام وظيفـ،والتنظيمـي

تعريـف التدريـب.أوال
: يلـيوسنتعـرض للبعـض منهـا فيما،هنـاك العديـد مـن التعاريـف التـي أعطيـت للتدريـب

الفرد العملية والعلمية، من قدرات ومهارات ومعارف جهد هادف إىل االرتقاء بكفاءات : "التدريب هو
.1"وأمناط سلوكية، لتعزيز فاعليته يف حتقيق أهدافه الوظيفية

إلـى إكسـاب املتدربيـن اخلبـرات واملهـارات التـي حيتاجـون إليهـا ألداء دف عمليـة : "ف كذلك بأنهويعرّ 
ـم علـى مواجهـة مشكـالت تواجـه أعماهلـم بشكـل أفضـل، أو لتجهيزهـم لوظائـف أعلـى ، أو لتحسيـن قدرا

ـاؤسسامل املتدربني املعارف واملهارات املتعلقة بأداء إكسابوعليه، فإن التدريب يهدف إىل .2"ـة التـي يعملـون 
توسيع املهارات والقدرات املتعلقة باملستقبل وعلى املدى يرّكز علىيف حني أن التطوير . احلاليةيف الوظيفة مهامهم 

عترب التدريب الداخلي الوسيلة األفضل الكتساب املهارات، وهو ما يسمح باالستغناء عن مراكز ويُ . البعيد
:4، هيوترتكز سياسة تنمية وتطوير املوارد البشرية على مخسة ركائز أساسية.3التدريب اخلارجية

محتقيق . 1 .التنسيق بني االحتياجات الكمية والنوعية من املوارد البشرية وقدرات املرتشحني وإمكانيا
.املوارد البشريةقدرات وكفاءاتتطوير. 2

، دراسات في الموارد البشرية، "واقع البحث اإلداري ألعضاء اهليئة التدريسية واستخداماته يف تدريب موظفي اخلدمة املدنية الفلسطينية"عبد الفتاح الشملة، 1
.100، ص 2014املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 

.244، ص 2007، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية، القاهرة، تجاهات المعاصرةاال: إدارة وتنمية الموارد البشريةمدحت حممد أبو النصر، 2
3 Yannick Freund, Ressources humaines: Outilset méthods de management des RH, Maxima, Paris, 2016, p.
100.
4 Blagica Novkovska, “Managing human resources in small statistical office”, Human resource management
and training, United Nations, New York, 2013, p. 45.
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.التحفيز مبختلف أنواع احلوافز. 3
.احلفاظ على املوارد البشرية. 4
.نطاق عمل وحدة املوارد البشرية. 5

أثناء القيام اكتسابه من مهارات ومعارفجتسيد ما متّ تركز املؤسسة علىالبد أن مع اإلشارة إىل أنه 
ستثمـارا االتدريـب ميثـل و . لضمان حتقيق اهلدف من عملييت التدريب والتطوير، بالواجبات واملسؤوليات الوظيفية

علـى املستـوى الفـردي فـي زيـادة املعـارف هعائـدويتمثل، ة املؤسسةيظهـر لـه عائـد يتمثـل فـي زيـادة إنتاجي
. ت اخلاصـة باألفـراد والالزمـة ألداء عمـل معيـنراواملهـارات والقـد

أهميـة التدريـب.ثانيـا
التدريـب علـى كيفيـة كباملهـارات الفنيـة  وارد البشريةم بصفـة أساسيـة لتزويـد املستخـدَ يُ التدريب كـان قدل

ـة مـع ؤسسف املـد كافيـا بسبـب ضـرورة أن تتكيّـ عُ يَـ مل إعـداد خطـة أو ميزانيـة بشكـل سليـم، إال أن التدريـب الفنـي 
واالستجابة املنتجـاتتمـام بتحسيـن مستويـات جـودةهوزيـادة اال،رات التكنولوجيـة السريعـة واملتالحقـةالتغيّـ 

.السريعة حلاجات العمالء
:1وميكـن إبـراز أمهيـة التدريـب مـن خـالل العناصـر التاليـة

وطـرق األداء املناسبـةحتسينهتعمل على و باملعـارف واملهـارات الوظيفيـة التـي تتعلـق بالعمـلوارد البشريةتزويـد امل. 1
.لوظيفة معينة

.مما يؤدي إىل تقليص احلاجة إىل اإلشرافى العاملنيت املتوفـرة لدااملهـارات والقـدر اإلمكانيات و تطوير. 2
.السماح للفرد بتنمية فرص العمل، تغيري الوظائف والقدرة على فتح مسارات وظيفية أخرى. 3
.املؤسسةزيـادة إنتاجيـة ختفيض التكاليف و مما يعمل على ،من خالل جتميع املعارفمستـوى األداءارتقاء. 4
ف مـع ة علـى التكيّـ ؤسسوبذلـك قـدرة امل،واملتغيـرات البيئيـة والتكنولوجيـةفرادحتقيـق التنسيـق بيـن مهـارات األ. 5

.هـذه املتغيـرات
ضهـم نسبـة تعرّ خنفـاض او لألفرادجتماعـي إضافـة إلـى مسامهـة التدريـب فـي حتقيـق الرضـا الوظيفـي والرقـي اال. 6

حلـوادث العمـل، إضافـة إلـى القـدرة علـى مواكبـة كـل مـا هـو حديـث فـي جمـال العمـل مـن خـالل عمليـة التدريـب 
.2املستمـر أثنـاء العمـل

1 Nathalie Moncla- Perez, Pénurie de cadres: La mobilité interne grâce à la détection des potentiels, EMS
Editions, Paris, 2006, p. 131.
2 Jacques Aubret; Patrick Gilbert; Frédérique Pigeyre, Management des compétences: realizations, concepts,
analyses, Dunod, Paris, 2002, p. 112.
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عندمـا يكـون سببهـا ،أن تواجه املؤسسةإذن، التدريـب هـو وسيلـة ملعاجلـة الكثيـر مـن املشاكـل التـي ميكـن 
ـم ألفرادـو أداء اه ولذلك أصبحت مراكز التدريب تقرتح مناذج متنوعة .البعـضببعضهمأو سلوكهـم أو عالقا

بربامج متخصصة، حيث هناك فرق بني الربامج التدريبية الضرورية لكل مؤسسة، والتفرقة بينها ليست مهمة 
وتقنية ،حسب خصوصية املواضيع املعاجلةوإن صياغة الربنامج التدرييب هو تطبيق أسلوب يتطلب مهارات. سهلة

إال .1ف مع خمتلف التغرياتقرتح لضمان التطور التدرجيي للكفاءات واملرونة الالزمة للتكيّ التدريبات اليت سوف تُ 
ل التدريب الذايت عرب االنرتنت؛ ألن التكلفة يف الوقت واجلهد واملال أقل، ومن جهة أخرى، أن هناك من يفضّ 

ا هذا النمط من التدريب خاصة .املعارف واملهارات أكربيكون حتصيل  إضافة إىل اإلجيابيات العديدة اليت يتميز 
ا بالتحديداجلديدة املهارات كذا ما يتعلق باختيار املتدرب للوقت الذي يراه مناسبا و  .2اليت يرغب يف اكتسا

أهـداف التدريـب .ثالثـا
:3يلـيتلخيصهـا فيمابنقوم، هتسعـى لتحقيقهـا مـن خـاللـة مجلـة مـن األهـداف ؤسسـع املضت

مـع خمتلـف همفوتسهيـل تكيّـ املكتسبة لدى األفراد املعـارف والكفـاءات واملهـارات ضمان مستوى مرتفع من. 1
.إضافة إىل تنويع وزيادة معرفتهم مبختلف الظواهر.يف مهام وظائفهمراتالتغيّـ 

.خالقيات العمل باملؤسسةألترقية سلوك واجتاهات األفراد وتوسيع شبكة االتصال و تعزيز العمل اجلماعي . 2
.األخطاءإمكانية حدوث و قتصـاد فـي التكاليـف وتقليـل املخاطـراال. 3
.خلق إمكانية وظروف النقل الداخلي لألفراد بني خمتلف األقسام والوحدات. 4
.ستوى أداء األفرادومدمـاتاخلرفـع مستـوى جـودة املنتجـات و . 5
حتقيق وضمان استقرار ومرونة املؤسسات، وهذا باعتبار أن املوارد البشرية هي مبثابة أصل هام من أصوهلا؛ . 6

ا على االستمرار والبقاء رغم التغيريات احلاصلة يف البيئة اخلارجية، وكذا على  فالتدريب يقود إىل زيادة قدر
.4والقيود املفروضة من بيئتهاف مهما كانت التهديدات التكيّ 
مراحـل العمليـة التدريبيـة.ارابع

ـال سـواء فـي مرحلـة ختطيـط ،متـر العمليـة التدريبيـة بعـدة مراحـل، كـل منهـا حتتـاج إلـى فنييـن فـي هـذا ا
.ألغـراض املستهدفـة منـهالتدريـب أو تنفيـذه أو متابعتـه وتقييمـه، وذلـك حتـى يكـون فعـال استثمـارا وحيقـق ا

1 Virgile Lungu, Ressources humaines 2.0- Le nouveau défi des RH: l’accompagnement en mode digital,
Gereso Edition, France, 2016, p. 92.
2 Philippe Maubant; Michel Boisclair, Les pratiques de formation, d’intervention et d’accompagnement
dans les métiers des ressources humaines, Presses de l’université du Québec, Canada, 2013, p. 45.
3 RiikkaMakinen, “Training  programme in statistical skills”, Human resources management and training,
United Nations, New York, 2013, p. 87.

.  13، ص 2008، جامعة ورقلة، 6، العدد مجلة الباحث، "حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية"الشيخ الداوي، 4
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جبمـع جمموعـة مـن ،إعـداد خطـة التدريـبلىعـالقائممـن الضـروري أن يقـوم : جمـع وتحليـل المعلومـات.1
.ـةؤسسنـه مـن إعـداد خطـة سليمـة تفـي باحتياجـات العامليـن وتتناسـب مـع ظـروف وإمكانيـات املكّ متُ ،البيانـات

مرحلـة : حتياجـات التدريبيـة غالبـا مـا يطلـق عليهـاإن مرحلـة حتديـد اال: حتياجـات التدريبيـةتحديـد اال.2
.1التشخيـص لتحديـد أهـداف التدريـب، وتعتبـر هـذه املرحلـة مهمـة مستمـرة تنشـأ عـن متطلبـات العمـل املتغيـرة

وأدائه وسلوكه واجتاهاته، جلعله مناسبا لشغل ارفهقة مبععن التغريات املطلوب إحداثها يف الفرد، واملتعلوهي تعّرب 
ياجات التدريب أي فجوة بني د حتليل احتوحيدّ . وواجبات وظيفته احلالية بكفاءة عاليةمهاماملنصب وأداء 

.2املهارات اليت حتتاجها املؤسسة واملهارات الفعلية اليت ميتلكها األفراد
يتـم تصميـم الربنامـج التدريبـي ،حتياجـات التدريبيـةنتهـاء مـن حتديـد االاالبعـد:تصميـم البرامـج التدريبيـة.3

:أمههـا،والـذي يتضمـن عـدة عناصـر
ايـة فتـرة التدريـبو : د أهـداف موضوعـات التدريـبحتدي.أ .التـي يتوقـع أن يكتسبهـا املتـدرب عنـد 

كون على شكل يالتدريبية حسب الظروف واملواقف؛ فقد األساليـب ختتلفإذ: اختيـار أساليـب التدريـب. ب
ويف بعض األحيان، ُتستخدم التمارين العملية لتوضيح . حماضرات وعروض تُقّدم يف دورات تغطي موضوعا حمددا

واألساليب التدريبية سواء كانت رمسية أو غري رمسية، تُقّدم من خالل أفراد من داخل .ودعم اإلطار النظري
.3ملؤسسة أو من طرف متعاقدين خارجيني، وهي تتسم بالكفاءة كون اجللسات خمصصة ملوضوع واحد حمددا

. لتقليل زمن التعلم والتكلفةوسائـل اإليضـاح السمعيـة والبصريـةك: جتهيـز املعـدات واملستلزمـات التدريبيـة. ج
باإلضافـة إلـى نوعيـة ،عنصـرا هامـا مـن عناصـر جنـاح الربنامـج فـي حتقيـق أهدافـهوالذي ميثل: ختيـار املدربيـنا. د

ففشـل ؛حيـث أن هنـاك ترابـط وتكامـل بينهـم،مـن طـرف أعضـاء فريـق العمـل مبركـز التدريـبىالعمـل املـؤد
.4ككلالتدريبـيأحدهـم أو عـدم التعـاون والتنسيـق بينهـم سينعكـس سلبـا علـى الربنامـج

.وذلـك لتحديـد فوائـد برامـج التدريـب مقارنـة بتكاليفهـا: تقديـر ميزانيـة تنفيـذ الربنامـج التدريبـي. ه
:يلـيمااليت تتضمنو ،وهنـا يتـم صياغـة اخلطـة التنفيذيـة للربنامـج التدريبـي: تنفيـذ البرامـج التدريبيـة.4
.للربامـج وتنسيـق التتابـع الزمنـي للموضوعـات التدريبيـةإعـداد اجلـدول الزمنـي . أ

، ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرةآفاق جديدة في التنمية البشرية والتدريب: ، أوراق ووقائع ندوة"متطلبات التدريب والتنمية البشرية"حنا نصر اهللا، 1
.106، ص 2007

2 Dag Roll-Hansen, “Setting up in-house training: Some issues to consider”, Human resources management
and training, United Nations, New York, 2013, p. 66.
3 Anne Kofoed; Mats Olsson, “Learning and development in challenging times”, Human resources
management and training, United Nations, New York, 2013, p. 208.
4 Pierre Bach, Le management de Projets de formation en enterprise: administration et organisation, 1ère
édition, Editions de Boeck université, Bruxelles, 2007, p. 137.
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يـار املكـان تخاديـد مواقـع التدريـب وتصميـم طريقـة جلـوس املتدربيـن وحتديـد املستلزمـات التدريبيـة، ويتـم حت. ب
.ـةؤسسستنـادا إلـى نـوع التدريـب وإمكانيـات املا

.متابعـة املدربيـن واملتدربيـن. ج
تعتبـر عمليـة تقييـم الربامـج التدريبيـة مـن أهـم مراحـل العمليـة التدريبيـة وأكثرهـا : تقييـم البرامـج التدريبيـة.5

ـا تشكـل عـبء علـى مـدراء التدريـب والقائميـن علـى تنميـة املـوارد البشريـة فـي امل ـات، ؤسسصعوبـة وتعقيـدا، بـل إ
ـم مطالبـون بتطويـ ـه مطالبـون ذاتوفـي الوقـت ،ر مهـارات وأداء العامليـن عـن طريـق إتاحتهـم فـرص التدريـبذلـك أ

بإثبـات فوائـد وعائـدات التدريـب مـن خـالل األدلـة واإلحصائيـات التـي قـد تكـون صعبـة جـدا، إن لـم تكـن 
:2لـاملديرين اختاذ اإلجراءات الالزمةويقع على عاتق .1مستحيلـة أحيانـا

.قياس العائد على االستثمار يف التدريب. أ
.دمج تغري وتطور معايري وقواعد وظيفة الفرد. ب
.باألهداف احملددة وباملنافسني)مقارنًة بالسنة املاضية(قياس أداء املؤسسة الداخلي على مستوى مصاحلها . ج
.قياس درجة رضا العاملني والعمالء. د

جيب أن تكون الربامج التدريبية مستمرة ويكّمل بعضها بعضا، وأن يكون كل برنامج مقدمة لربنامج آخر 
التطـور ال يقـف عنـد حـد معيـن ف.يف الوقت املناسباستدراكهامع وأن تتم االستفادة من األخطاء والثغرات 

أن تتوفرلدى ال يكفـي للنهـوض باملـوارد البشريـة دون قناعـة ذاتيـة تدعـم هـذا التدريـب، فيجـب لوحده والتدريـب 
ـماملتدربني  ـم وقدرا وأن ،إرادة ذاتيـة للتطـور ورغبـة حقيقيـة فـي التغييـر بعـد شعورهـم باحلاجـة إلـى تطوير مهارا

وأن واليت ترتَجم يف شكل احتياجات تدريبية فـي ممارسـة مهامهـم يعالـج التدريـب مشكـالت األداء التـي تواجههـم 
واهلدف من إجراء املادية والبشرية ملستوى املتدربني وإلمكانيات املؤسسة األسلـوب التدريبـي املناسـب اختياريتـم 

.التدريبعملية 
تقييـم األداء : لمطلـب الثانـيا

ـا املختلفـة مـن ؤسساملمـن خـالل عمليـة تقييـم األداء تستطيـع ـة احلكـم علـى مدى فعاليـة سياسا
ف ة وللفـرد نفسـه التعـرف علـى نقـاط القـوة لديـه وتعظيمهـا والتعـرّ ؤسسواختيـار وتدريـب، كمـا ميكـن للماستقطاب

.أيضـا علـى نقـاط الضعـف ملعاجلتهـا

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، آفاق جديدة في التنمية البشرية والتدريب: ، أوراق ووقائع ندوة"ييم الربامج التدريبيةتق"عبد احملسن فاحل اللحيد، 1
.246، ص 2007

2Virgile Lungu, op. cit, p.  99.
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تعريـف تقييـم األداء.أوال
ا، األداء الوظيفيعدّ يُ  املعيار الذي ميكن من خالله احلكم على مستوى الفرد يف املؤسسة اليت يعمل 

ومن هنا جيب االعتماد على التدريب املستمر لتحسني مستوى أدائه، باعتباره أحد الوسائل اليت تؤدي إىل رفع 
م اخلربات العلمية اليت تدعم أداءهم بشكل م وإكسا ويعرف األداء . أكثر فعاليةوزيادة أداء األفراد وصقل مهارا

، ولذلك الفعل املرتبط بشخص معني، كما أن مستويات القدرة على األداء ختتلف من شخص إىل آخر: "بأنه
.1"خيتلف األداء من شخص آلخر

قدرة الفرد على أداء واجباته لىكم عاحلن من إصداركّ متالعملية اليت: "يعـّرف تقييـم األداء بأنـهيف حني 
مهاراته ن الذي طرأ على مسؤوليات وظيفته، والتحقق كذلك من سلوكه وتصرفاته أثناء العمل، ومن مدى التحسّ و 

.2"ل واجبات ومسؤوليات إضافيةقدرته على حتمّ مدى أسلوب أدائه لواجبات وظيفته و ومعارفه و 
، وفق معايري فرتة معينةر أداء وسلوك وقدرات الفرد خالل عملية متابعة مدى تطوّ : "ف كذلك بأنهويعرّ 
مبعىن تقييم الفرد بالنسبة ملهامه ومسؤولياته وتشغيل املؤسسة بصفة عامة، وذلك بالرتكيز على معرفة .وقواعد حمددة

.3")ملعاجلتها(والسلبية ) املكتسبة(اجلوانب اإلجيابية 
لعملهـم ومالحظـة سلوكهـم دراسـة وحتليـل أداء العامليـن:"فـإن تقييـم األداء هـو،وحسب عبـد الباقـي

ـم فـي القيـام بأعماهلـم احلاليـة، وأيضـا  ـم أثنـاء العمـل، وذلـك للحكـم علـى مـدى جناحهـم ومستـوى كفاء وتصرفا
.4"لـه ملسؤوليـات أكبـر أو ترقيتـه لوظيفـة أخـرىللحكـم علـى إمكانيـات النمـو والتقـدم للفـرد فـي املستقبـل وحتمّ 

ـم الوظيفيـة، وتشمـل اجلميـع ويعترب  تقييـم األداء عمليـة منتظمـة ومستمـرة تـالزم العامليـن طـوال حيا
ـم اإلداريـة يتضمـن أداء الفـرد فـي عملـه مـن ناحيـة وسلوكـه وتصرفاتـه مـن ناحيـة كما أنه.باختـالف مستويا

.مـن خـالل تعظيـم نقـاط القـوة وتقليـص جوانـب الضعـف،والتحسيـنيعـّد وسيلـة للتقويـم أي الرتشيـد وهو.أخـرى
ف على مدى جناح الفرد يف تأدية مهام واجباته احلالية، واحلكم على قدرته على حتّمل مهام ووظائف وكذا التعرّ 

ساسهـا املقارنـة بيـن توفـر معاييـر ومعـدالت أداء تتـم علـى أهذه العملية تطلـبتو . أعلى يف السلم اإلداري مستقبال
ـم  .بعيـدا عـن التقديـر الشخصـي للمقيّـمبكل شفافية وموضوعية و أداء األفـراد واحلكـم علـى كفاء

، جامعة )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه فلسفة "اجلدارات الوظيفية وعالقتها باألداء املهين لألخصائيني االجتماعيني بإدارات رعاية الشباب"أمين سيد عبد املعطي، 1
.98، ص 2014القاهرة، مصر، 

2 Micheline- Joanne Durand; Roch Chouinard, L’évaluation des apprentissages: De la planification de la
démarche à l’évaluation des résultats, Marceldidier, Canada, 2012, p. 66.
3 Claudine Blackburn; Sylvain Tétreault, Managers, gérer vos ressources humaines, votre temps et vos
priorités: Managez mieux, stresses moins, Gereso, France, 2013, p. 111.

.373، ص2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مدخل تطبيقي معاصر: إدارة الموارد البشريةصالح الدين حممد عبد الباقي، 4
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ولكي يكون تقييم األداء وسيلة فعالة وهادفة لتحقيق األغراض املنتظرة منه، ينبغي أن تتوفر فيه جمموعة 
:1من اخلصائص، أمهها ما يلي

وأن يتم أن يشمل خمتلف اجلوانب الشخصية واإلدارية واإلنسانية والفنية املتعلقة بالفرد والوظيفة واملؤسسة، . 1
.إعطاء أوزان كمية هلذه املتغريات، تبعا لدرجة أمهيتها

تم أن تتضح املبادئ واآلليات اليت حتكم عملية التقييم، وأن يتم إصدارها بقرار من أعلى سلطة خمتصة حىت ي. 2
.احرتامه من طرف اجلميع

م وأمهية . 3 . وأن يتصفوا باملوضوعية ويتجنبوا العالقات الشخصية واحملاباةنتائجالأن يدرك املقيمون مسؤوليا
اوتوبصفة دوريةأن خيضع مجيع األفراد للتقييم. 4 .تم املقارنة بني النتائج السابقة واحلالية على أن يتم إعالمهم 
.فظ يف سجالت حبيث يسهل الرجوع إليها عند االقتضاءحتأن يعتمد على معلومات كافية ودقيقة وحديثة، . 5

أهـداف تقييـم األداء.ثانيـا
ـدف إلـى ؤسسإن عمليـة تقييـم األداء تفيـد كـل مـن امل ـة والعامليـن الذيـن تـم قيـاس وتقييـم أدائهـم، فهـي 

:2ة للعامليـنحتقيـق األهـداف التاليـ
. تطويـر قابليـات ومهـارات العامليـن. 1
.يواجههـا األداء الفعلـي للعامليـنحتديـد املعوقـات التـي. 2
.تفـاق علـى خطـة تتضمـن حتسيـن األداء مستقبـالاال. 3
تقدير واهتمام من رفع الروح املعنوية لديهم بسبب إدراكهم أن جهودهم املبذولة يف تأدية مهامهم، هي حمل . 4

.طرف املؤسسة، مع وجود نظام تقييم عادل وموضوعي يضمن حصوهلم على التعويضات واملزايا الوظيفية
:ـق األهـداف التاليـةيحتقمتكنها من فهـي ،ةؤسسأمـا بالنسبـة للم

.ـن أداء العامليـن ومـدى مسامهتهـم فـي حتقيـق أهدافهـاعتوفيـر املعومـات. 1
.ستغنـاء عنهـموالذيـن ميكـن اال،األفـراد الذيـن ميكـن ترقيتهـم إلـى مناصـب أعلـىحتديـد. 2
حتديـد ، إضافة إىل حتديـد نـوع ومستـوى احلوافـز املمنوحـة للعامليـن كنـوع مـن املقابـل للتميـز فـي األداء. 3
.الضرورية هلمحتياجـات التدريبيـة املستقبليـة اال

، جامعة 7، العدد اإلنسانيةمجلة كلية اآلداب والعلوم، "دور نظام معلومات املوارد البشرية يف تقييم أداء املوارد البشرية يف املؤسسة"صورية زاوي؛ ميلود تومي، 1
.10-9، ص ص 2010بسكرة، جوان 

، ص 2010، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، وظائف المنظمة: مبادئ اإلدارةحممود أمحد فياض؛ عيسى يوسف قدادة؛ رحبي مصطفى عليان، 2
.125- 124ص 
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ـا فـي جمـال . 4 .ـةؤسسختيـار وتعييـن وترقيـة العامليـن فـي املاتقييـم كفـاءة اإلدارة يف القيـام بواجبا
تنمية وحتسني عملية اإلشراف والتوجيه لدى الرؤساء؛ فمن خالل متابعة املرؤوسني ومجع املعلومات عنهم . 5

م على التقدير واحل كم على األمور واختاذ القرارات الصحيحة، مما يرفع وحتليلها، يتمكن الرؤساء من زيادة قدر
م اإلدارية .من مستوى قياد

يرتبط بتقييم األداء بشكل كبري؛ فاملؤسسة اليت تبحث ومما جتدر اإلشارة إليه، أن حتقيق امليزة التنافسية
ا، ينبغي أن تكون لديها القدرة على إدارة وتوجيه سلوكهم بشكل  عن امليزة التنافسية من خالل األفراد العاملني 

عاملني فاعل، والنظر إىل تقييم األداء بوصفه وسيلة بيد املديرين يستطيعون من خالهلا التأكد من توافق خمرجات ال
.1مع األهداف التنظيمية، حبيث يستخدم التقييم لضمان تناسق نشاطات األفراد ونتائجهم وأهداف املؤسسة

خطـوات تقييـم األداء.ثالثـا
. إن أمهيـة عمليـة تقييـم األداء والنتائـج املرتتبـة عليهـا، تبـرر اجلهـد والوقـت الـذي ينفـق فـي اإلعـداد هلـا

:2علـى العناصـر التاليـةوتشتمـل عـادة
تقـوم إدارة املوارد البشريـة بتحديـد العناصـر املطلـوب قياسهـا ومـدى :تحديـد متطلبـات التقييـم وأهدافـه. 1

.وتوضيـح ذلـك لكـل مـن العامليـن واملشرفيـن،واهلـدف مـن عمليـة التقييـم،ـةؤسسملابأهـداف ارتباطها
ـا ستصبـح احملـور الـذي ،الطريقـة املناسبـة لتقييـم أداء العامليـناختيارحبيـث جيـب : طريقـة التقييـماختيار. 2 أل

.ترتكـز عليـه العالقـة بيـن العامـل ورئيسـه
ت، وأثـر عمليـة التقييـم ببعـض القـرارات اهلامـة كالرتقيـة، العـالوات، املكافـآالرتباطنظـرا :تدريـب المشرفيـن. 3

ذلـك علـى الـروح املعنويـة للعامليـن وإنتاجيتهـم، جيـب تدريـب الرؤسـاء واملشرفيـن علـى كيفيـة تقييـم األداء بطريقـة 
.وكيفيـة مناقشـة نتائـج التقييـم مـع مرؤوسيهـم،عادلـة ودقيقـة

جيـب أن يناقـش الرئيـس مـع العامليـن الطريقـة ،قبـل تنفيـذ عمليـة التقييـم: مناقشـة طـرق التقييـم مـع العامليـن. 4
.العناصـر التـي سريكـز عليهـا والفوائـد املتوقـع احلصـول عليهـا، أهدافـه،املستخدمـة فـي التقييـم

اهلـدف من تقييـم األداء هـو قيـاس مـدى التـزام العامـل مبتطلبـات العمـل، لذلـك جيـب : وضـع معاييـر للمقارنـة. 5
أن حتـدد مسبقـا فـي شكـل معاييـر كميـة أو نوعيـة أو زمنيـة، كمـا جيـب أن يتـم تقييـم األداء والسلـوك فـي العمـل 

.نفعالـي للرئيـسحيـز الشخصـي واالتفـي ضـوء هـذه املعاييـر بعيـدا عـن ال

لد مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، "ارد البشريةفلسفة إسرتاتيجية املو "سعد العنزي؛ مؤيد الساعدي، 1 .16، ص 2007، 45، العدد 13، ا
.107-106مؤيد سعيد السامل؛ عادل حرحوش صاحل، مرجع سابق، ص ص 2
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وأن يناقشهـا مـع ،والضعـف فـي أدائـهفمـن حقـه أن يعـرف جوانـب القـوة: مناقشـة نتائـج التقييـم مـع العامـل. 6
.مـع مـا هـو متوقـع منـهارئيسـه ملعرفـة مـدى تقدمـه فـي العمـل ومقارنتـه

.الفصـلأو النقـل، الرتقيـة، تنزيـل الدرجـة : وتتعلـق بنواحـي عديـدة مثـل : تخـاذ القـرارات اإلداريـةا. 7
تحـدد هـذه اجلوانـب فـي واحـدة أو أكثـر مـن متطلبـات العمـل تقـد : وضـع خطـط تطويـر األداء مستقبـال. 8

.ختـاذ القـراراتاتصـاالت اجلانـب الفنـي، سلوكيـات األداء والتعـاون مـع الزمـالء أو الرؤسـاء، رفـع كفـاءة اال: مثـل
طـرق وأساليـب تقييـم األداء .رابعـا

:يلـيالعامليـن، نذكـر مـن بينهـا ماهنـاك طـرق عديـدة لتقييـم أداء 
ة واألكثـر شيوعـا هـي استخـدام تقاريـر تقييـم األداء أو قيـاس كفـاءة قليديإن الطريقـة الت: التقريـر المكتـوب. 1

ن كـل وهـي عبـارة عـن منـوذج مطبـوع يقـوم املشـرف أو املسـؤول عـن عمليـة التقييـم باستيفـاء بياناتـه عـ. العامليـن
ويشمـل عـادة هـذا التقريـر عـددا مـن الصفـات أو اخلصائـص التـي ختتلـف باختـالف أنـواع . العامليـن حتـت إشرافـه

، وهـي عبـارة عـن عوامـل أو عناصـر يرتبـط بعضهـا بإنتـاج العامـل مثـل درجـة املعرفـة بالعمـل ومطالبـه،  1الوظائـف
وعوامـل تتعلـق بسلـوك العامـل مثـل التعـاون، السلـوك الشخصـي فـي العمـل، . اججـودة اإلنتـو كميـة اإلنتـاج

.نفعالـيتـزان االاالو ل املسؤوليـة، العالقـة مـع الرؤسـاء، احتـرام مواقيـت العمـل املواظبـة، املبـادرة، القـدرة علـى حتمّـ 
ـم فـي هـذه الطريقـة يقـوم كـل : طريقـة الترتيـب البسيـط. 2 رئيـس مباشـر برتتيـب مرؤوسيـه تنازليـا حسـب كفاء

مستـوى اإلنتـاج، املواظبـة، السلـوك والتعـاون :عتبـار عـدة عوامـل مثـلويأخـذ فـي اال،مـن األكثـر كفـاءة إلـى األقـل
ـات التـي ؤسسطريقـة فـي املويتـم التوصـل إلـى قائمـة برتتيـب العامليـن حسـب أدائهـم، وتنجـح هـذه ال.مـع الزمـالء
ـاء خدمتهـم بنـاء علـى األداءمتتلـك اال .ستقالليـة فـي تعييـن العامليـن وإ

والـذي يتـم استنـادا إلـى ،تعتبـر مـن أحـدث الوسائـل املستخدمـة يف تقييـم األداء: طريقـة الوقائـع الحرجـة. 3
ملسـؤول املباشـر بتسجيـل الوقائـع واألحـداث التـي تطـرأ خـالل العمـل سلوكيـات العامـل أثنـاء العمـل، حيـث يقـوم ا

.2مهمـا كـان نوعهـا فـي سجـالت تتـم مراجعتهـا عنـد عمليـة التقييـم الدوريـة ألداء العامـل
ـا جيتمـع ه، وفي"التقييـم علـى أسـاس النتائـج"ويطلـق علـى هـذه الطريقـة أيضـا : طريقـة اإلدارة باألهـداف. 4

ويلعـب .املسـؤول املباشـر مبرؤوسيـه لوضـع أهـداف حمـددة تتحقـق بالوصـول لنتائـج معينـة خـالل فتـرة زمنيـة حمـددة
ـة خطاملسـؤول املباشـر دورا هامـا فـي مساعـدة املرؤوسيـن وتقديـم النصـح واإلرشـاد والتأكـد مـن سيـر العمـل وفقـا لل

ايـة املـدة احملـددة.لعقبـات التـي تعتـرض التنفيـذاحملـددة وتذليـل ا تتـم عمليـة التقييـم فـي ضـوء النتائـج ،ومـع 
.379، مرجع سابق، ص مدخل تطبيقي معاصر: إدارة الموارد البشريةصالح الدين حممد عبد الباقي، 1
.164-163خضري كاظم محود؛ ياسني كاسب اخلرشة، مرجع سابق، ص ص 2
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عتبـار سلـوك تلـك التـي تـم وضعهـا فـي بدايـة املـدة دون األخـذ بعيـن االباحملققـة، أي مقارنـة النتائـج الفعليـة 
ـم .املرؤوسيـن أو صفا

التحفيـز: المطلـب الثالـث
تستخدم هيو .هاالتكامل معالوالء للمؤسسة و يرتبط اجلهد املبذول من طرف األفراد مبدى إحساسهم ب

ولكـن مستـوى األداء ال .مستويـات أداء عاليـة، وبذلك حتقيقتهااحلوافز حلثهم على بذل اجلهود والتفاين يف خدم
ر وتوفـُّ ) املعـدات والتجهيـزات واإلشـراف(ظـروف العمـل ـددات أخـرى مثـل بـل هنـاك حم،فقـطيتأثر بالتحفيز

ـاالت ،ـن األفـراد مـن إجنـاز عملهـم بكفـاءةاملهـارات والقـدرات التـي متكّ  وبذلـك فـإن أي قصـور يف أي مـن هـذه ا
. لى األداءسيؤثـر سلبـا ع

تعريـف التحفيـز.أوال
حيـاول الفـرد العمـل علـى إشباعهـا، وهـذا ،احتياجـات أو متنيـات غيـر حمققـةيعبّـر التحفيـز عـن رغبـات أو 

.التحفيـز يبـدأ مـن شعـوره باحلاجـة إلـى شـيء معيـن ثـم حتديدهـا، ثـم يتخـذ الفـرد سلوكـا معينـا إلشبـاع هـذه احلاجـة
.1"ومواصلتـه لتحقيـق أهـداف مشرتكـةتوجيـه سلـوك العامليـن وتقويتـه : "ويقصـد بالتحفيـز أنـه
يرغب يف بذل مستويات عالية من اجلهد لتحقيق الفـرد العملية اليت يتم فيها جعل":ويعـرف كذلـك بأنـه

ا، وإلشباع حاجاته الذاتية .2"أهداف املؤسسة اليت يعمل 
ق أو باجتاهات معينة، وهذه األفراد ألن يتصرفوا بطر جمموعة من القوى اليت حترك:"كمـا يّعـرف بأنـه

.3"ك سلوكهم حنو حتقيق هدف أو أهداف حمددةالقوى حترّ 
،يعتمـد التحفيـز علـى وجـود دوافـع أو حاجـات خمتلفـة للعامليـن سـواء بطريقـة شعوريـة أو ال شعوريـةو 

:4مهـا،وميكـن تصنيفهـا إلـى جمموعتيـن.وهـذه احلاجـات ختتلـف مـن فـرد إلـى آخـر ومـن وقـت إلـى آخـر
.وهـي احلاجـات الضروريـة حلفـظ النـوع وبقـاء اإلنسـان،تغلب عليها الطبيعـة الفيزيولوجيـةواليت: حاجـات أوليـة. 1
:ومـن أمثلتهـا.فردتطـور وفقـا للنضـج العقلـي للتو ،جتماعيـة واملعنويـةمتثـل احلاجـات اال:حاجـات ثانويـة. 2

.عتـراف والتقديـرالنتمـاء وااملنافسـة وحتقيـق الـذات واال

.404يوسف حجيم الطائي؛ مؤيد عبد احلسني الفضل؛ هاشم فوزي العبادي، مرجع سابق، ص 1
دراسات في الموارد ، "ظة نابلسحالة دراسية يف حماف: التحفيز وأثره على الرضا الوظيفي لدى موظفي البنوك التجارية العاملة يف فلسطني"يوسف مسعود غنيم، 2

.46، ص 2014، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، البشرية
3 Michel Amiel; Francis Bonnet; Joseph Jacobs, Management de l’administration, 2ème édition, de
Boeck&Larciers.a, Bruxelles, 1998, p. 61.

.408-407، ص ص 2001، الطبعة األوىل، دار وائل للطباعة والنشر، عّمان، أساسيات إدارة األعمال: اإلدارةسعاد نائف برنوطي، 4
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ومـن خـالل احلوافـز ميكـن إثـارة العامـل مـن أجـل بـذل جهـد يفضـي إلـى تنفيـذ مهـام حمـددة تـؤدي إلـى 
.اوالتميـز فـي األداء، ويكـون بذلـك قـد حقـق إشبـاع حاجاتـه أو بعضهـاهرفـع مستـو 

ـا ـا :"حيـث تعـّرف احلوافـز بأ جمموعـة املؤثـرات التـي جيـري استخدامهـا فـي إثـارة الدافعيـة للفـرد، حيـث أ
ـا أن حتـرك السلـوك الذاتـي باجتـاه إشبـاع حاجـات معينـة يرغـب يف احلصـول عليهـا .1"مؤثـرات خارجيـة مـن شأ

اكما تعرّ  م وختلق لديهم دوافع يسعون للحصول وسائل توفرها : "ف بأ إدارة املؤسسة لألفراد لتثري رغبا
ا، واليت حتتاج  م اليت يشعرون  عليها، عن طريق اجلهد، والعمل املنتج، والسلوك السليم، وذلك إلشباع حاجا

.2"إىل إشباع
ع الفرد هـو قـوة داخليـة تدف)Motive(إىل العمل، جنـد أن الدافـعواحلافـزوإذا أردنـا التفرقـة بني الدافـع 

وأهـم تلـك الدوافـع ،جتـاه ذلـك الشـيء أو اهلـدفاللبحـث عـن شـيء حمـدد، وبالتالـي توجـه تصرفاتـه وسلوكـه فـي 
تمـع )Incentive(على العملأمـا احلافـز.هـي احلاجـات اإلنسانيـة باختـالف أنواعهـا فهـو عامـل خارجـي يف ا

ـاأو فـإن سلـوك الفـرد ،وعليـه.البيئـة احمليطـة جتـذب إليهـا الفـرد باعتبارهـا وسيلـة إلشبـاع حاجاتـه التـي يشعر 
وهكـذا فـإن الدوافـع غيـر املشبعـة هـي .يتحـدد ليـس وفقـا ملـا هـو متـاح مـن حوافـز وإمنـا وفقـا لدوافعـه الشخصيـة

ـا حتمـل تأثيـرا أقـل فـي سلوكهـمفـي توجيـه سلـوك العامليـنيـة التـي تعتبـر أكثـر أمه ألنـه ،، أمـا الدوافـع املشبعـة فإ
.نضبـاطعندمـا ال يتـم إشبـاع احلاجـات اإلنسانيـة ينتـج عـدم التـوازن أو عـدم اال

أهميـة التحفيـز.ثانيـا
ر عبـر مراحـل بـدأ مـع بدايـة الفكـر اإلداري ممثـال حبركـة اإلدارة العلميـة وتطـوَّ ،هتمـام مبوضـوع احلوافـزإن اال

:3التاليـةوتستند زيادة أمهيته إىل عدة اعتبارات نربزها يف العناصرالفكـر بوتائـر متصاعـدة، 
.زيـادة نواتـج العمـل يف شكـل كميـات إنتـاج وجودتـه ومبيعـات وأربـاح. 1
.الفاقـد فـي العمـل ومـن أمثلتـه ختفيـض التكاليـف وختفيـض الفاقـد يف املـوارد البشريـة وأي مـوارد أخـرىختفيـض. 2
.حتـرامالتقديـر واالبيتعلقوعلـى األخـص مـا  ،أنواعهـاختلفإشبـاع احتياجـات العامليـن مب. 3
تمـعا صـور حتسيـن باملؤسسة، وبذلك إشعـار العامليـن بـروح العدالـة . 4 .وجذب أفضل الكفاءات إليهاأمـام ا

.66، ص 2002، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، السلوك التنظيميخضري كاظم محود، 1
.46يوسف مسعود غنيم، مرجع سابق، ص 2
.16- 15، ص ص 2007، الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عّمان، افزاإلدارة بالحو هيثم العاين، 3
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زيادة االلتزام التنظيمي، والذي يعكس والء العاملني للمؤسسة اليت ينتمون إليها، حبيث ميثل عملية مستمرة . 5
:1، تتمثل يفبثالث عواملهوصفوميكن . يظهرون من خالهلا اهتمامهم مبؤسستهم واستمرارية جناحها ورفاهيتها

.إميان كامل بالقيم اليت تتبناها املؤسسة وقبول األهداف اليت تسعى لتحقيقها. أ
.استعداد تام لبذل جهود كبرية لصاحل املؤسسة. ب
.إىل املؤسسةنتماءاالرغبة قوية يف استمرار العضوية أو . ج

أهـداف التحفيـز.ثالثـا
:2يلـيـات إلـى حتقيـق ماؤسسـدف عمليـة التحفيـز فـي امل

ـة إلـى حتقيـق أفضـل إنتـاج كمـا ونوعـا ؤسسفبينمـا تسعـى امل:ـة بأهـداف العامليـنؤسسربط أهـداف الم. 1
طيبـا علـى رفـع مستـوى معيشـة العامـل وزيـادة دخلـه، اوتقديـم أفضـل اخلدمـات، فـإن للحوافـز املاديـة اإلجيابيـة أثـر 

ـا متكنـه مـن الوفـاء بالتزاماتـه املاديـة، كمـا يـؤدي استخـدام احلوافـز املعنويـة اإلجيابيـة إلـى رفـع الـروح املعنويـ ة إذ أ
.ـةؤسسالعامليـن ودفعهـم للعمـل بإخـالص والتفانـي يف خدمـة امل

فمـن النتائـج التـي ترتتـب علـى استخـدام : ـة والعامليـن فيهـا بأهـداف المجتمـعؤسسف المربـط أهـدا. 2
التحفيـز، دفـع العامليـن للعمـل وترغيبهـم فيـه حبيـث يـؤدي ذلـك إلـى إنتـاج أكبـر كميـة وأفضـل نوعيـة سـواء مـن 

تمـع فـي الزمـا ن واملكـان املناسبيـن، هـذا بـدوره ينعكـس إجيابيـا علـى مسعـة السلـع أو اخلدمـات، وتوفريهـا ألفـراد ا
تمـع الـذي تعمـل فيـه، فيدفـع أؤسسامل تمـع للتعامـل مـعفرادـة فـي أوسـاط ا .وتفضيلهـا عـن غريهـاهاهـذا ا

أنـواع الحوافـز .رابعـا
ـماألفرادملقابلـة دوافع،مؤسسةأنـواع مـن احلوافـز متاحـة للعدة هنـاك  :نذكـرمنها.وإشبـاع حاجا

.تتفـرع احلوافـز وفقـا هلـذا املعيـار إلـى حوافـز ماديـة وأخـرى معنويـة:حسـب طبيعـة الحافـز. 1
واملزايـا ذات الطابـع املـادي ،تشمـل األجـور واملكافـآت التشجيعيـة واملنـح والتعويضـات املتنوعـة: احلوافـز املاديـة. أ

.لقـاء اجلهـود التـي يبذهلـا العاملـون خـالل أدائهـم ألعماهلـم
اهتـم علمـاء النفـس ورواد نظريـة العالقـات اإلنسانيـة بالعنصـر البشـري واعتبـروا أن للحافـز : احلوافـز املعنويـة. ب

ستقـرار فـي كتوفيـر األمـن واال؛دفعهـم لتحقيـق معـدالت أداء عاليـةاملعنـوي تأثيـرا فعـاال علـى حتفيـز العامليـن و 
.همعتـراف جبهـوداالو ختـاذ القـرارات، التدريـب، الرتقيـة، بيئـة العمـل املناسبـة االعمـل، الوظيفـة املالئمـة، املشاركـة فـي 

، املنظمة العربية دراسات في الموارد البشرية، "دراسة تنبؤية لبعض العوامل اليت تسبق االلتزام الوظيفي لشاغلي الوظائف غري اإلشرافية"أمحد مداوس اليامي، 1
. 224، ص 2014للتنمية اإلدارية، القاهرة، 

.122، ص 2004، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عّمان، عرض وتحليل: إدارة الموارد البشريةحممد فاحل صاحل، 2
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.تنقسـم إلـى حوافـز فرديـة وحوافـز مجاعيـة ،وفقـا هلـذا املعيـار: حسـب المستفيـد مـن الحافـز. 2
ـا تشجيـع أو حفـز أفـراد معينيـن لزيـادة اإلنتـاج، كتخصيـص : احلوافـز الفرديـة. أ هـي تلـك احلوافـز التـي يقصد 

وافـز الفرديـة ويرجـع اهتمـام اإلدارة باحل.1مكافـأة للفـرد الـذي ينتـج أفضـل إنتـاج أو ختصيـص جائـزة ألفضـل عامـل
إال إذا اقتنـع بـأن نتيجـة ذلـك لديهم أحسـن مـا إلـى اعتقادهـا بـأن الزيـادة اإلنتاجيـة لـن تتحقـق، وأّن العامـل ال يقـدّ 

ـا زيـادة التنافـس اإلجيابـي  هـي إشبـاع رغباتـه واحتياجاتـه فاحلوافـز الفرديـة موجهـة للفـرد وليـس للجماعـة ومـن شأ
.ـن العامليـن سعيـا لتحقيـق إنتـاج أكبـر والوصـول إلـى أداء أفضـلبي

تكـون مقابـل عمـل مجاعـي، فهـي تنّمـي لـدى العامليـن روح العمـل كفريـق متكامـل وتـؤدي : احلوافـز اجلماعيـة. ب
العامليـن فـي اإلدارة ونظـم مقرتحـات وتعتبـر املشاركـة فـي األربـاح وكذلـك إشـراك . إلـى تعزيـز التعـاون بينهـم

ات فـي معظـم دول ؤسسالعامليـن واملكافـآت التشجيعيـة مـن وسائـل احملفـزات اجلماعيـة التـي تتبعهـا الكثيـر مـن امل
.قتصاديـةالعالـم علـى اختـالف أنظمتهـا اال

.إجيابيـة أو سلبيـةحيـث ينظـر إلـى احلوافـز باعتبارهـا حوافـز: حسـب أثـر الحافـز. 3
أو هـي الوسائـل ،هـي تلـك احلوافـز التـي تستخـدم لتشجيـع العامليـن علـى القيـام بأعماهلـم: احلوافـز اإلجيابيـة. أ

ـم وهـي ذات تأثيـر إجيابـي إذا أشبعـت حاجـات معينـة ،التـي تعمـل علـى إغـراء العامليـن لزيـادة إنتاجهـم وكفاء
.ومـن ثـم تـؤدي إلـى الشعـور بالرضـا،لديهـم

،وهـي احلوافـز التـي تستخـدم ملـن يقـع عليـه نوعـا مـن احلرمـان مـن املزايـا املرتبطـة بأداء العمـل: احلوافـز السلبيـة. ب
ك العامـل فـي فـي حالـة إمهـال أو تقصيـر فـي أداء هـذا العمـل، وتتضمـن العقـاب أو التهديـد كمدخـل لتغييـر سلـو 

.مـن خـالل التوبيـخ والتنبيـه واإلنـذار وخفـض األجـر وحجـب احلوافـز والرتقيـة وختفيـض الرتبـة؛جتـاه املرغـوباال
تصميـم نظـام األجـور: المطلـب الرابـع

قـط باعتبـاره يعتبـر حتديـد معـدالت األجـور واحـدا مـن أصعـب املهـام فـي إدارة املـوارد البشريـة، ليـس ف
ـا حيث.ـة والعامليـن فيهـاؤسسلكـن ألمهيتـه لكـل مـن املو عمليـة معقـدة نسبيـا،  بالنسبة متثـل األجـور وملحقا

ـم املاديـة،أمـا بالنسبـة للعامليـن.جـزء كبيـرا مـن التكلفـة الكليـةللمؤسسة  فهـي وسيلـة إلشبـاع حاجا
رواتـب تتناسـب مـع احلصول على تشري إىلوالتـي ،ومـن شـروط حتسيـن األداء عدالـة األجـور.جتماعيـةاالو 

هـودات املبذولـة .القـدرات واخلبـرات وا

.23، ص 2002لتوزيع، اجلزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر واالسلوك التنظيمي والتطوير اإلداريمجال الدين لعويسات، 1



النظري ملمارسات إدارة املوارد البشريةاإلطار : الفصل األول

44

تعريـف األجـور.أوال
إن األجـور والرواتـب هـي أحـد العوامـل املؤثـرة علـى رغبـة األفـراد فـي العمـل، وبالتالـي علـى مستـوى 

.ـة بصفـة عامـةؤسسإنتاجيتهـم وكفـاءة امل
،للزمن الذي يكون فيه الفرد حتت تصرف املؤسسةاملـادي قابلعبـارة عـن امل: "حيـث يعـّرف األجـر بأنـه

.1"العمليـة اإلنتاجيـةخاللالعامـل جمهودويعكـس 
تأخذ بعني االعتبار عند حتديد مبلغ ، واليت اليت حيصل عليها الفرد من املؤسسةاملكافأة: "شري إىليكما 

.2"األداء املستحقات، القدرة املثبتة أو املتوقعة أو جمموع كل هذه املتغريات: التعويضات، خصائص الفرد
اوتعرّ  وهي تتكون من جزء ثابت يرتبط مبوقع . دفع للفرد مقابل قيامه بالعمليُ ما: "ف األجور كذلك بأ

حيث تستهدف ضمان حصول العاملني على ". وجزء متغري يرتبط بتحقيق األهدافاملنصب يف التسلسل اهلرمي، 
وسياسة األجور هي نتيجة مزيج يعكس ثقافة املؤسسة اليت تشجع .أجر عادل يتناسب مع أعباء وظائفهم

تثمني ، العمل الفردي أو اجلماعي، النتائج اجلماعية احملققةاملرغوبة خاصة األداء الفردي، توتكافئ السلوكيا
وُتشّكل املكافآت العادلة واملشجعة جزء من سياسة إدارة املؤسسة، وهي تقوم على أساس .3اجلهود والنتائج

األجر، املكمالت املدفوعة لألجر، وغري املادية مثل الشكر : األهداف التنفيذية وتتضمن املادية منها مثل
.4نتجوهي ترتبط بتلقي التغذية العكسية عن العمل امل. والتقدير

: يلـيوهنـاك مفاهيـم ومصطلحـات مرتبطـة باألجـر ينبغـي التفريـق بينهـا، مـن أمههـا ما
ض املوظفني يف وغالبا ما يستخدم املفهوم لتعوييستخـدم عنـد تعويـض العامليـن علـى أسـاس الوقـت، : الراتـب. 1

.مت إجنازه خالهلاـض النظـر عمـا غوالذيـن تدفـع هلـم رواتـب علـى أسـاس مـدة اخلدمـة ب،املؤسسات احلكومية
األكثر شيوعا الطريقـة اإلنتـاج، وهـذه يةيستخـدم هـذا املصطلـح عنـد التعويـض علـى أسـاس اجلهـد وكـم: األجـر. 2

جلهـد واإلنتـاج الـذي حيققونـه األسـاس فـي ، حيـث يشّكـل مقـدار التعويـض العمـاليف مؤسسات القطاع اخلاص
والواقع . بشكـل متـرادف" راتـب"أو "أجـر"كلمـة وُيستعمل كال من،أن التفرقـة قـد اختفـت تقريبـاّال إ. 5تعويضهـم

1 Frederic Colin, La gestion des ressources humaines dans la function publique, Gualino, France, 2016, p. 77.
2 Karim Messeghem; Florence Noguera; Isabelle Bories-Azeau, GRH, PME, Transmission- De nouvelles
perspectives, EMS Edition, Paris, 2009, p. 121.
3 Thierry Picq, “Ressources humaines: Les fondamentaux”, L’essentiel du management par les meilleurs
professeurs, Eyrolles, Paris, 2008, p. 339.
4 Hanna Barlund, “Strategy based HR management in practice”, Human resources management and training,
United Nations, New York, 2013, p. 26.

.265، ص 2001، الطبعة األوىل، دار وائل للطباعة والنشر، عّمان، إدارة الموارد البشرية وإدارة األفرادسعاد نائف برتوطي، 5
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أنه يشمل نظري العمل أو اجلهد املبذول، وميثل كل ما حيصل عليه الفرد من طرف صاحب العمل بأي شكل من 
.1األشكال

.قتطاعـاتوهـو مـا يستحقـه الفـرد مـن أجـر قبـل خصـم اال): األجـر اخلـام(إمجالـي األجـر . 3
أي هـو األجـر الـذي يستلمـه .قتطاعـاتهـو عبـارة عـن األجـر بعـد خصـم اال): األجـر الصافـي(صافـي األجـر. 4

قتطاعـات التـي ختصـم مـن األجـر فـي الضرائـب ونصيـب وظيفـة الفـرد مـن التأمينـات املختلفـة وتتمثـل اال،العامـل
.2)تأمينـات البطالـة والرعايـة الصحيـة والعجـزمثل(
رتفـاعاومبجـرد .جمهوداتههـو مقـدار مـا حيصـل عليـه الفـرد مـن مبالـغ نقديـة مقابـل ): مسـياال(األجـر النقـدي . 5

ـا الشرائيـة تتدهـور،األسعـار .وبذلـك تصبـح ال تلبـي احتياجاتـه األساسيـة،فـإن قيمتهـا احلقيقيـة تنخفـض وقو
هـو عبـارة عـن القـوة الشرائيـة لألجـر النقـدي والـذي يستطيـع الفـرد مـن خاللـه أن حيصـل علـى : األجـر احلقيقـي. 6

.ميكـن شراؤهـا باألجـر النقـدي إلشبـاع حاجاتـه املتعـددةمقـدار السلـع واخلدمـات التـي 
يظهـر فـي شكـل خدمـات تقدمهـا ويعترب مكمال لألجر النقدي، هـو مقابـل غيـر مـادي : األجـر العينـي. 7
.يف العملالرعايـة الطبيـة والعـالج، املواصـالت، السكـن، املالبـس ووجبـات الطعـام :ـة للفـرد، ومـن أمثلتهـاؤسسامل

أهـداف األجـور .ثانيـا
مـن خـالل سياسـات عـادلـة لألجـور املدفوعـة ،تسعـى إدارة املوارد البشريـة إلـى حتقيـق مجلـة مـن األهـداف

:3تتمثـل فـي اجلوانـب التاليـة.للعامليـن
.ـل املسؤوليـةمكافـأة السلـوك املرغـوب فيـه كـاألداء املتميـز، االنتمـاء، الـوالء للمؤسسـة، اخلبـرة املرتاكمـة وحتمّ . 1
السيطـرة علـى تكاليـف العمـل عـن طريـق حتديـد األجـور، حبيـث يتـم احلصـول علـى املوارد البشرية املتميـزة . 2

.واملؤهلـة بأجـور معقولـة
.احملافظـة واإلبقـاء علـى العمالـة احلاليـة باملؤسسـة. 3
جـذب واستقطـاب األفـراد املؤهليـن وذوي املهـارات العاليـة للعمـل باملؤسسة، السيمـا فـي حالـة وجـود . 4

.مؤسسـات منافسـة، مـع قلـة العـرض مـن الكفـاءات الفرديـة
.والقوانيـن التـي حتددهـا الـدول فـي جمـال األجـور ومحايـة العامليـننسجـام والتكامـل مـع القواعـد والنظـماال. 5

1 Loic Cadin; Francis Guérin; Frédérique Pigeyre, Gestion des ressources humaines, 4 ème édition, Dunod,
Paris, 2012, p. 240.

.284، ص 2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة الموارد البشريةأمحد ماهر، 2
:راجع3
.242ص ، 2009، دون دار نشر، دون مكان نشر، مدخل استراتيجي لتعظيم القدرات التنافسية: إدارة الموارد البشريةسيد حممد جاد الرب، -
.60السيد فتحي الويشي، مرجع سابق، ص -
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تصميـم نظـام األجـور مبادئ.ثالثـا
ـا عنـد إعـداد نظـام األجـور الذي البد أن يتسم ،هنـاك جمموعـة مـن األسـس أو املبـادئ التـي جيـب مراعا

:1لعل أمهها.حتـى يكـون ذا تأثيـر إجيابـيبالدقة
ة علـى اعتبـارات موضوعيـة، تعكـس بنيختالفـات فـي األجـور فيمـا بيـن الوظائـف املختلفـة مأن تكـون اال. 1
.مـن حيـث اخلبـرة واملهـارة والتعليـم وظـروف أداء العمـل؛ختالفـات فـي متطلبـات كـل وظيفـةاال
وأيضـا مـع تلـك ،األجـور السائـدة فـي سـوق العمـلأن تتناسـب معـدالت األجـور املدفوعـة مـع مستويـات . 2

.تتماشـى مـع قوانيـن وتشريعـات العمـل احلكوميـةوأن ،ات األخـرى فـي نفـس النشـاطؤسساملدفوعـة بواسطـة امل
.ذلـكأن يكـون نظـام األجـور ثابتـا ومستقـرا حبيـث ال يتـم تغييـره إال عنـد توفـر شـروط موضوعيـة تستدعـي. 3
هـو أجـر ،ـة والعامـل علـى حـد سـواءؤسسجهـة نظـر املو فاألجـر السليـم مـن :أن يرتبـط األجـر باألداء الفعلـي. 4

إال أن حتقيـق ذلـك صعـب، وهـو ينطبـق ليـس فقـط علـى األجـر بـل ،يعـوض العامـل عـن األداء الفعلـي الـذي قدمـه
:يلـيوهنـاك عـدة وسائـل لتحقيـق هـذا االرتبـاط، أمههـا ما.ـةؤسسعلـى كـل املكافـآت التـي متنحهـا امل

.عمليـة تقييـم الوظائـفـة، لذلـك يتـم االعتمـاد علـى نتائـج ؤسسلملحتديـد مبلـغ األجـر فـي ضـوء قيمـة الوظيفـة. أ
وهلـذا تستنـد األنظمـة السليمـة على نتائـج ،حتديـد العـالوات واملكافـآت واملزايـا فـي ضـوء األداء الفعلـي للعامـل. ب

.تقييـم دوري لـألداء حيـدد األداء الفعلـي لكـل فـرد
لربـط مبالـغ تستخدموهـي صيغـة ، ـماألربـاح أو حقـوق للحصـول علـى أسهيف عتمـاد أنظمـة مشاركـة ا. ج

حيـث لـم يعـد األجـر مقتصـرا .حيصـل عليهـا الفـرد باألربـاح التـي يسهـم يف حتقيقهـا فعـالاملكافـآت واملزايـا التـي
؛ومعنويـةعلـى املبلـغ النقـدي الـذي يتقاضـاه العامـل، بـل أصبـح جـزء مـن جممـوع مـا حيصـل عليـه مـن عناصـر ماديـة 

ما حيصـل عليـه العامـل مقابـل عملـه اإلضافـي، اإلجـازات املدفوعـة األجـر كاإلجـازات الطارئـة أو هامـن أهـم
.الوفـاة أو العجـز أو اإلصابـةةمصاريـف التنقـل واملعونـات املاليـة يف حـال،العاديـة أو املرضيـة، الوجبـات الغذائيـة

نظـام األجـورمراحـل تصميـم .ـارابع
جيـب أن يتـم تصميـم نظـام فّعـال لألجـور حيقـق العدالـة واملصداقيـة ويعمـل علـى توفيـر الرضـا الوظيفـي 

:وفقـا للمراحـل التاليـةتصميمهوعمومـا يتـم .للعامليـن

: راجع1
.339، ص 2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مدخل تطبيقي معاصر: إدارة الموارد البشريةعبد الباقي، صالح الدين حممد-
.352يوسف حجيم الطائي؛ مؤيد عبد احلسني الفضل، مرجع سابق، ص -



النظري ملمارسات إدارة املوارد البشريةاإلطار : الفصل األول

47

للتعـرف ،جـورمـن خـالل إجـراء حبـوث ودراسـات األباملؤسسةيتـم تسعيـر الوظائـف :إجـراء بحـوث األجـور.1
ـا مـن خـالل ؤسسعلـى معـدالت الدفـع السائـدة لـدى امل ـة وأيضـا يف سـوق العمـل، وميكـن القيـام  ـات املشا

لبحـوث ويتـم إجـراء ا. ـت وغريهـاننرت الصحـف والدوريـات املتخصصـة فـي األجـور وأيضـا مـن خـالل استخـدام اال
ـا يف املؤسسـدف تقييـم الوظائـف لتحديـد قيمـة كـل وظيفـة يف امل ، كمـا ميكـن ؤسسـات األخرىة مقارنـة مبثيال

جتماعـي، العطـل مدفوعـة األجـر سـواء احلصـول علـى بيانـات التأميـن اال:ستفـادة منهـا يف جمـاالت أخـرى مثـلاال
اـة لؤسسا األخـرى التـي متنحهـا املالعاديـة أو املرضيـة، واملزايـ .لعاملني 

تقييـم الوظائـف هـو حتديـد الثقـل واألمهيـة النسبيـة هلـا علـى أسـاس معرفـة واضحـة ودقيقـة : تقييـم الوظائـف. 2
ـدف حتديـد األجـر املناسـب هلـذه الوظائـف1ـات الوظيفـة ومسـات شاغلهـالسم ويرتكـز ذلـك علـى عـدة .، وذلـك 

هـودات املطلوبـة للوظيفـة، املسؤوليـات والواجبـات الالزمـة هلـا، املهـارات واملعـارف واخلبـرات، : عوامـل مـن بينهـا ا
. ئهادرجـة صعوبـة أو سهولـة أداء الوظيفـة، تأثيـر الوظيفـة علـى الوظائـف األخـرى، ظـروف العمـل املرتبطـة بـأدا

نـى أنـه يتـم الرتكيـز يف عمليـة تقييـم الوظائـف علـى قيـاس املدخـالت املطلوبـة مـن العامليـن لكـل وظيفـة ومـن ثـم مبع
.حتديـد مـا تستحقـه هـذه الوظيفـة مـن عوائـد نقديـة

القيمـة النسبيـة لكـل نتهـاء مـن مرحلـة تقييـم الوظائـف وحتديـدبعـد اال:تجميـع الوظائـف المتشابهـة فـي فئـات.3
وظيفـة، تقـوم جلنـة التقييـم بتحديـد قيمـة نقديـة أو أجـر لكـل وظيفـة، ونظـرا لصعوبـة التعامـل مـع كـل وظيفـة علـى 

ـات الكبيـرة التـي تتوفـر علـى عـدد كبيـر مـن الوظائـف فإنـه يتـم جتميعهـا يف شكـل ؤسسحـدا والسيمـا يف امل
ـة يف الطبيعـة أو املتقاربـة يف األمهيـة متهيـدا جمموعـات وظي فيـة أو فئـات حبيـث تضـم كـل فئـة الوظائـف املتشا

.2لتخصيـص أجـور لكـل فئـة
ـة مناسبـة، خيصـص لكـل منهـا معـدل ؤسسبعـد حتديـد عـدد الفئـات التـي تـراهـا امل: تسعيـر الفئـات الوظيفيـة.4

موعـة لألجـر، يتفـق وقيـم  الوظائـف التـي تضمهـا الفئـة ومـن ثـم تعامـل كافـة الوظائـف الواقعـة يف نطـاق نفـس ا
ـة ؤسس، وجيـب مراعـاة التـوازن ودرجـة متاثـل معـدالت األجـر احلاليـة يف امل3بنفـس املعاملـة مـن حيـث األجـر املدفـوع

ـا يف سـوق العمـل وتسمـى هـذه الطريق .معـدالت األجـور علـى أسـاس السـوق: ـةمـع مثيال
وهنـا يتـم التعـرض ملوضوعـات أخـرى مثـل أسلـوب دفـع األجـر، الزيـادة العامـة لألجـر بنـاء :إدارة نظـام األجـور.5

ة، علـى استقصـاء ودراسـة األجـور السائـدة، وحتديـد العـالوات، والزيـادة اخلاصـة بالتكيـف مـع نفقـات املعيشـ

.218، ص 2008، الطبعة األوىل، دار املنهل اللبناين، بريوت، اتجاهات وممارسات: البشريةإدارة الموارد كامل بربر،  1

.155سامح أمحد عبد الباقي، مرجع سابق، ص 2
.346، مرجع سابق، ص مدخل تطبيقي معاصر: إدارة الموارد البشريةصالح الدين حممد عبد الباقي، 3
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جديـدة لـم تكـن موجـودة فـي هيكـل الوظائـف أو إضافـة فئـة جديـدة تضـم عـدة وظائـف لـم تكـن وظائف وإضافـة 
واملكافئة للجهود ، ذلـك أن األجـور العادلـة 1علـى نظـام األجـورتطرأموجـودة سلفـا وكـذا معاجلـة أي مشاكـل 

حتفـاظ باحلجـم الكافـي مـن العمالـة املدربـة والكفـأة ـة االؤسساألفـراد، تتيـح للمسهامهـا يف حتقيـق رضـا بإاملبذولة، 
وفقـا ملستويـات األسعـار السائـدة، موجيـب أن يكـون مستـوى األجـور كافيـا لتلبيـة متطلبـا. وذات املهـارة العاليـة

، ومـا يتبـع ذلـك مـن زيـادة يف معـدالت جنتاألداء املحتـى ال ينعكـس ذلـك يف ضعـف دوافـع األفـراد للعمـل اجلـاد و 
امبـا يؤثـر سلبـا علـى ،ـةؤسسالغيـاب ودوران العمالـة أو التعامـل غيـر املنضبـط مـع عمـالء امل .لـدى زبائنهـاصور

للموارد البشريةوالسالمة المهنيةالحركة الوظيفيةإدارة : المبحث الرابع
م قدلزيادة إحلاقهم بربامج تدريبية بليس فقط البشرية يف إطار تنمية العاملني لديها، تقومإدارة املوارد  را

م اه إىل وضع نظام لتخطيط وتطوير مسارهم الوظيفي وتوفري النصح يف أداء مهام وظائفهم، بل تتعدّ ومهارا
م الوظيفيةنهم من االرتقاء والتقدم يف حتوجيههم إىل الكيفية اليت متكِّ و واإلرشاد  إضافة إىل ضرورة االهتمام . يا

بالصحة والسالمة املهنية للعاملني لغرض احملافظة عليهم من إصابات وحوادث العمل واألمراض املهنية اليت قد 
م الوظيفية .يتعرضون هلا أثناء تأدية واجبا

تطوير المسار الوظيفي: المطلب األول
سسة من فرد إىل آخر، تبعا الختالف اآلمال والطموحات الوظيفية خيتلف مستقبل املوارد البشرية يف املؤ 

ا، إضافة إىل مدى توفر وكفاية الفرص املتاحة املستقبل و .لكل منهم واليت ميكن أن تتحقق خالل مدة اخلدمة 
ميكن أن الوظيفي أو املسار الوظيفي يبني للفرد مسار خدمته الوظيفية يف املؤسسة، فيعرف خمتلف الوظائف اليت 

نقل إليها والوظيفة اليت ميكن أن ى أو يُ رقّ مل أن يُ تَ يشغلها خالل حياته الوظيفية، مبا يف ذلك الوظائف اليت حيُ 
.يتقاعد عن العمل منها

تعريف المسار الوظيفي.أوال
داخل املؤسسة أو خارجها، إىل يف العمل الفرد مهامرسلسلة أو تطوّ : "لوظيفي بأنهاعّرف املسار يُ 

فكرة توسيع الكفاءات واملسؤوليات، إما يف وظيفة يتضمنوهو . جانب االكتساب املستمر للمهارات واخلربات
.2")الرتقية(أو عمودية) النقل الوظيفي(أو يف عدة وظائف، وعادة ما ينطوي على عدة حتركات أفقية 

.3"العملية للفرد عرب الزمنالتتابع يف اخلربة : "ف بأنهكما يعرّ 

.290سابق، ص ، مرجعإدارة الموارد البشريةأمحد ماهر، 1
2 “A framework for human resources management”. Available from:
http://icsc.un.org/resources/hrpd/hrm/ICSC_hrm_eng.pdf. consulté le 26/05/2016.
3Loic Cadin; Francis Guérin, La gestion des ressources humaines, 2ème édition, Dunod, Paris, 2003, p. 92.
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م الفرد يف حياته ع من تقدّ منط اخلربات املرتبطة بالعمل، واليت تسرّ : "وزمالؤه بأنه)Greenhaus(ويعرّفه 
وتشمل اخلربات الوظيفية كل األحداث واملواقف املوضوعية مثل جمموعة املراكز الوظيفية والواجبات .1"الوظيفية

وكذا التفسري الشخصي والتقديري لألحداث مثل طموحات العمل، التوقعات، القيم واألنشطة املرتبطة بالعمل، 
فهناك من يتناول ؛وقد تناولت الكتابات مفهوم املسارات الوظيفية من جوانب معينة دون غريها. 2واالجتاهات

مفهوم املسار الوظيفي من ناحية حرص الفرد وحركته حنو الرتقي والنمو داخل املؤسسة، حيث يرّكز هذا املدخل 
وهناك من يتناول املسار الوظيفي من حيث أنه . على انتقال الفرد من وظيفة تنفيذية إىل وظيفة إدارية أو إشرافية

وهناك من يتناوله من منطلق . وليس مرتبطا مبستوى تنظيمي أو إشرايف معنييفج والنمو املهين أو احلر قرار التدرّ 
ن لدى العامل من خالل املمارسة التارخيية ملهام الوظيفة أو الوظائف اخلربات العلمية واملعرفة املرتاكمة اليت تتكوّ 

يف حتديد املسار الوظيفي، مثل ز على اخلربات واملعارف غري الوظيفية إضافة إىل املدخل الذي يركّ . اليت يشغلها
احلاجات واالجتاهات والطموحات والدافعية والرضا وغريها من اجلوانب السلوكية والشخصية اليت ترسم التوجه 

.الوظيفي للفرد
تعريف تطوير المسار الوظيفي.ثانيا

ليات واألنشطة اليت رأينا أن املسار الوظيفي يتضمن الوظائف املتنوعة اليت ميارسها الفرد، وأنواع املسؤو 
:م التعاريف التاليةعلى مفهوم تطوير املسار الوظيفي، نقدّ وللتعرف.ن تلك الوظائف واالنتقال بينهاكوِّ تُ 

عىن اليت تُ إدارة املوارد البشريةإحدى وظائف : "حسب أمحد ماهر فإن تطوير املسار الوظيفي هو
ا من ناحية أخرى، وذلك لغرض بإحداث التوافق والتطابق بني األفراد من جهة، وبني الوظائف اليت يتقلدو

.3"وهو حتقيق أهداف املؤسسة يف اإلنتاجية وحتقيق أهداف األفراد يف الرضا عن العمليأساس
التحديد املسبق للوظائف واملستويات اإلدارية، أو احملطات : "ويعّرف ختطيط وتطوير املسار الوظيفي بأنه

دير أو املوظف أو العامل، أفقيا أو رأسيا، مبا يتفق مع قدراته وخصائصه الشخصية الوظيفية اليت سيشغلها امل
.  4"وطموحاته، وكذا مع ختطيط املوارد البشرية على مستوى املؤسسة

يتضمن التتابع يف املاضي، احلاضر واملستقبل للوظائف اليت يشغلها الفرد يف خمتلف : "ويعّرف أيضا بأنه
.5"التوافق الدائم بني احتياجات املؤسسة، ورغبات وطموحات األفرادّني هياكل املؤسسة، حيث يب

.507، ص 2011، ترمجة عبد احملسن نعساين، النشر العلمي واملطابع، الرياض، تنمية الموارد البشريةجون وارنر؛ راندي دي ساميون، 1
.305، ص 2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، البشريةمدخل إستراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد راوية حسن، 2
.522، مرجع سابق، ص ، إدارة الموارد البشريةأمحد ماهر3
.345، ص 2008، الطبعة الثانية، دون دار نشر، دون مكان نشر، رؤية إستراتيجية معاصرة: إدارة الموارد البشريةأمحد سيد مصطفى، 4

5 Jean-Marie Peretti, Gestion des ressources humaines, 14 ème édition, Librairie Vuibert, Paris, 2013, p. 255.
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عه املؤسسة ألفرادها، لزيادة وصقل ضذلك النشاط املنظم والرمسي الذي ت: "كما ميكن تعريفه بأنه
.1"وتعميق املعلومات والقدرات واملهارات، واليت تؤثر على مستقبلهم الوظيفي نوعا واجتاها

:تعاريف السابقة، ميكن إعطاء التعريف املوايلمن خالل ال،إذن
دف من خالهلا إىل حتقيق إدارة املوارد البشريةتطوير املسار الوظيفي هو جمموع خطط وإجراءات  اليت 

ا، وفقا الحتياجات املؤسسة  التوافق واالنسجام بني قدرات وتطلعات وطموحات العاملني والوظائف اليت يشغلو
ديها، وذلك من خالل توّفر الرغبة والقدرة وبذل اجلهد من طرف األفراد وختطيط وتطوير من والفرص املتوفرة ل

دف حتقيق أهداف األفراد، وجناح خطط  يف حتقيق النتائج املرجوة منها، إدارة املوارد البشريةطرف املؤسسة، 
:وعليه ميكن استخالص العناصر التالية. وبالتبعية حتقيق أهداف املؤسسة

إىل حتقيق التوافق بني الوظيفة والفرد وهو يهدف، مهم لكل من الفرد واملؤسسةطوير املسار الوظيفي ت. 1
. واحتياجات املؤسسة

تطوير املسار الوظيفي نشاط متشابك ومعقد ألن شاغلي الوظائف خمتلفون من حيث الصفات والطموحات . 2
.واألهداف والتطلعات الوظيفية

االختيار، التعيني، التدريب، :من خالل عدة ممارسات تنظيمية وإدارية يف جماالتل املؤسسةوجوب تدخُّ . 3
اء اخلدمة، مبا يتفق واملسار الوظيفي املخطط للفرد وفق قدراته وكفاءاته، النقلالرتقية .وإ

كييف وإحداث توضوح مبدأ املشاركة يف املسؤولية حيث يقع على عاتق الفرد تأهيل نفسه وحتديث معارفه. 4
. من قدراتلديهبصورة تساعد املؤسسة يف إجياد الوظيفة املناسبة الستثمار ما ،الجتاهاته ورغباته

أهمية وأهداف تطوير المسار الوظيفي.ثالثا
إن عملية تطوير املسار الوظيفي تنطوي على أمهية بالغة لكل من الفرد واملؤسسة، وذلك نظرا للنتائج 

ويشري حتليل األدبيات بالنسبة ملؤيدي املدخل اجلديد للمسار الوظيفي أنه مت جتاوز .قهاحتقياالجيابية اليت ميكن
املدخل التنظيمي الذي يكون فيه دور املؤسسات مهيمن على املسار، يف حني، جند حاليا أنه يتم تفعيل فرضية 

خيدم مصاحل كل من األفراد يف املسارات فهذا معترب ر تطوّ هناك وكلما كان . الفردوعمل لطموحات األولوية 
:3وتتمثل هذه األمهية يف. 2واملؤسسات، لذلك هذا املنظور يعترب املؤسسة مبثابة جمال للتعاون واإلثراء املتبادل

.200، ص 2008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مدخل تحقيق الميزة التنافسية: إدارة الموارد البشريةمصطفى حممود أبو بكر، 1
2 Louise Lemire; Gaétan Martel, L’approche systémique de la gestion des ressources humaines, Presses
d’Université du Québec, Canada, 2007, p. 241.

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، المدخل لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمة القرن الحادي والعشرين: اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشريةمجال الدين حممد املرسي، 3
.379- 378، ص ص 2006
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.ضمان توفري الكفاءات املميزة مستقبال، ملواجهة االحتياجات املتغرية من متطلبات العمالة بالنسبة للمؤسسة. 1
.الوظيفية للعاملني خاصة صغار السن منهممقابلة الطموحات . 2
احلد من إحباط العاملني، حيث أن وجود خطط للمسار الوظيفي يؤدي إىل بناء توقعات حقيقية وتطلعات . 3

م وفر  .حتقيقها يف الواقع العمليصمقبولة تتناسب مع طموحا
.املؤهلة، وزيادة والئها وانتمائهاوارد البشريةعلى جذب واحلفاظ على املاقدر مسعة املؤسسة و حتسني . 4
تعزيز إحساس الفرد باألمان الوظيفي، والذي يعترب حالة إدراكية من الفرد ملستوى األمان احمليط به يف وظيفته، . 5

ةر فرص ترقيويشمل مدى إحساسه بتوقعات إجيابية حول مستقبله الوظيفي يف عمله احلايل، ومدى إدراكه لتوفُّ 
ذلك أن اإلحساس باألمان الوظيفي ميثل حاجة أساسية لتحقيق . األمان حول وظيفته ككلوتوقعات ،أمامه

.1أهداف الفرد واملؤسسة يف نفس الوقت
والبحث عن مهام وحتديات جديدة والنجاح إن ختطيط املسار الوظيفي يهدف إىل تطوير وظائف األفراد

وهو يسعى إىل حتقيق التناسب والتوافق بني الطموحات .، استنادا إىل اخلربة السابقة والكفاءات املتوفرةفيها
. 2الوظيفية للعاملني واحتياجات املؤسسة

:3يف العناصر التالية،ميكن إبراز أهداف املؤسسة من خالل ختطيط املسار الوظيفي،وبصفة عامة
.إدارة الرتقيات وتطوير كفاءات مواردها البشرية. 1
.ستقبلية من املوارد البشرية، مع االستغالل األمثل للموارد املتاحة للمؤسسةاحلالية واملااحتياجاإشباع.2
.حتقيق أعلى مستويات حتفيز وإنتاجية العاملني. 3
.ختفيض معدل دوران العمل، التغيب وحوادث العمل. 4
.حتقيق أفضل توازن بني العرض والطلب على العمل داخل املؤسسة. 5

:4ملني، فيمكن عرضها كما يليأما أهداف العا
م الوظيفيةفرص ترقية احلصول على. 1 .داخل املؤسسة وحتقيق مستقبل وظيفي ناجح يتوافق مع تطلعا
.إمكانيات التطور املهين وتنمية الكفاءات واملهارات وفرص العمل. 2
.حتقيق أعلى مستويات الرضا خاصة ما يتعلق بالتقدير واإلجناز. 3

دراسة مطبقة على بعض املنظمات العاملة بصعيد : منوذج مقرتح لتتبع تأثريات إدراك الفرد حلالة األمان الوظيفي على اجتاهاته حنو العمل"عبد الناصر حممد محودة، 1
. 346، ص 2014، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، دراسات في الموارد البشرية، "مصر

2 Elina Paakko, “Recruiting and retaining qualified staff at statistics Finland”, Human resources management
and training, United Nations, New York, 2013, p. 176.
3 Chloé Guillot-Soulez, La gestion des ressources humaines, 9 ème édition, Gualino, France,  2016, p. 52.
4 Ibid.
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:1إدارة املسار الوظيفي من أربعة ممارسات رئيسية، هيويتكون جمال
ارتباطا مع إسرتاتيجية املؤسسة واالحتياجات التشغيلية، يتم حتديد حجم التوظيف ومستوى التأهيل : التوظيف. 1

.املرغوب، مصادره، طرق التوظيف وعملية دمج العاملني اجلدد
.لالحتياجات التدريبية ومتاشيا مع إسرتاتيجية املؤسسة، وفقايتم حتديد إسرتاتيجية التدريب:التدريب. 2
.يتم حتديد الطرق املستخدمة، وخاصة عناصر عملية التقييم، توقيته وإجراء متابعة التقييمات:التقييم. 3
تنفيذ مدخل خاص لذوي القدرات العالية، حتديد شروط وطرق حتديد الشروط املصاحبة لعملية النقل،:النقل. 4

.التصنيفإعادة 
نموذج تطوير المسار الوظيفي.رابعا

ا ا من املوارد البشرية واحلفاظ على فعاليتها وكفاء ويف .حترص املؤسسات على استكشاف احتياجا
ر هلم األمان والتحدي وفرص التنمية الذاتية طوال يسعى العاملون إىل البحث عن مواقع العمل اليت توفّ ،املقابل

م الوظيفية تربز مشكلة حتقيق التوافق بني احتياجات العاملني ومتطلبات املؤسسة، واليت ميكن هنا ومن. حيا
.مواجهتها من خالل برامج ختطيط وتطوير املسار الوظيفي واليت يكون فيها دور املؤسسة ال ينفصل عن دور الفرد

:2مها،عليه، فإن عملية تطوير املسار الوظيفي تنطوي على بعدين أساسينيو 
وهو أن خيطط الفرد مساره الوظيفي بطريقة ذاتية، ويتضمن العديد من األنشطة : تخطيط المسار الوظيفي. 1

وترتبط . وضع األهداف واخلطط وتنفيذها،التوظيفصالبحث عن فر ،تقييم قدرات واهتمامات الفرد:مثل
عمل معايري خاصة به لتقييم مدى كل فرد يستأي أنّ ،معايري حتديد جناح املسار الوظيفي بالطموحات الفردية

. جناح مساره
ا املؤسسة من خالل قيام إ: إدارة المسار الوظيفي. 2 شريةبالوارداملدارةوتتعلق باخلطط واألنشطة اليت تقوم 

دف زيادة قدرات ومهارات ،بتوفري االحتياجات التدريبية، تنمية العاملني، إجراء التنقالت، تقييم ومكافأة األداء
ن إف،وعليه. وتضع املؤسسة معايري موضوعية لتحديد ما إذا كان الفرد يف وضعية جناح أو فشل. ومعارف األفراد

ختطيط املسار وهي عملية فردية، وإدارة املسار وهي عملية : تطوير املسار الوظيفي يشمل وظيفتني مرتابطتني مها
.كة بني املؤسسة والعاملني فيها، ويهم كل منهما بنفس القدرفهو إذن مسؤولية مشرت . تنظيمية

1 David Autissier; Blandine Simonin, op. cit, p. p 77-78.
:راجع2
، مؤتة للبحوث والدراسات، "أثر وظائف إدارة املوارد البشرية على املسار الوظيفي ملوظفي وزارة املالية يف األردن"إبراهيم أمحد الطراونة؛ عادل مخيس البلوشي، -

لد  .279، ص 2010، 3، العدد 25ا
-Jean-Luc Cerdin, Gérer les carrières, EMS édition, Paris, 2000, p. 26.
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م منوذجا يضم املدخل الفردي واملدخل التنظيمي لتطوير املسار الوظيفي، والذي يعتمد وفيما يلي نقدِّ 
.على املدخل الذي يركز على حتقيق التوافق والتطابق بني الفرد والوظيفة اليت يشغلها

تخطيط وتطوير المسار الوظيفينموذج : )03(الشكل رقم 

.  45ص ،2009اإلسكندرية،، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية،المستقبل الوظيفيأمحد ماهر، :المصدر

ز على جعل الفرد الذي يهتم بتخطيط وتطوير نالحظ من خالل الشكل السابق أن املدخل الفردي يركّ 
مث يتعرف على قدراته ف على طموحاته وآماله،مساره الوظيفي، يتبّصر ذاتيا مبستقبله وواقعه احلايل، أي يتعرّ 

لتحقيق طموحاته ةوإمكانياته ومهاراته، مث يتعرف على ما إذا كانت هذه القدرات واإلمكانيات واملهارات كافي
وإذا كانت هذه القدرات واإلمكانيات واملهارات غري كافيه، فمن بني احللول العامة أن يتدرب الفرد على  . وآماله

ا، وأن يتدرب عل البحث عن وظيفة، وحينما كتابة سريته الذاتية وأن يتدرب  على مقابالت التوظيف واختبارا
.فيجب أن يكون أداؤه فيها مميزا وفعاالحيصل عليها،

يتم اكتشاف ذلك 
:بواسطة

تقييم األداء.
رأي الرؤساء والزمالء.
 خمتربات املسار

.الوظيفي
مقابالت النصح

.واملشورة
مراكز التقييم.
 حبوث الرضا عن

. العمل

تحقيق التوافق بين
الفرد والوظيفة

التخطيط الفردي للمسار الوظيفي

الذاتي بنواحي القوة والضعفالتبصر

الواقع الوظيفياآلمال الوظيفية

فجوة يف
املسار الوظيفي

:عالج وتنمية المسار الوظيفي
إعداد سرية ذاتية.
البحث عن وظيفة.
التدريب على املقابالت.
التدريب على املهارات الوظيفية.
القراءة والتنمية الذاتية .

للمسار الوظيفيالتنظيميالتخطيط 

مقارنة متطلبات الوظيفة بإمكانيات الفرد

إمكانيات الفردالوظيفيةمتطلبات

فجوة يف
املسار الوظيفي

:عالج وتنمية المسار الوظيفي
التدريب.
النقل.
 قيةالرت.
خرائط اإلحالل.
التقاعد.
 غريها.
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ا املؤسسة من أجل حتقيق التوافق بني الفرد تز على أما املدخل التنظيمي فهو يركّ  لك األنشطة اليت تقوم 
بدًء بالتحديد اجليد الحتياجات املؤسسة من إدارة املوارد البشريةوهي تتكون تقريبا من كل ممارسات . والوظيفة

، يلي ةليم ممكناألفراد، القيام بعملية االستقطاب، اختبارات ومقابالت الوظيفة اليت جتعل عملية االختيار الس
ذلك توجيه األفراد اجلدد يف وظائفهم، وتدريبهم لشغل الوظائف اجلديدة، ونقلهم وترقيتهم ورسم املسارات 

ببعض الوسائل يف اكتشاف إدارة املوارد البشرية وتستعني .الوظيفية السليمة، واالستغناء عن األفراد غري املناسبني
.مراكز التقييم وحبوث الرضا،يم األداء، خمتربات املسار الوظيفيتقي: ، من بينهاما إذا كان هناك توافق

دورة الحياة الوظيفية للعاملين.خامسا
: فيما يليتتمثل متر دورة حياة العاملني يف املؤسسات مبراحل متعددة ومتالحقة، 

حياول الفرد يف هذه املرحلة حتديد نوعية الوظائف اليت تتوافق مع اهتماماته وطموحاته، :مرحلة االستكشاف. 1
ويبدأ يف جتميع املعلومات عن هذه الوظائف من خمتلف املصادر، مث حياول اكتساب نواحي املعرفة واملهارات 

ذه النوعية من الوظائف، وحتدث هذه املرحلة يف الفرتة ما ب ني سن اخلامسة عشر إىل دون املطلوبة لاللتحاق 
.حياول إحداث التوافق بني حاجاته وقدراته وبني متطلبات الوظيفةحيث الثالثني، وتستمر بعد التحاقه باملؤسسة 

ل من خالله، مشوار حياته كمِ يف هذه املرحلة يوضع الفرد على بداية مساره الذي سيُ :مرحلة التأسيس. 2
حيث يتعرف على الوظائف اليت سيتدرّج فيها وينتقل إليها عرب مسريته العملية الوظيفية املستقبلية يف املؤسسة، 

ض أن يتصف الفرد يف هذه املرحلة بصفتني أساسيتني مها االستقاللية فرتَ سنة ويُ 45و30ما بني هوفيها يرتاوح سن
.1والقدرة على املسامهة الفعالة يف العمل

، وهي مرحلة احملافظة على املكاسب سنة60و45ما بني هايرتاوح عمر الفرد في:جنضمرحلة المحافظة وال. 3
يشعر باالرتباط القوي مبجاله الوظيفي وأيضا باملؤسسة اليت يعمل فيها، حيث يصبح فيها الوظيفية اليت حققها، 

:2ثة مسارات وهييف هذه املرحلة أمام ثالهورغم ذلك جند أن.من الصعوبة أن يرتكها للبحث عن وظيفة أخرى
ى به املرحلة السابقة. أ .االستمرار يف املسار الوظيفي بنفس املستوى الذي أ

اية مساره الوظيفي مبكرا، ورمبا أدى ذلك إىل فقدانه لوظيفته. ب .الركود، أي يبدأ مرحلة 
حىت ،مستوى أعلىالتقدم يف املسار الوظيفي إىل أعلى، وقد يستلزم ذلك البحث عن وظيفة جديدة ذات . ج

.ولو خارج املؤسسة

.560عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص 1
.216مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص 2
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ض ضي الفرد بقية حياته الوظيفية يف آخر وظيفة وصل إليها، واليت من املفرتَ يف هذه املرحلة ميُ :مرحلة االنحدار.4
اية مساره الوظيفي، وقد يكون الفرد خالهلا بانتظار وصوله إىل سن التقاعد وتركه العمل يف  أن تكون واقعه على 

: 2تتمثل يف،ويف هذه املرحلة ينتاب الفرد العديد من الضغوط.1وهي ما يعرف بفرتة الركوداملؤسسة، 
.التقدم يف السن والذي يسبب تغريات فسيولوجية وسيكولوجية. أ

.التغري يف القدرات الفكرية والعقلية ذات العالقة بالعمل. ب
.التفكري يف املستقبل بعد التقاعد وترك العمل. ج
.التفكري يف بيئة العمل وترك الزمالء واألصدقاء. د
.ف مع البيئة االجتماعيةالتغري يف منط احلياة بعد التقاعد والتكيّ . هـ

أن يكّيف نفسه لقبول أدوار أقل أمهية ويُِعّد ولغرض مواجهة هذه الضغوط، فإنه جيب على الفرد وعليه، 
.واحلياة االجتماعية العامةنفسه ألدوار أكثر فعالية يف األسرة وبني األصدقاء

: وميكن توضيح املراحل األربعة السابقة يف الشكل املوايل
دورة الحياة الوظيفية للفرد: )04(الشكل رقم 

.561عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص :المصدر

م وعدم خلطوط املتقطعة يف الشكل السابق على تدل ا أن بعض العاملني وبسبب ضعف إمكانيا
تطورهم، تكون فرتة احملافظة لديهم قصرية، فينتهي مسارهم يف مستويات إدارية دنيا أو وسطى، يف حني جند 

.560عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص 1
دراسات في ، "دراسة حتليلية الجتاهات العاملني حنو مستويات ضغط العمل يف القطاعني العام واخلاص يف اململكة العربية السعودية"سعود بن حممد النمر، 2

.405-404، ص ص 2014، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، الموارد البشرية

عاليمرحلة االستكشافمرحلة التأسيسمرحلة احملافظةمرحلة االحندار

الفردأداء

منخفض

وتطورتقدم

وتطورتقدم

بداية التعيني التقاعد
احلياة الوظيفية للفرد بافرتاض أنه بقي يعمل يف املؤسسة حلني بلوغه سن التقاعد
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م املرتفعة وتطوير أنفسهم يَ  لون إىل مستوى إداري عايل وتكون فرتة احملافظة لديهم طويلة صِ آخرين بسبب كفاء
. مستمرينم ر وتقدّ م يف حالة تطوّ حيث يكون أداؤه

ونشري إىل أن تطوير املسار الوظيفي مهمة مشرتكة بني ثالث أطراف أساسية؛ حيث أن األفراد يف 
م الوظيفية من خالل حتديد مستويات املعرفة واملهارات املؤسسة يتحّملون مسؤولية ختطيط وتطوير  مسارا
ويف املقابل يقع على . ث عن معلومات عن فرص التقدم الوظيفيوالقدرات واالهتمامات ونوعيات القيم والبح
م وتوفري الدعم املتواصل، والذي قد يأخذ عاتق املديرين مهمة تشجيع األفراد على حتمّ  ل مسؤولية تطوير مسارا

ا  شكل معلومات مرتدة عن األداء الفردي وتوفري معلومات حول املؤسسة ورسالتها وخططها واسرتاتيجيا
م وااللتحاق بربامج كما تُ . املستقبلية عد املؤسسة مسؤولة عن توفري الدعم جلهود األفراد من خالل تقييم قدرا

م الوظيفية،التدريب أو التطوير الوظيفي الذاتية يئتهم لشغل وظائف أعلى على مسارا .من أجل 
إدارة الحركة الوظيفية: المطلب الثاني

م، ووفقا تعمل إدارة املوارد البشري ة على تغيري مواقع األفراد يف املؤسسة استنادا إىل طلبهم وتلبية لرغبا
م يف حركة مستمرة سواء لدرجات التطور الوظيفي أو لظهور شواغر وظيفية أو الحتياجات املؤسسة ، مما يعين أ

النقل ،الرتقية: نداخلها أو خارجها، حيث سيتم الرتكيز على احلركة الوظيفية من خالل التطرق إىل كل م
اء اخلدمة،التنزيل الوظيفي،الوظيفي .االستقالة والتقاعد،إ

ترقية العاملين .أوال
. من حيث املسؤولية واملركز والسلطةيقصد بالرتقية االنتقال من وظيفة أدىن إىل وظيفة أخرى أعلى

تعريف الترقية . 1
ا ذلك عادة زيادة يف املسؤوليات ويف صعوبة العمل،  شغل وظيفة أعلى، ويصاحب : "تعّرف الرتقية بأ

وتتم عادة بشرط توافر شاغر يف .كما يتطلب ذلك توافر املؤهل األعلى واخلربات اإلضافية يف املتقدم للرتقية
. 1"املؤسسة، كما يصحبها زيادة يف الراتب ويف املميزات

اكما تعرّ  وظيفي أعلى، يتيح له احلصول على مزايا مادية نقل الفرد من مركزه الوظيفي إىل مركز : "ف بأ
وهي قد تكون من وظيفة إىل أخرى أعلى وأكثر . أكرب، ووضع أديب ومعنوي أفضل مما كان عليه قبل الرتقية

.2"صعوبة ومسؤولية، كما قد تكون من درجة إىل أخرى يف نفس الوظيفة

.150، ص 2002، دار زهران للنشر والتوزيع، عّمان، إدارة الموارد البشريةحنا نصر اهللا، 1
.284نادر أمحد أبو شيخة، مرجع سابق، ص 2
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:1انطالقا مما سبق، ميكن إبراز النقاط األساسية التالية
.تعترب الرتقية مكافأة لألفراد األكفاء باملؤسسة وبالتايل فهي مصدر لتحفيزهم.أ

.شغل الفرد للمنصب اجلديد املرقى إليه يتطلب بذل جمهود أكرب.ب
.الرتقية تضمن التالؤم والتوافق الدائم بني متطلبات الوظيفة وقدرات شاغلها. ج
تتضمنها الوظيفة اجلديدة، وتلك اليت تتضمنها الوظيفة املشغولة هناك اختالف بني الواجبات واملسؤوليات اليت. د

.حاليا، مبعىن أن الفرد املرقى ميارس أعباء وظيفية أكرب ويشغل مركزا وظيفيا أعلى
.املزايا ، لكن زيادة هذه املزايا ليست شرطا للرتقيةخمتلف النقل إىل الوظيفة اجلديدة ترتتب عليه زيادة يف . هـ
واقع األمر هي عملية يف تشبه قرارات الرتقية إىل حد كبري قرارات االختيار والتعيني، فالرتقية : الترقيةنظم . 2

،لذا من الضروري حتديد املرشحني للرتقية بشكل موضوعي. إعادة تعيني الفرد ولكن يف مستوى وظيفي أعلى
سس ومعايري ترقية العاملني يف وقد ختتلف أ.وعلى أسس صحيحة الختيار األفضل واألنسب لشغل الوظيفة

:2املؤسسات، لكنها تنحصر فيما يلي
يقوم هذا األسلوب على فرضية أن طول فرتة اخلدمة كفيل باكتساب الفرد :نظام الترقية على أساس األقدمية. أ

ا األسلوب أنه م العتماد هذقدَّ ومن احلجج اليت تُ .خربة وكفاءة تؤهالنه للرتقية وحتمُّل مسؤوليات أكرب يف املؤسسة
ع العاملني على البقاء يف املؤسسةشجّ يتسم باملوضوعية البتعاده عن احملاباة والتحيز، وهو بسيط يف التطبيق كما يُ 

.وبالتايل فهو يقلل من دوران العمل
م :نظام الترقية على أساس الكفاءة. ب حيث أن األساس يف هذا النظام هو ترقية العاملني وفقا جلدار

م تتمثل يف ؛ويعترب هذا األسلوب سليما من الناحية النظرية إّال أن هناك العديد من الصعوبات يف تطبيقه. وكفاء
اءة واألداء صعوبة وضع مقاييس موضوعية ودقيقة لقياس الكفاءة بالنسبة لكل الوظائف، فاالعتماد يف قياس الكف

ل املشكلة ألن كل هذه حتوإنتاجه وسلوكه ال مواظبتهقّيم أداء الفرد على أساس على التقارير الدورية واليت تُ 
.ختضع للتقدير الذايت للمقّيم، الذي قد يشوبه التحيز وعدم املوضوعية أو اخلطأ) خبالف اإلنتاج السلعي(العوامل 

وفيه يتم اجلمع بني األقدمية والكفاءة عند اختاذ قرار :الكفاءة معانظام الترقية على أساس األقدمية و .ج
دف االستفادة من مزايا كل منهما، وجتاوز األمور السلبية قدر اإلمكان يف كل منهما إذ البد من أن . الرتقية، 

ة وحمتوى تتكامل الكفاءة مع األقدمية وبنسب تتناسب مع املستويات اإلدارية يف املؤسسة ومبا يعكس طبيع

1 Mahmoud Zouaoui; Samia zouaoui-Karoui, Le management: processus de gestion et fonctions de
l’entreprise,2eme édition, les éditions C. L. E, Tunis, 1999, p. 360.

.155-154نصر اهللا، مرجع سابق، ص ص حنا2



النظري ملمارسات إدارة املوارد البشريةاإلطار : الفصل األول

58

حيث يتم تطبيق أسلوب الكفاءة بالنسبة للوظائف العليا نظرا ملتطلبات شغلها من مهارات ؛الوظائف فيها
، بينما يتم اجلمع بني الكفاءة واألقدمية يف املفاضلة بني املتقدمني للرتقية بالنسبة للوظائف ةوصفات شخصي

املتوسطة، يف حني يتم إتباع أسلوب األقدمية يف الوظائف التنفيذية املنتشرة يف املستويات اإلدارية الدنيا، واليت 
: وهذا ما يوضحه الشكل املوايل. اليةمتتاز بطابعها الروتيين وال حتتاج إىل كفاءة ومهارة وخربات ع

تطبيق أسلوب المزيج في الترقيات : )05(الشكل رقم 

.158، مرجع سابق، ص إدارة الموارد البشريةحنا نصر اهللا، :المصدر

أساس األقدمية يف الوظائف الدنيا، إّال أن بإتباعمن خالل الشكل السابق، أن هذا األسلوب يبدأ يتبّني 
كما تبدأ عناصر الكفاءة ،نسبة األقدمية تبدأ بالتناقص شيئا فشيئا كلما ارتقينا بالوظائف إىل املتوسطة والعليا

.باالزدياد كلما ارتقينا إىل الوظائف العليا أين تطبق أسس اجلدارة والكفاءة بشكل مطلق
هناك أسلوب رابع وهو استخدام األساليب الشخصية غري املوضوعية يف ترقية :للترقيةاألسلوب الشخصي . د

كاجلنس، اللون، املنطقة اجلغرافية أو (العاملني، فقد يتأثر صاحب القرار بالسمات الشخصية لبعض العاملني 
عايري املوضوعية اليت رأيناها ومن مث يبين قراره يف الرتقية على واحد أو أكثر من هذه السمات متجاهال امل) اجلنسية

. 1سابقا، كما قد يبين قراره يف ترقية أحدهم على أساس أنه قريب أو صديق له
جدير بالذكر أن ترقية العاملني إىل وظائف أعلى، تؤكد على إدراك اإلدارة وتفهمها إلمكانيات العاملني 

م، وبالتايل فإن سياسة الرتقية متثل حافزا  م وجناحا هلم لتقدمي أداء متميز وجناح أكرب ومسامهة أفضل يف وقدرا
.إجناح املؤسسة

.237-236مؤيد سعيد السامل؛ عادل حرحوش صاحل، مرجع سابق، ص ص 1

الرتقية نظام
املطلقةبالكفاءة

مزيج من الكفاءة واألقدمية
)بنسب متباينة(

نظام الرتقية 
ملطلقةباألقدمية ا

اإلدارة 
العليا

اإلدارة الوسطى

اإلدارة التنفيذية
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النقل الوظيفي .ثانيا
دف إىل ضمان استمرار الفاعلية وحتقيق أقصى استفادة من جهود وقدرات العاملني .إن سياسة النقل 

تعريف النقل الوظيفي. 1
أخرى يف نفس املستوى اإلداري، أو من إدارة انتقال الفرد من وظيفة إىل : "يعّرف النقل الوظيفي بأنه

أي أنه يتعلق بتغيري منصب يف نفس .1"ألخرى داخل املؤسسة، ويعرف هذا النوع من النقل بالنقل األفقي
م  املستوى التنظيمي، حيث ميكن أن يكون لتكييف املوارد البشرية مع احتياجات املؤسسة، كما ميكن أن ُيستخدَ 

ملواجهة التحديات اليت ميكن أن تواجهها املؤسسة، وكذا تطوير مهارات العاملني و ملني، كأداة لتحقيق رضا العا
أما النقل اجلغرايف، فُيستخدم لتمكني األفراد من تغيري بيئة عملهم أو يتم . يف إطار ديناميكية إدارة احلياة الوظيفية

ويف بعض احلاالت . ادة هيكلة املؤسسةفرضه عليهم إذا كانوا يريدون احلفاظ على وظائفهم، وذلك يف إطار إع
ويعترب النقل داخل املؤسسة ضرورة حيوية، إذ يتضح بعد .2هو طريقة إلجراء شكل من أشكال احلركة العمودية

أخرى وتكون فيها ةفرتة من ممارسة الفرد لعمله، رغم دقة عمليات االختيار والتعيني، أن قدراته تناسب وظيف
م، وكذلك يعمل  م وقدرا ال أمام األفراد إلظهار طاقا إنتاجيته أعلى، والنقل يف هذه احلالة يعمل على إفساح ا

ا مبا حيقق املواءمة والتوافق املطلوبني .على إعادة التوازن بني األفراد والوظائف اليت يشغلو
:3النقل الوظيفي إىل حتقيق ما يلياملؤسسة من خاللدف: النقل الوظيفيأسباب . 2
ا. أ .ضبط وحتديد عدد األفراد يف خمتلف الوحدات واملصاحل، حسب احتياجا

.من خالل إعادة توزيع الفائض من العاملني يف نفس املستوى التنظيميجتنب تسريح العمال. ب
.تطوير كفاءات األفراد وتنويع معارفهم. ج
.فراد، وخاصة ذوي املهارات، إىل املناصب املناسبة يف املؤسسةتوجيه األ. د
. تعزيز روح الفريق والتعاون يف املؤسسةحتفيز األفراد و . ه

:راجع1
- Loic Cadin; Francis Guérin; Frédérique Pigeyre, Gestion des ressources humaines, pratique et éléments de
théorie, Dunod, Paris, 2002, p.329.
- Eric Vatteville, Management stratégique de l’emploi, EMS Edition, Paris, 2003, p. 183.
2 Eline Nicolas, Gestion des ressources humaines, Dunod, Paris, 2014, p. 153.
3 Ibid.
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التنزيل الوظيفي .ثالثا
نقل الفرد من وظيفته احلالية إىل وظيفة أدىن يف املستوى : "التنزيل الوظيفي أو تنزيل الدرجة الوظيفية هو

ويتم هذا اإلجراء نتيجة .1"باملؤسسة وبالتايل يتأثر الدخل املادي له، كما قد تتأثر حالته املعنوية أيضااإلداري 
وترتبط األسباب الفردية بتدين مستوى أداء الفرد يف العمل وضعف  . لعدة أسباب بعضها فردي ويعضها تنظيمي

أما األسباب التنظيمية فهي . توقيه اجلزاءكفاءته، كما ميكن أن يكون عقوبة له بسبب اقرتافه خمالفة تستوجب
:2األسباب اليت ال دخل للفرد فيها، ومن بينها ما يلي

.إعادة تنظيم املؤسسة، ومن مث تغيري هيكل الوظائف ومواقعها. 1
. املؤسسة مع مؤسسة أخرىاندماج. 2
سبب التنزيل مشاكل  يالوظائف و االنكماش االقتصادي وما يتبعه من قلة يف املبيعات وبالتايل نقص يف عدد. 3

كثرية، وذلك بسبب اخنفاض املركز األديب واالجتماعي للفرد بني زمالئه واخنفاض األجر والسلطة والصالحيات 
.املرتبطة بوظيفته األصلية

قالة واالستقالةاإل. رابعا
اء عالقة العملاالستقالة يف أي وقت أن يقدم استقالته شريطة هحيث ميكن،هي رغبة العامل يف إ

يُعرب فيه عن رغبته بوضوح يف وقف م طلبا كتابيا قدّ حيث يتوجب عليه أن يُ املتطلبات التنظيمية، االلتزام ب
ائيةؤسساليت تربطه باملوالعالقة ،مهامه .3ة بصفة 

مما ينتج عنه قصور ،بسبب عدم اللياقة أو العجز اجلسدياإلقالة أو التسريح من اخلدمة تكون يف حني
تسريحهناك عدة أسباب تدفع املؤسسة إىل وعموما .4يف أداء مهامه، وبالتايل عدم أهلية الفرد لشغل وظيفته

:5وهي،العامل، ولكن هناك أربعة أسباب رئيسية
والوفاء مبعايري اخنفاض مستويات األداء، واليت تتمثل يف فشل الفرد يف القيام باملهام والواجبات املوكلة إليه .1

.األداء املوضوعية
.السلوكيات والتصرفات اخلاطئة وعدم االمتثال للقواعد واإلجراءات، وألوامر وتعليمات الرؤساء.2
.االفتقار للمؤهالت الالزمة ألداء واجبات الوظيفة بنجاح.3

.242، ص 2005، مصر، ، دار احلارثي للطباعةأساسيات اإلدارة في عصر العولمةأمحد حممد غنيم، 1
. 238ؤيد سعيد السامل؛ عادل حرحوش صاحل، مرجع سابق، ص م2

3 Geneviève Iacono ; Daniel Donzel, La gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales,
Gualino, France, 2013, p. 96.
4 Frederic Colin, op. cit, p. 100.

.366، ص 2007الرياض،، ترمجة حممد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشر،إدارة الموارد البشريةجاري ديسلر، 5
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ا.4 .تغيري متطلبات شغل الوظيفة كنتيجة لتغيري طبيعة العمل 
التقاعد .خامسا

دورة حياة األفراد، وهو توقف العامل عن اخلدمة بعد وصوله السن القانونية يف ميثل التقاعد حدثا مهما 
سنة، مع وجود بعض االستثناءات، كأن حيال العامل إىل 65و60للتقاعد، اليت ترتاوح يف أغلب الدول ما بني 

اية اخلدمة إذا أصيب مبرض مزمن جيعله غري قادر ع لى العمل بالشكل املطلوب أو عاهة جسمية التقاعد قبل 
اخلدمة فقط، بل جيب ببالعاملني ال يتوقف عند وجودهم إدارة املوارد البشريةلكن اهتمام .متنعه عن أداء العمل

بسبب بلوغهم السن القانونية أو الوفاة أو عدم إمكانية االستمرار بالعمل ألسباب هلاأن ميتد إىل ما بعد تركهم 
ا القوانني ةوهذا االهتمام يأخذ سلوكا مؤثرا يتجلى يف أنواع متعدد. صحية من احلقوق واالمتيازات حدد

سباب اإلحالة على والتشريعات يف دول العامل، وإن اختلفت يف مقدارها وأنواعها تبعا لعدد سنوات اخلدمة وأ
اية اخلدمة، : ومن بني هذه احلقوق. املتبعةالتقاعد وتباين األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  مكافأة 

وهذا على عكس .عضوية النوادي الرتفيهية التابعة للمؤسسةو الراتب التقاعدي ورواتب اإلجازات املرتاكمة 
.لتزامات مالية أو اجتماعية حنو العامل املستقيلاالستقالة اليت ال تلزم املؤسسة بأي ا

الصحة والسالمة المهنية: المطلب الثالث
واليت يتعرض هلا العاملون تعيق نشاط املؤسسة املرتبطة بهواحلوادث النامجة عن العمل األمراض إن

تعترب مهمة احلفاظ على املوارد البشرية ومحايتها، من املهام الرئيسية اليت لذلك ، باهظةوحتّملها خسائر وتكاليف 
االهتمام برعايتهم الصحية وسالمتهم فيها حلمايتهم واحلد من وهذه املهمة تستدعي. متارسها إدارة املوارد البشرية

.لعاملني فيها أثناء العملوذلك باختاذ اإلجراءات الالزمة ووضع اللوائح اليت حتكم تصرفات ا،آثارها السلبية
مفهوم الصحة والسالمة المهنية.أوال

دد صحة آمنةتوفري ظروف عملضمان يف املؤسسة بإدارة املوارد البشريةتُعَىن  ، متنع وقوع أخطار 
occupational(السالمة املهنية تضمنت: مة، حبيثسالهناك فرق بني مفهومي الصحة والو .العاملني وسالمتهم

safety ( أما الصحة املهنية . العملكان مباملرتبطةمحاية العاملني من اإلصابات النامجة عن احلوادث
)occupational health (مبعىن أّن .1خلو العاملني من األمراض البدنية والنفسية ذات الصلة بالعملشري إىل فت

دف إىل احملافظة على العاملني من التعرض  لإلصابات النامجة عن خماطر املهنة، وذلك بتوفري كل السالمة املهنية 
عىن الصحة بينما تُ . ات الالزمة لتأمني بيئة سليمة حتقق محايتهم من املخاطرطمستلزمات الوقاية، أي توفري االحتيا

1 Laura Portolese Dias, Beginning management of human resources, Unnamed publisher, Washington, 2012,
p. 467.
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ا، من خالل احملافظة على صحتهم من  املهنية باحلفاظ على صحة العاملني يف خمتلف الوظائف اليت يشغلو
لذا فإن مفهوم الصحة والسالمة املهنية يشري إىل مجيع اإلجراءات واخلدمات املقدمة . اض النامجة عن العملاألمر 
بل إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة لصيانة ومحاية عناصر العملية اإلنتاجية فيها من اإلصابات واحلوادث من قِ 

. الناجتة عن العمل
والسالمة المهنيةأسباب إتباع إجراءات الصحة .ثانيا

ا لعوامل عديدة تتعلق حبجم وفقً ،ختتلف إجراءات الصحة والسالمة املهنية من مؤسسة إىل أخرى
وهي تستهدف احملافظة على صحة العاملني وسالمتهم وتقليل . املؤسسة وطبيعة اإلنتاج والتكنولوجيا املستخدمة

: 1ما يليلعاملني، االهتمام بصحة وسالمة ومن بني أسباب ا.معدالت احلوادث واألمراض والوفيات
آمنةاملتعاملني معها، من خالل توفري بيئة عمل مالئمة و و سعي املؤسسة للمحافظة على مسعتها أمام العاملني . 1

ا املختلفة .ملزاولة نشاطا
مل، مما ينعكس إن السالمة املهنية والصحية للعاملني تؤدي إىل تقليص اإلصابات واحلوادث والتوقف عن الع. 2

.التكاليففيضبصورة واضحة على حتسني اإلنتاجية وخت
.للعاملنيمتاشيا مع القوانني والتشريعات احلكومية واللوائح اليت تفرض توفري متطلبات السالمة املهنية والصحية. 3
استجابة للضغوطات اليت تواجهها املؤسسات من النقابات واالحتادات العمالية اليت تسعى لتوفري األجواء . 4

.بيئة املناسبةال، من خالل االتصال مع اإلدارة واستخدامها أسلوب املساومات اجلماعية لتأمني واآلمنةالصحية 
.جذب املهارات والكفاءات واستقرارهانتيجة لضغوطات العاملني أنفسهم وزيادة قدرة املؤسسات على. 5
تقليل معدل دوران العمل ومسايرة ما تقدمه املؤسسات املنافسة واليت تسعى حنو توفري بيئة عمل آمنة وصحية . 6

. تتناسب مع رغبتها يف االستقرار واالستمرار
إدارة الموارد البشرية والسالمة المهنية .ثالثا

ا التقليل من اآلثار السلبية النامجة عن  تقوم املؤسسة بتقدمي أنواع متعددة من اخلدمات اليت من شأ
ويفضل الكثري االهتمام بإجراءات الصحة والسالمة أوال، مث باإلجراءات .إصابة العاملني باألمراض واحلوادث

عامل أو تعويضه أو إصالح اآلالت، أعلى العالجية ثانيا، حيث أن تكلفة هذه األخرية سواء من حيث معاجلة ال
.2بكثري من اإلجراءات الوقائية

.187-186، ص ص مرجع سابق، حممد فاحل صاحل1
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وتعمل على ،أن تضمن أمن العاملنيسةاملخاطر، جيب على املؤسخمتلف لغرض التقليل أو احلد من و 
:1واليت تتضمن،من خالل اختاذ التدابري الوقائية املناسبة،محاية صحتهم اجلسدية والنفسية

.إجراءات الصحة والسالمة املهنية العامة جلميع العاملني، واإلجراءات اخلاصة بكل وظيفةحتديد . 1
.جتهيز املؤسسة بالوسائل واملعدات الضرورية. 2
ا، ووضع تعليمات خاصة حباالت والتدريب على تطبيق إجراءات الوقاية الشخصية واجلماعية. 3 استخدام معدا

.الطوارئ املمكنة كحاالت احلريق
وتقييم املخاطر احملتملة املرتبطة بالصحة حتسني األوضاع القائمة واألخذ بعني االعتبار التغريات احملتمل وقوعها. 4

.إضافة إىل التعاون لتنفيذ برامج الوقاية. والسالمة
حكم ة بعمليات كل قطاع باملؤسسة، واختاذ كل الرتتيبات الضرورية للتتعلقتقدمي قائمة بعوامل اخلطر امل. 5

.املمكنةوالقضاء على حاالت اخلطر
.التصاالت، حتديث قواعد األمن وضمان إشراف املديرين على احرتام القوانني واللوائحاإعداد والتعريف خبطة .6
.حتديد مستويات املساءلة واملسؤولية ملختلف أصحاب املصلحة. 7
. مراقبة معدالت تكرار ودرجة خطورة حوادث العمل واألمراض املهنية. 8
.حتديد اجتاه النفقات املرتبطة مبلفات الصحة والسالمة املهنية وتقدير قيمتها. 9

الخدمات الصحية.رابعا
ة للعاملني على حماولة جتنب وقوع احلوادث واإلصابات، وهناك يتنصب برامج توفري اخلدمات الصح

. نوعني من برامج اخلدمات الصحية، حبيث يركز األول على الصحة اجلسمية والثاين على الصحة النفسية للعاملني
physical(برامج الصحة الجسمية . 1 health :(سة يدخل يف إطار هذه الربامج ما يقدمه املركز الطيب يف املؤس

إضافة إىل تقدمي اإلرشادات الصحية . للعاملني من فحوصات طبية دورية، للتأكد من سالمتهم من األمراض
وبصفة عامة إن . للوقاية من األمراض وتقدمي اخلدمات العالجية ضد األمراض واحلوادث احلاصلة أثناء العمل

:   2على األسس اآلتيةبرنامج اخلدمات الصحية اجلسمية الفاعل البد أن يعتمد يف تصميمه 
.حتديد السياسات الوقائية والعالجية. أ

.القيام بالفحوصات الدورية للعاملني، وبصفة خاصة للذين يتعرضون للمخاطر الصحية من جرّاء العمل. ب

:راجع1
- Chloé Guillot-Soulez, op. cit, p. 169.
- Claudine Blackburn; Sylvain Tétreault, op. cit, p. 117.
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.يئة وتوفري االستشارات واإلرشادات الصحية والعالجية. ج
.متابعة شروط الصحة والنظافة واألمن يف العمل. د
.حتديد مسؤول عن الشؤون الصحية يكون على اتصال مباشر باإلدارة. هـ
.يئة املعدات واللوازم الضرورية الستخدامها يف احلاالت الطارئة. و
،الته العقلية والنفسيةحبمستوى أداء الفرد يرتبط): Mental health(برنامج الصحة العقلية والنفسية . 2

ذه األمراض تظهر عليهم مؤشرات ف. تزايد اهتمام املؤسسات بصحة العاملني العقلية والنفسيةلذلك املصابني 
م، اخنفاض روحهم املعنوية، سوء ،اخنفاض اإلنتاجية: مرتبطة حبالتهم، مثل كثرة الغيابات، زيادة معدالت دورا

ومن أجل برنامج ناجح للخدمات .بون فيهاعالقتهم باآلخرين يف العمل وارتفاع معدالت احلوادث اليت يتسب
الصحية يتوجب على املؤسسة االعرتاف بأمهية اخلدمات الصحية، ورسم سياسة واضحة للرعاية الصحية للعاملني 

ا، االستعانة باملختصني يف الصحة اجلسمية والعقلية و  العمل على الوقاية من هذه األمراض خاصة وتعريفهم 
ابصفة أساسية قبل تفاقم  .الظواهر السلوكية املرتبطة 

Occupational(األمراض المهنية .خامسا Illness (
وهي . عترب األمراض املهنية من املخاطر اليت يتعرض هلا العامل يف مهنة ما إضافة إىل حوادث العملتُ 

استنشاق األخبرة ،الضوضاء،اإلضاءة،اإلشعاعات،الربودة،نامجة عن تعرضه لظروف عمل سيئة مثل احلرارة
أمراض اجلهاز التنفسي، أمراض اجللد، : ومن بني األمراض املهنية. السامة والغازات اليت تتصاعد يف موقع العمل

ومن األمراض الشائعة اإلجهاد أو .أمراض السمعو أمراض العينني، أمراض العضالت واملفاصل والظهر 
ألول مرة "اإلجهاد"وقد ّمت استخدام مصطلح.1اجلسم ملواجهتهاالتفاعل بني قوة ومقاومة الذي يشري إىلو .التوتر

استجابة غري حمددة للجسم : "فه على أنه، الذي عرّ )Hans Selye()1907 -1982(من طرف 1930يف عام 
تؤثر على وبالتايل عملهماليت تواجه األفراد يف حالة من التوتر النفسي والبدينكما أنه ميثل .2"مقابل طلب

.تؤثر على التشغيل السليم للمؤسسةوضعيتهم يف العمل وعلى االتصال مع اآلخرين، وبالتبعية 

1 Emmanuel Abord de Chatillon; Olivier Bachelard; Stéphanie Carpentier, Risques psychosociaux, santé et
sécurité au travail: une perspective managériale, Vuibert, Paris, 2012, p. 223.
2 Claude Berghmans, Stress au travail: Des outils pour les RH, Dunod, Paris, 2010, p. 44.
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ومن . معهاوجود فجوة بني ضغوط البيئة وقدرة الفرد على التكيف،هذه احلالةغالبا ما يكون سببو 
على و .1تواالتصاالاملعلوماتبيئة العمل، تنظيم فرق العمل، التكوين، : بني مصادر التوتر اليت تؤثر عليه

:نتيجة ألسباب عديدة سواء مرتبطة بالعمل أو بسمات الفرد نفسه أو االثنني معاهو،العموم
ومن أمثلتها متطلبات العمل، غموض الدور، صراع الدور، الضوضاء، :أسباب اإلجهاد املرتبطة بالعمل. 1

.العملالتعرض للتلوث أو مواجهة مواقف غري سارة يف موقع 
عىن النجاح، تقادم العمر، ملمن أمثلتها الصعوبات االقتصادية، صور مضطربة : أسباب اإلجهاد الشخصية. 2

.االهتمام املتزايد باالجناز وحب الكمال يف العمل
وهو ميثل أحد . إن التعرض لإلجهاد لفرتة طويلة، يقلل من فعالية العمل ويتسبب يف مشاكل صحية

عترب من بني أسباب العجز الدائم عن العمل ويتطلب دث مضاعفات تُ للتغيب عن العمل وحيُ باب الرئيسية األس
ال هذا تشري البحوث والدراسات امليدانية يف و .2فرتات طويلة لعالج االكتئاب أو القلق واالضطرابات النفسية ا

هد يف العمل غالبا ما تظهر عليه املؤشرات التالية سية املفرطة، ازدياد سرعة النبض، احلسا: إىل أن الشخص ا
ومن أجل إدارة .3التعب الدائم واخلمول، عض األظافر، فقدان الرتكيز، األرق، القلق واإلحباط ووجع الرأس

ا، مث العمل إدارة املوارد البشريةاإلجهاد بشكل فّعال جيب على  أن تعاجل هذه الظاهرة من خالل االهتمام مبسببا
هد بأمهية تعاونه وإميانه بكفاءة من نتائخفيفعلى الت يف هذا إدارة املوارد البشريةجها، مع ضرورة إقناع العامل ا

ال .ا
Work(حوادث العمل .سادسا Incidents (

يت ممتتحمل املؤسسات تكاليف كبرية نظري حوادث العمل اليت حتدث سنويا، وقد يكون بعضها 
أو مؤقت يؤدي إىل تعطيل العامل املصاب إضافة إىل األضرار املادية أو جزئي كلي عجز دائم  هوبعضها ينتج عن

كل حدث مفاجئ يقع يف أثناء العمل أو بسببه، : "ويعّرف حادث العمل بأنه.اليت تلحق مبكان وآالت العمل
البدنية جمموع األضرار: "أما إصابة العمل فهي".وقد تشمل أضراره وسائل اإلنتاج أو القوى البشرية أو كليهما معا

: ع حوادث العمل إىلو أسباب وقتصنَّفو .4"والنفسية اليت تصيب الفرد من جراء حادث العمل

:راجع1
- Pascal Moulette; Olivier Roques, Maxi fiches de gestion des ressources humaines, 2 ème édition, Dunod,
Paris, 2014, p. 78.
- Bénédicte Haubold, Les risques psychosociaux: Analyser et prévenir les risques humains, Eyrolles, Paris,
2011, p. 50.
2 Claude Berghmans, op. cit, p. 50.

.248مؤيد سعيد السامل؛ عادل حرحوش صاحل، مرجع سابق، ص 3
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املتعلقة بالعاملني أنفسهم كعامل السن أو حمدودية اخلربة وعدم القدرة على حتّمل املسؤولية، و : أسباب شخصية.1
.األجهزة اليت تتطلب وفرة املهارات العاليةأو عدم تقديرهم للمخاطر أو نقص تدريبهم على استخدام املعدات و 

وتتعلق باألجهزة واآلالت واملعدات اليت تتسم بدرجة عالية من التعقيد الفين أو إمهاهلا وعدم : أسباب فنية.2
.صيانتها بشكل دوري أو حصول عيب أو عطل فيها

.والضوضاء واألتربة واإلشعاعاتومنها احلرارة والرطوبة والتهوية واإلضاءة: أسباب تتعلق بظروف العمل.3
ّمل أصحاب العمل ملسؤوليتهم يف احلد من احلوادث وتعويض العاملني إذا حتوحتتاج الدول إىل التأكد من 

يف الكثري و . احلوادث واألمراض النامجة عن العملبذات الصلةتقوم بإصدار جمموعة من القوانني لذا تعرضوا هلا، 
:        1إجرائنييتضمن كل منهماقانون العمل وقانون الضمان االجتماعي، :إصدار قانونني مهايتممن الدول النامية 

إلزام املؤسسة بإجراءات وقائية متنع حدوث اإلصابات، وختتلف تفاصيل هذه اإلجراءات باختالف نوع النشاط . أ
.ملسؤولياتواملخاطر اليت يسببها، واختالف الدول يف مدى حتميل أصحاب العمل هذه ا

.إلزام املؤسسة بتعويض املصابني جرّاء اإلصابات اليت تعرضوا هلا.ب
وتقوم املؤسسة عموما بتوفري املعدات والوسائل اخلاصة بالسالمة املهنية لوقاية العاملني من اإلصابات 

: وتتمثل هذه املعدات فيما يلي. وكذلك توفري مستلزمات إطفاء احلرائق وصيانة املعدات
أغطية الرأس حلمايته من تساقط األشياء ، نظارات الواقية للعينني من الشظايا واحلرارة واألشعة والصدماتال- 

وأحزمة األمان،والصدمات وضربات الشمس واألمطار، 
سدادات األذنني للوقاية من الضوضاء واألصوات املرتفعة،- 
،أحذية السالمة واألحذية العازلةوكذا ئية،أقنعة الوجه حلمايته من احلرارة واألشعة واملواد الكيميا- 
.الكفوف البالستيكية واجللديةو الكمامات للوقاية من الغازات واألخبرة والروائح واإلشعاعات- 

.473-472، مرجع سابق، ص ص إدارة الموارد البشرية وإدارة األفرادسعاد نائف برنوطي، 1
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:خالصة
وهي حتضى حاليا بنفس أمهية ،تطورت إدارة املوارد البشرية ومكانتها يف املؤسسة عرب مراحل عديدة

إذ أصبح من الضروري أن . ر مكانتها مع زيادة أمهية مهامها والدور املرتقب منهاوقد ترافق تطوّ . اإلدارات األخرى
ا اإلدارة املسؤولة عن . تُعدَّ نفسها للتعامل مع اآلثار النامجة عن التغريات البيئية املتسارعة واملعقدة ذلك أ

ااالهتمام باملوا ا ومهارا لتحقيق أهداف املؤسسة ،من خالل مجلة من املمارسات،رد البشرية وبتطوير قدرا
:وبعد استعراض هذا الفصل، أمكن التوصل إىل اجلوانب التالية. واستمراريتها يف بيئتها

دف إىل جمموعة وظائف القدرة اليت :فئاتإدارة املوارد البشرية إىل ثالث وممارساتتصنيف وظائفيتم- 
دف إىل زيادة الرغبة يف العمل وجمموعة وظائف مساعدة  زيادة املقدرة على األداء، جمموعة وظائف الرغبة واليت 

موعتني السابقتنيدف إىل مساعد . يف حتقيق أهدافهماة ا
ا، واملعارف والقدرات البيانات املتعلقة بواجبات الوظيفة والظروف احمليطة تحليلتقوم إدارة املوارد البشرية ب- 

املستقبلية من املوارد البشرية باألعداد االحتياجاكما تعمل على التحديد الدقيق .اليت جيب توافرها يف شاغلها
اواملواصفات املطلوبة السليم من خالل جذب التوظيف وترّكز على.على حنو خيدم متطلبات حتقيق خمططا

جيب و . واالختيار من بني من تتوافر فيهم الشروط الالزمة لشغل الوظائف الشاغرةواستقطاب أفضل املرتشحني 
.يع املتقدمنيأمام مجة وتكافؤ الفرص ، نظرا حلساسيتها، باحلياد واملوضوعية، الكفاءهذه العمليةأن تتميز

كما تقوم إدارة . ام العمليتم تدريب املوارد البشرية وتزويدها باملعارف واملهارات املتخصصة الضرورية ألداء مه- 
باالعتماد على معايري وقواعد حمددة، بعيدا عن احملاباة، ،املوارد البشرية مبتابعة تطور أداء وسلوكات وقدرات األفراد

م على أداء مهام وظائفهم احلالية ومدى استعدادهم  وتعترب . ل مسؤوليات أعلىمّ تحلللحكم على مدى قدر
.أدوات فعالة تعتمدها املؤسسة لزيادة التنافس اإلجيايب وحتقيق مستويات أداء أفضلاحلوافز واألجور العادلة 

ضمان توفر الكفاءات الضرورية للمؤسسة مستقبال من جهة، تطوير املسار الوظيفي من خالل تظهر أمهية - 
ا إىل أو ترقيتهم استنادً رتبتهمأو تنزيلهموتقوم املؤسسة بنقل.وملقابلة الطموحات الوظيفية لألفراد من جهة أخرى

لمحافظة لوآليات ا لتوفري بيئة عمل آمنة وصحية، يتم حتديد إجراءات متعددة ومتنوعةوسعيً . نتائج تقييم أدائهم
.عليهم من إصابات وحوادث العمل واألمراض املهنية اليت قد تصيبهم أثناء مزاولة مهامهم

ا  دف إىل توفري موارد بشرية مبهارات ومعارف وسلوكيات غري إن إدارة املوارد البشرية من خالل ممارسا
ة على حتقيق اجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة ملختلف حاجات ، وباملوازاة تكون قادر نافسنياملمتوفرة لدى 

.العمالء، وبالتايل بناء مزايا تنافسية للمؤسسة يصعب تقليدها من طرف املنافسني



:الفصل الثاني

الميزة التنافسية وأسس بنائها



امليزة التنافسية وأسس بنائها: الفصل الثاين

68

:الفصل الثاني
وأسس بنائهالميزة التنافسيةا

:تمهيد
ا ظاهرة العوملة، تطبع بيئة نشاط املؤسساتلقد أصبحت  ليتواالتغريات والتطورات املتسارعة اليت أفرز

ا واتسع نطاقها عُ فلم يَـ املنافسة من حملية إىل عاملية؛فيها لت حتوّ  د املنتج يواجه منافسة حملية فقط، بل زادت حد
. ، تزايد الطاقة اإلنتاجية ودخول املنافسني اجلددواالبتكارمع ارتفاع مستويات اجلودة، تسارع عمليات اإلبداع 

أو م وبأقل تكلفةار واملفاضلة بني بدائل متعددة إلشباع حاجاا كثرية لالختيبح لدى العمالء فرصً وبذلك أص
وعليه، أصبح لزاما على املؤسسة أن ختطط . خبصائص ومميزات أفضل تربر السعر األعلى للمنَتج أو اخلدمة

واستدامة مزايا تنافسية متنحها وتطوير نها من حتقيق ومتتلك اإلسرتاتيجية التنافسية اليت متكِّ ،ملواجهة منافسيها
نافسني، والقدرة على مواجهة املتغريات البيئية، وتضمن هلا البقاء يف السوق ز األكيد عن باقي املق والتميّ التفوّ 

.واالستمرارية يف جمال نشاطها
حبيث ،أسس معينة واإلسرتاتيجية املناسبة لتحقيقهامزاياها التنافسية عندما ختتار تبّىن تاملؤسسات نّ إ

اجلودة اتذاتعلى تصنيع املنتجتستندفهي قد . نها من جذب العمالء ومن احلصول على حصة سوقيةمتكّ 
، اإلنتاج بأقل تكلفة أو تركيز فضل، توفري منتجات مبميزات ومسات أالءاألفضل، توفري أحسن اخلدمات للعم
غض النظر عن املسار املعتمد لبناء امليزة التنافسية، فإن وبِ . ؤسسةاملختتارهااملوارد يف جزء معني من الصناعة اليت 

وتوفري اخلدمة . لديه من تلك املتاحة لدى املنافسنين يستلم سلعة أو خدمة تكون أكثر تفضيالً العميل جيب أ
.ق للمؤسسةم يف النهاية بأداء مايل متفوّ رتجَ لة للعميل يُ والسلعة املفضّ 
سنحاول من خالل هذا الفصل، معاجلة خمتلف جوانب موضوع امليزة التنافسية ضمن املباحث ،وعليه
:الثالثة التالية

.ماهية امليزة التنافسية: املبحث األول
.استدامتهاوسبل امليزة التنافسيةأنواع: املبحث الثاين

.األسس العامة لبناء املزايا التنافسية: املبحث الثالث
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ماهية الميزة التنافسية: األولالمبحث 
اليت قد تستغرق و حتتاج عملية بناء امليزة التنافسية إىل فحص دقيق لكل اإلمكانيات واملصادر املتاحة، 

وقد أصبحت املؤسسات تعي شدة . فرتة زمنية طويلة خاصة يف املؤسسات ذات اإلنتاج الواسع واملتعددة األسواق
دفعها للبحث عن اسرتاتيجيات يوهذا ماوحجم املنافسة اليت تواجهها على املستويني الداخلي واخلارجي، 

القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها أداء املؤسسة تعترب مبثابةليت وسياسات فّعالة، تستطيع من خالهلا حتقيق امليزة ا
ا وأمناط تقدميها وإشباعها الحتياجات عمالئها والبحث عن أفضل وذلك؛جناحهاأساسو  يف جودة خدما

.لبلوغ ذلكاملمارسات اليت تستطيع أن تطبقها
مفهوم الميزة التنافسية: المطلب األول

وهي تعتمد على الوفرة النسبية للموارد ،بية تُعتَرب أساس التفّوق يف التجارة الدوليةلقد كانت امليزة النس
أما امليزة التنافسية فهي املفهوم الذي تتبناه املؤسسات . التكاليف النسبية بني الدولاليت تؤدي إىل اختالف 

ا النسبية إىل ميزات تنافسية من خالل امتالكها عوامل إنتاج ومهارات ،احلديثة ولذلك عملت على حتويل ميزا
أي أن امليزة التنافسية هي امتداد للميزة النسبية، وهذه األخرية شرط ضروري ولكن ليس كافٍ . معرفية وبشرية

ا .لنمو واقتناص الفرص يف األسواقا يؤدي إىل حتقيق ا،مملتحقيق امليزة التنافسية اليت يتم اكتسا
مفهوم التنافسية.أوال

التنافسية جماال واسعا الستثمار كل إبداعات الفكر وقدرات املوارد البشرية ذات املعرفة والكفاءة، تُعدّ 
تعترب التحدي الرئيسي الذي تواجهه و .وذلك من أجل خلق موقف تنافسي خمتلف متاما يعجز املنافسون عن بلوغه

املؤسسات واليت تفرض ضرورة الدراسة الواعية والصارمة للظروف اجلديدة وما تتيحه من فرص وما تفرضه من قيود 
ديدات .و

ا عن املنافسة بل  على العموم، متثل التنافسية أحد املفاهيم االقتصادية املعقدة وهي ال تنفصل يف مضمو
ا جزء منها، تطورت بتطور نشاط املؤسسات، وترسخ ت معاملها من خالل إسهامات املدارس االقتصادية إ

، أول من "دافيد ريكاردو"ويعترب رواد املدرسة الكالسيكية وعلى رأسهم . املختلفة عرب مراحل طويلة من الزمن
اهتم مبوضوع التنافسية ولكن بغري هذه التسمية، فقد استخدم من خالل أحباثه يف جمال التجارة الدولية والتبادل 

واليت حسب اعتقاده ال تتحقق إال من خالل التحكم يف التكاليف، وأن " امليزات املقارنة"مم والشعوب بني األ
. 1التكنولوجيا يف نظره من العناصر األساسية لزيادة إنتاجية العمل

، أوراق عمل املؤمتر "حالة املنظمات االقتصادية العمومية واخلاصة اجلزائرية: تأهيل وظيفة املوارد البشرية يف ظل متغريات العوملة"الشريف بقة؛ عبد الرمحان العايب، 1
.9، ص 2009فمرب نو 4-1، الرياض، اململكة العربية السعودية، نحو أداء متميز في القطاع الحكومي: الدويل للتنمية اإلدارية
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ية ط وكافة الفعاليات اإلدار غو اجلهود واإلجراءات واالبتكارات والض: "قصد بالتنافسيةيُ :تعريف التنافسية. 1
اليت متارسها املؤسسات من أجل احلصول على شرحية أكرب ورقعة ،بتكارية والتطويريةوالتسويقية واإلنتاجية واال

اأكثر اتساعً  تم  ز أيضا معىن الصراع والتضارب والرغبة يف املخالفة والتميّ وتؤدي التنافسية .1"ا يف األسواق اليت 
ل سة تنشط يف نفس قطاع النشاط أو احتمال حتوُّ وجود مؤسسات منافِ اء عن اآلخرين، حبكم الشعور باخلطر جرّ 

وتوجد ثالثة أبعاد للتنافسية، حسب منوذج .عمالء املؤسسة إىل استخدام منتجات وخدمات بديلة وتفضيلها
)VCS(2، واليت تتمثل يف القيمة، التكاليف والسرعة، حيث أن :
.وفقا للسعر املطلوب،ويتم استالمها من ِقبل العمالءوهي اليت حيققها املنَتج ) Value(القيمة . أ

.حتدد مستوى سعر البيع واهلامش املقبولاليت املرتبطة باإلنتاج، التسويق والنفقات العامة )Costs(التكاليف . ب
باملقارنة ويتم تقييم هذه األبعاد بشكل نسيب ).إطالقه(تطوير املنتج، قبل وأثناء وبعد عرضه ) Speed(سرعة . ج

عرفة مدى تقدمي قيمة أكرب أو أقل من أي منافس آخر، إنتاج وتسويق بتكاليف مل،مع املنافسني خالل مدة معينة
امن اآلخرين، أكرب أو أقل  . وكذلك الشأن بالنسبة لسرعة تطوير منتجا

،تتدرج من تنافسية الدولة إىل تنافسية القطاع أو الصناعة؛ويتم تصنيف مفهوم التنافسية وفق مستويات
حسب منظمة التعاون االقتصادي ،حيث تعّرف التنافسية على مستوى الدولة.وصوال إىل تنافسية املؤسسة

ا،والتنمية يف ظل شروط سوق حرة وعادلة، إنتاج السلع وتقدمي ،الدرجة اليت تستطيع عندها دولة ما: "على أ
اخلدمات اليت تنجح يف اجتياز األسواق الدولية، وحتافظ يف نفس الوقت على الدخل احلقيقي ملواطنيها وزيادته 

وخيتلف تعريف التنافسية على هذا املستوى، حسب درجة تطور االقتصاد فيما إذا كانت .3"على املدى الطويل
:4كما يلي،  مة أو ناميةالدولة متقد

ا على احلفاظ على موقعها الريادي يف ،حيث تعين التنافسية لدى الدول املتقدمة:الدول المتقدمة. أ قدر
. االقتصاد العاملي، من خالل اإلبداع واالبتكار، وذلك بعد أن قامت بتحقيق االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج

ا وصلت إىل مستويات  اإلنتاجية، ومل يتبق أمامها يف حتقيق النمو املستدام إال االعتماد على ة منعاليأي أ
.االبتكار

المجلة العربية ، )"دراسة حتليلية(مستلزمات إدارة اجلودة الشاملة كأداة لتحقيق امليزة التنافسية يف اجلامعات األردنية "حممود حسني الوادي؛ علي فالح الزعيب، 1
لد لضمان جودة التعليم الجامعي .78، ص 2011، 8، العدد 4، ا

2 Pierre Chaix, Innovation et entreprenariat, E- theque, Paris, 2015, p. p 38-39.
المزايا التنافسية لشركات : ، ورقة عمل مقدمة يف ملتقى"تطور تنافسية االستثمارات العربية يف ظل األزمة املالية العاملية وجتربة االقتصاد السوري"مسلم حوا، 3

. 173، ص 2010دولة اإلمارات العربية املتحدة، مارس ، الشارقة، األعمال في فترة ما بعد األزمة العالمية
، جامعة ورقلة، اجلزائر، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "تسيري الكفاءات واألداء التنافسي املتميز للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"مىن مسغوين، 4

.130، ص 2013
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ا على النمو واحلصول على حصة سوقية يف :الدول النامية. ب والتنافسية حسب الدول النامية تعين قدر
االت اليت تتوفر فيها فرصة لتحويل امليزات النسبية اليت متتلكها إىل مزايا تنافسية باإلضافة إىل إجياد املزيد من .ا

.جمموعة من اإلصالحات اهليكلية والسياسات االقتصادية املناسبةاملزايا التنافسية عرب تبينِّ 
لس األمريكي لسياسة التنافسية أربعة مؤشرات ُتشّكل جمتمعةً  :1التنافسية، وهيمفهوموقد حّدد ا

.تكنولوجيااالستثمار، سواء كان ماديا أو بشريا أو . أ
ا السلع واخلدمات. ب .اإلنتاجية، درجة الكفاءة اليت تنتج 
. التجارة، مبعىن ما متتلكه من قدرة على ربط اإلنتاج باألسواق. ج
.فرادمستوى املعيشة املرتفع، تقييم الثروة اليت تنتجها دولة ما وتنتقل إىل األ. د

معيشة األفراد، من خالل رفع مستوى األداء وتعظيم التنافسية تشري إىل القدرة على رفع مستوىوعليه،ف
ويشري .تطلبات األسواق احمللية والدوليةاالبتكار اليت تؤدي إىل تلبية أذواق وماإلبداع و اإلنتاجية ودعم قدرات 

اخل وأن رفع مستوى املعيشة د،املفهوم الوحيد الشامل للتنافسية على مستوى الدولة هو إنتاجيتهاإىل أنّ " بورتر"
ا عرب الزمن ا على حتقيق مستوى مرتفع من اإلنتاجية وزياد .الدولة يتوقف على قدرة مؤسسا

ا قدرة مؤسسات قطاع معني يف دولة : "يف حني تعّرف التنافسية على مستوى القطاع أو الصناعة على أ
ز تلك ية احلكومية، وبالتايل متيّ ما، على حتقيق جناح مستمر يف األسواق الدولية، دون االعتماد على الدعم واحلما

الرحبية الكلية للقطاع، حمصلة : وتقاس تنافسية صناعة معينة من خالل. 2"الدولة يف هذا القطاع أو الصناعة
االستثمار األجنيب املباشر الداخل واخلارج، إضافة إىل مقاييس متعلقة بتكلفة وجودة املنتجات على مستوى 

.القطاع املعين
اعّرفبينما تُ  واخلدمات القدرة على إنتاج السلع الصحيحة: "التنافسية على مستوى املؤسسة على أ

.3"بالنوعية اجليدة والسعر املناسب ويف الوقت املناسب

، القاهرة، تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعايير األداء اإلستراتيجي: ، ورقة عمل مقدمة يف ندوة"مفهوم التنافسية"عادل رزق، 1
.348، ص 2007مصر، جوان 

تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة : ة، ورقة عمل مقدمة يف ندو "حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات العامة واخلاصة"عطية صالح سلطان، 2
.287، ص 2007، القاهرة، مصر، جوان وفقا لمعايير األداء االستراتيجي

السلع الصحيحة هي اليت تليب حاجات العمالء بشكل أكثر كفاءة من املؤسسات األخرى.
المزايا التنافسية لشركات األعمال في فترة ما : ، ورقة عمل مقدمة يف ملتقى"عمال يف مصربعض مؤشرات القدرة التنافسية لقطاع األ"فادية حممد عبد السالم، 3

.123، ص 2010، الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة، مارس بعد األزمة العالمية
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قدرة املؤسسة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت : "كما تشري التنافسية على هذا املستوى إىل
.1"سسات األخرى العاملة يف نفس النشاطجتعلها يف مركز أفضل بالنسبة للمؤ 

عنصرا ،ل احمليط االقتصادي واملايل واملؤسسي الذي تتعامل معه املؤسسة اإلنتاجية أو اخلدميةيشكِّ 
ا التنافسية يف األسواق الدولية وحىت إن كانت املؤسسة تستطيع أن تسيطر على . أساسيا وحامسا يف حتديد قدر

ا بشكل حمكم، فالبيئة اخلارجية تحميطها الداخلي وختطط كل ع رض مجلة من القيود واحلواجز اليت هلا أثر فمليا
تطلبهاتوتؤثر إىل حد كبري على هيكل التكاليف ونوعية وكمية املدخالت اليت ،مباشر على قرارات املؤسسة

كما أن املؤسسة اليت تتوافر لديها موارد بشرية بالكمية والنوعية املطلوبة، تكون قادرة على رفع . العملية اإلنتاجية
ا واالضطالع بعمليات التطوير واإلبداع وتلعب املؤسسة دورا حامسا يف ترقية رأمساهلا . إنتاجيتها وتطوير عمليا

اليت ينتجها النظام النظرية تلك املعارف البشري من خالل صقل املعارف عرب التدريب أثناء العمل وحتويل 
.التعليمي إىل مهارات فنية حتتاجها املؤسسة للقيام بوظائفها

وجعلت منها ،هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل تزايد االهتمام بالتنافسية: أسباب االهتمام بالتنافسية. 2
:2الركن األساسي يف نظام األعمال املعاصر، من بينها

.د الفرص يف األسواق العاملية بعد انفتاحها، نتيجة اتفاقيات اجلات ومنظمة التجارة العامليةامة وتعدّ ضخ. أ
نتيجة تطّور تقنيات املعلومات ،وفرة املعلومات عن األسواق العاملية وسهولة متابعة املتغريات الدولية. ب

.التنافسيةهاعلى مراكز واالتصاالت وأساليب حبوث التسويق وغريها من املعلومات الدالة 
شبكة ل بفض،املؤسسات وفيما بني وحدات وفروع املؤسسةخمتلف سهولة االتصاالت وتبادل املعلومات بني . ج

.االنرتنيت وغريها من آليات االتصاالت احلديثة
لمخصصات الضخمة لنتيجةتدفق نتائج نشاطات البحث والتطوير وتسارع عمليات اإلبداع واالبتكار . د

ال .للتحالفات بني املؤسسات الكربىو لالستثمار يف هذا ا
م يزيادة قوة العمالء الذين تزايدت لديهم فرص االخت. هـ ار واملفاضلة بني العديد من البدائل لتلبية احتياجا

م، ومن مث تصبح التنافسية هي الوسيلة الوحيدة للتعامل يف السوق من خالل العمل على اكتساب وتن مية ورغبا
.امليزات التنافسية

االستشراف والتخطيط : ، ورقة مقدمة يف ورشة عمل"دور التخطيط االسرتاتيجي يف الرفع من القدرات التنافسية للمنظمات الصغرية واملتوسطة"عماد السايح، 1
.246، ص 2009، طنجة، اململكة املغربية، سبتمرب االستراتيجي

.318، ص 2009، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عّمان، ريةاإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشحممد مسري أمحد، 2
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:1دف التنافسية إىل حتقيق مجلة من األهداف، من بينها نذكر: أهداف التنافسية. 3
مبعىن أن حتقق املؤسسة نشاطها وأن تقوم بأعماهلا بأقل مستوى ممكن من :حتقيق درجة عالية من الكفاءة. أ

.التكاليف، ويف ظل التطور التكنولوجي املسموح به فالتنافسية تساهم يف بقاء املؤسسات األكثر كفاءة
واليت من خالل الرتكيز على حتقيق اإلبداعات التكنولوجية واالبتكارات :التطور والتحسني املستمر لألداء. ب

ا صعبة التقليد من قبل املؤسسات املنافسة .تكون تكلفتها مرتفعة نسبيا، إال أ
إذ تتمكن املؤسسات ذات الكفاءة األعلى واألكثر تطورا من تعظيم :احلصول على منط مفيد لألرباح. ج

.هائمكافأة للمؤسسة عن متيزها والتفوق يف أداعدُّ أرباحها، فاألرباح تُ 
:2تتمثل فيما يلي،هناك سبعة عناصر أساسية ترتكز عليها تنافسية املؤسسة: لتنافسيةأسس تطوير ا. 4
وتعين االلتزام مبستوى ثابت من اجلودة، وليس التقلب يف نوعية اإلنتاج، : االلتزام باملواصفات الدولية للجودة. أ

.املستمر والدائم لتحقيق النجاح والتميز، فاجلودة تعترب لغة التطوير والتغيري والتحسني )ISO(مثل شهادة اإليزو 
ال يقصد بالتكنولوجيا فقط املعدات واآلالت الكبرية اليت تنتج كميات كبرية وبسرعة، : التطور التكنولوجي. ب

.من اإلنتاج إىل التغليف والتخزين واحلفظ والنقلبدءً ؛ولكنها تعين يف وقتنا احلاضر الوصول إىل آخر مستوى
فاستعمال تكنولوجيا حديثة ومتطورة وااللتزام باملواصفات الدولية للجودة، : لعاملة وتكوينهاتطور اليد ا. ج

.يتطلب تكوين اليد العاملة اليت تستجيب ملتطلبات السوق
حبيث تكون نظم التعليم متوافقة مع احتياجات سوق العمل :تكييف نظام التعليم مع احتياجات السوق. د

.العمل والتوجهات التكنولوجية املستقبليةوحسب الطلب املستقبلي على
واجلامعات ومراكز األحباث ،إذ جيب تفعيل العالقة ما بني املؤسسات من جهة: االهتمام بالبحث والتطوير. هـ

ففي كثري من األحيان تكون هذه املؤسسات ال تعمل وفق هدف واحد وال يوجد تنسيق كامل .من جهة أخرى
.صر البشري املؤّهل صاحب الدور األكرب يف تنشيط البحوث العلمية واستغالهلاعترب العنفيما بينها، ويُ 

تعترب السوق احمللية سوقا حمدودة، والبد من البحث عن خيارات أكثر تطورا وتوازنا : دراسة األسواق اخلارجية. و
عن اجتاهات الطلب ونوعية وهنا تربز املسؤولية احلكومية عن طريق توفري كافة املعلومات. وأسواق حمدودة املخاطر

.املخاطر التجارية وغري التجارية اليت ميكن التعرض هلا داخل هذه األسواق

.132- 130، ص ص 2000، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، اقتصاديات األعمالصالح الشنواين، 1
، أطروحة "دراسة حالة عينة من املؤسسات االقتصادية: ائريةدراسة النشاط التسويقي ودوره يف حتسني تنافسية املؤسسات االقتصادية اجلز "عبد الناصر خري، 2

. 158- 157، ص ص 2014، اجلزائر، 3، جامعة اجلزائر )غري منشورة(دكتوراه علوم 
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من خالل إنتاج املعلومات وتداوهلا وختزينها وتوثيقها، إذ تعترب نظم املعلومات يف الوقت : تطوير نظم املعلومات. ز
.فة خاصة واالقتصاد بصفة عامةاحلايل تقنية ذات تأثري كبري على طريقة عمل املؤسسات بص

تعريف الميزة التنافسية.ثانيا
مفهوم امليزة التنافسية بشكل خاص يف جمال هيمنةوحتليالته األثر البالغ يف " بورتر"لقد كان ألفكار 

وقد أظهر .احلفاظ على املواقع املتقدمة يف السوقآلياتق على اآلخرين و األعمال للبحث عن جماالت التفوّ 
ا يف وجهات نظر الباحثني بشأن حتديد مضمون االهتمام الواسع يف أدبيات اإلدارة مبفهوم امليزة التنافسية، تباينً 

.أساسي هلا
ا" بورتر"حيث يعّرف  اكتشاف طرائق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من : "امليزة التنافسية بأ

االكتشاف ميدانيا، أي إحداث عملية إبداع مبفهومها بل املنافسني، مع قدرة املؤسسة على جتسيد هذاقِ 
.1"الواسع

اوتعرّ  ا على امتالك : "ف امليزة التنافسية كذلك بأ نها من التغلب ما ميكِّ وتطوير مهارة املؤسسة أو قدر
عندما يكون بصدد القيام بعملية ،لتكون قادرة على جذب العميل لصاحلهاعلى املنافسني يف موقف معني، 

.2"االختيار
ا قدرة املؤسسة على تطبيق عمليات إنتاج غري مطبقة لدى املؤسسات املنافسة، : "كما ميكن تعريفها بأ

.3"وعندما ال تستطيع هذه املؤسسات احلصول على املوارد الضرورية لتقليد تلك العمليات
اوتعّرف كذلك تلك املتعلقة من أفضلخاصةطريقةبلى أداء األعمال عاملؤسسة قدرة : "على أ

وتتحقق امليزة التنافسية عندما تستجيب الكفاءات األساسية بصفة أفضل من . األخرىاملنافسة املؤسسات ب
.4"املنافسني لتوقعات بعض أو أغلبية العمالء

اما تعّرف أيضاك إما من خالل أسعار ، كربما يسمح للمؤسسة بتحقيق رحبية مستدامة أ: "على أ
أي أن امليزة التنافسية متنح املؤسسة مصدر . 5"أعلى أو من خالل تكاليف أقل أو من خالل مزيج من االثنني معا

1 Michael Porter, L’avantage concurrentiel des nations, Inter-édition, Paris, 1993, p. 48.
2 Philippe Monillot, Stratégie de l’entreprise, Gualino, Paris, 2007, p. 27.

غري (، أطروحة دكتوراه فلسفة "تطوير منوذج يف قطاع املصارف األردنية: اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات ودورها يف تعزيز امليزة التنافسية"فاحل عبد القادر احلوري، 3
.69، ص 2004، جامعة عّمان العربية للدراسات العليا، األردن، )منشورة

4 Philippe Villemus, Le plan marketing à l’usage du manager: Les objectifs, la stratégie, la tactique,
Eyrolles, Paris, 2009, p. 41.
5 Joan Magretta, Comprendre Michael Porter: Concurrence- stratégie, 1ère édition, Eyrolles, Paris, 2012, p.
76.
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،ولذلك تبحث اإلدارة اإلسرتاتيجية باستمرار.دخل أعلى من متوسط الصناعة أو جمموع املؤسسات اليت تنافسها
ا اخلاصة .1لتحقيق أفضل العوائد،عن املواقف التنافسية اليت متّكن املؤسسة من االستغالل األمثل ملواردها ومهارا

وبناء عمالءقدرة املؤسسة على جذب ال: "ق األمر باجلانب التسويقي فإن امليزة التنافسية تعينوإذا تعلّ 
ا وزيادة ال .2"لهم وحتقيق رضاهمبَ قيمة املدركة من قِ املكانة الذهنية هلا كمؤسسة أو ملنتجا

الذي انفرد يف تعريف امليزة التنافسية من منظور املوارد البشرية ) Jeffrey Fifer" (جيفري فيفر"وحسب 
حمله أي يكون العنصر فيها غري قابل ألن حيلَّ ،تتحقق امليزة التنافسية عند امتالك املؤسسة ملوارد بشرية: "فيقول

ا أو تقليدها . 3"بديل، وأن يكون نادرا وفريدا، وأن يكون لديه القدرة على إضافة قيمة تصعب حماكا
وجيب أن يكون للمؤسسة بعد نظر يف التحليل، لتحديد مصادر امليزة التنافسية اليت ميكن استغالهلا 

هي يف النهاية مصدر االختالف يف التكاليف اليت متارسها، فلذلك جيب مراقبة خمتلف األنشطة . واالعتماد عليها
:5مها،ميكن القول أن للميزة التنافسية شقني أساسينيو .4واألسعار

ز على املنافسني يف اجلودة أو السعر أو توقيت التسليم أو خدمات ما قبل أو بعد البيع، القدرة على قدرة التميّ . 1
.ديدة وحتقيق معدالت زيادة يف اإلنتاجيةاجلنتجات املالتغيري السريع، استحداث أساليب إنتاج متطورة، توفري 

م وض. 2 مان والئهم وإقامة عالقات حتالف مع املوردين، القدرة على التأثري على العمالء وسرعة االستجابة لرغبا
ا من خالهلم بطرق أكثر مرونة وسرعة وكفاءة وتكلفة أقل .مما يسّهل للمؤسسة احلصول على احتياجا

ضح أن امليزة التنافسية ختضع إىل اجتهادات خمتلفة حسب اجتاه النظر من خالل التعاريف السابقة، يتّ 
ا التنافسية من خالل خدمة ،ها كل باحثإليها واجلوانب اليت انطلق من فالبعض يرى أن املؤسسة تتحقق ميز

ا، عمالئ ا الذهنية هي مصدر ميز ها بأجود اخلدمات واملنتجات، ومنهم من يرى أن مسعتها اجليدة وصور
ز اهتمامه من يركّ والبعض اآلخر يراها يف االستخدام األمثل للموارد ويف تقليص تكاليفها مقارنة باملنافسني، ومنهم 

وهذا ما . حنو حصول املؤسسة على موقع تنافسي متقدم يؤهلها للتفوق على املنافسني وزيادة حصتها السوقية
.دها واالختالف من مؤسسة إىل أخرى يف كيفية حتقيقها أو التعامل معهايعكس صعوبتها ودرجة تعقّ 

1 Rodolphe Durand, Guide du management stratégique, Dunod, Paris, 2003, p. 18.
.192، ص 2008، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عّمان، استراتيجيات التسويقثامر البكري، 2
حالة دراسية بنك اإلسكان للتجارة والتمويل : دور تطبيق معايري االستقطاب والتعيني يف حتقيق امليزة التنافسية"أمحد عريقات؛ ناصر جردات؛ حممود العتييب، 3

لد مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، "األردين . 54، ص 2010، 2، العدد 10، ا
4 Joan Magretta, op. cit, p. 76.

، جامعة باتنة، جوان 20، العدد مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "املقومات األساسية لتطوير القدرة التنافسية يف املؤسسات الصناعية"عبد الرمحان بن عنرت، 5
.36، ص 2009
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. ز املؤسسة عن غريها من املؤسسات املنافسةمييّ ميكن القول أن امليزة التنافسية ترتبط مبا وبصفة عامة،
اهاا على ما سبق، ميكن تعريفوتأسيسً  اجات تيحاتليبقدرة املؤسسة على تقدمي خدمات وإنتاج منتجات :بأ

ا اإلدارية وسرعتها يف االستجابة ا، باالعتماد على مواردها الداخلية وممارساملتغرية واملتجددةعمالءورغبات ال
من التميز واالختالف عن املنافسني مبا يؤدي إىل تفضيل زيدحتقيق املقتضيوت. اخلارجيةالبيئية للمتغريات 

ا من طرف  ا،هاعمالئمنتجا امليزة التنافسية نّ أي أ.ويؤدي بالنتيجة إىل احملافظة على حصتها السوقية وزياد
ردها النادرة، أي او ملتؤدي إىل االستغالل األمثلؤسسة يف اختيار وتبين اإلسرتاتيجية التنافسية اليت عن جناح املتعّرب 
املؤسسات املنافسة، واليت متّكنها من تقدمي منتجات وخدمات بسعر أقل أو مبزايا أكرب حبيث حتوز عليهاال اليت 

من من قق قيمة أعلى للعمالء وتتمكّ حتُ  امقابلة احتياجا مع حرص . وكسب والئهم وتفضيلهم هلا وملنتجا
ايل احلفاظ عليهم وزيادة لتغريات يف أذواق عمالئها وبالتلاملؤسسة على احلفاظ على مرونتها وسرعة استجابتها 

.، وبالتايل ضمان استمراريتها ومنوهاأرباحها
أهمية وخصائص الميزة التنافسية: المطلب الثاني

، أن أو مكانتها لدى عمالئهاكان نوعها أو حجمها أو جمال ختصصهاجيب على املؤسسات مهما
االت قياسا باملنافسنيتدرك بأنه  وأنه أو ميزة إىل األبد،ال ميكن ألية مؤسسة أن متتلك سبقا تنافسيا يف مجيع ا

ا التنافسية لذلك جيب .دائمليس هناك ميزة تنافسية ثابتة أو جناح  رها مبا يتوافق مع طوّ وتُ عليها أن تعزز من ميز
.املتغرية واملتجددة باستمراروحاجات العمالءمتطلبات السوق واملنافسة القائمة 

أهمية الميزة التنافسية.أوال
:1ما يلي،من أبرز النتائج اليت حتققها املؤسسة من امتالكها للميزة التنافسيةلعلّ 

ا على إقناع زبائنها مبا تقدمه هلم من . 1 ا عن املنافسني وما يؤول بالتايل إىل قدر منتجات تكون أكثر متيزا 
.حتقيق رضاهم

إمكانية حصوهلا على حصة سوقية أفضل وأكرب قياسا باملنافسني، إذا ما حققت الرضا والقبول املطلوب لدى . 2
.توافق مع أهدافها اإلسرتاتيجية املخططةيالزبائن، ومبا 

.ة حصتها السوقية ستنعكس على زيادة العوائد املالية املتحققة واألرباح الصافيةاستمرار جناح املؤسسة وزياد. 3

.193ثامر البكري، مرجع سابق، ص 1
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:1كما ميكن إبراز أمهية امليزة التنافسية من خالل العناصر التالية
تمع، ألن. 1 .مرتبط بنجاح املؤسسات العاملة فيها،يف أي دولةهالقدرة على رفع مستوى معيشة أفراد ا
االت التنافسضمان بقاء واست. 2 .مرار نشاط املؤسسة وحتسني أدائها من خالل االستغالل األمثل 
اخرتاق األسواق األجنبية بفعالية وجدارة، وحتقيق تفوق كمي ونوعي والسيطرة على حصة سوقية أكرب من . 3

.املنافسني، وبالتايل حتقيق نتائج أداء عالية
.ه املؤسسة ملواجهة حتديات املؤسسات املنافسةتعترب امليزة التنافسية سالحا قويا تعتمد. 4
تعترب معيارا مهما لنجاح املؤسسات، حيث متيزها عن غريها من املؤسسات املنافسة من حيث إجياد مناذج . 5

.جديدة مميزة يصعب تقليدها
ر والتقدم على إّن كون امليزات التنافسية تتسم باالستمرارية والتجدد، فإن ذلك يتيح للمؤسسة متابعة التطو . 6

.املدى البعيد
تساهم يف التأثري اإلجيايب يف مدركات العمالء واملتعاملني مع املؤسسة، مما يؤدي إىل حتفيزهم وتشجيعهم على . 7

.استمرار وتطوير التعامل معها
مقارنة إضافة إىل ما سبق، فإن أمهية امليزة التنافسية تربز يف حتديد مدى توافر مقومات النجاح األساسية 

وجيب على . باملنافسني، وذلك من خالل اعتماد املؤسسة على إسرتاتيجية تنافسية غري معتمدة من ِقبل املنافسني
املؤسسة أن تتجنب اإلسرتاتيجية اليت يتطلب جناحها توافر الفرص غري املتوفرة لديها، كما أن تطوير إسرتاتيجية 

ا هدفا .2مالء املؤسسةعمليات فعالة يوضح كيفية إجياد قيمة مضافة لع كما تربز أمهيتها يف جمال األعمال كو
ز، وأن قوة املنافسة تفرض عوامل معينة للنجاح تتغري ق والتميّ أساسيا من أهداف املؤسسات اليت تبتغي التفوّ 

.باستمرار وذلك حسب إسرتاتيجيات املنافسني
خصائص الميزة التنافسية .ثانيا

:3جيب أن تتسم امليزة التنافسية باخلصائص التاليةها،عمالئتتمكن املؤسسة من حتقيق أهدافها وإرضاء ل
.توفر االنسجام بني موارد املؤسسة والفرص يف البيئة. 1

:راجع1
دراسة حالة شركة اتصاالت اجلزائر مديرية : التسويق االلكرتوين كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية"نورية بن نامة؛ بغداد كربايل، -

.53، ص 2013، جامعة مستغامن، جويلية 5، العدد مجلة اإلستراتيجية والتنمية، "مستغامن
.309، ص 2007، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عّمان، منظور منهجي متكامل: ، اإلدارة اإلستراتيجيةوائل صبحي إدريسطاهر حمسن الغاليب؛ -
ثمار دراسة ميدانية يف شركات قطاع االست: دور رأس املال الفكري يف خلق امليزة التنافسية"ميثاق هاتف الفتالوي؛ حسني فالح ورد؛ حممود فهد عبد علي، 2

لد مجلة اإلدارة واالقتصاد، "2006-2004املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية للمدة  .141، ص 2013، جامعة كربالء، 7، العدد 2، ا
.138، ص 2005، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عّمان، مدخل استراتيجي: نظم المعلومات اإلستراتيجيةحسن علي الزعيب، 3
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.تؤدي إىل حتقيق التفوق واألفضلية على املنافسني. 2
.تنبع من داخل املؤسسة وحتقق قيمة هلا. 3
.أداء املؤسسة ألنشطتها أو يف قيمة ما تقدم لعمالئها أو كليهماتنعكس يف كفاءة . 4
.تتحقق ملدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدها. 5

:1تتجسد يف العناصر التالية،يزة التنافسيةخصائص املفإن،كل من الغاليب وإدريسحسبو 
.السبق على املدى الطويلأن تكون مستمرة ومستدامة، مبعىن أن حتقق املؤسسة . 1
.أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة، وقدرات وموارد املؤسسة الداخلية من جهة أخرى. 2
تتسم امليزات التنافسية بالنسبية، فإذا كان املنتج يتمتع باحتكار طبيعي، فهذا يعين عدم وجود منافسني، . 3

.هذا املنتج بأي حال من األحوالوبالتايل يضطر العمالء إىل استخدام 
.أن يتناسب استخدام هذه امليزات التنافسية مع األهداف والنتائج املرغوبة على املديني القصري والطويل. 4
وفق اعتبارات التغريات احلاصلة يف البيئة ،إحالل ميزات تنافسية بأخرى بسهولةميكن أن تكون مرنة، مبعىن . 5

.وقدرات املؤسسة من جهة أخرىاخلارجية، أو تطور موارد
: 2املعايري الثالثة التاليةامليزة التنافسية ، أن تستويف ه من الضروريأن،ويرى آخرون

.جيب أن جتسد خاصية مهمة للعميل. 1
.جيب أن تؤدي إىل التأثري يف العمالء وإدراك أفضلية ما تقدمه املؤسسة. 2
.سهلة التقليد من طرف املنافسنيجيب أن تكون مستدامة، مبعىن أال تكون . 3

:3كما ميكن بلورة خصائص امليزة التنافسية يف العناصر التالية
.تشتق من حاجات ورغبات العمالء. 1
.تقدم املسامهة األهم يف جناح األعمال. 2
.توفر املالءمة الفريدة بني موارد املؤسسة والفرص يف البيئة.3
.رف املتنافسنيطويلة األمد وصعبة التقليد من ط. 4
.التوجيه والتحفيز لكل املؤسسة، و تقدم األساس للتحسينات املستقبلية. 5

.310اهر حمسن الغاليب؛ وائل صبحي إدريس، مرجع سابق، ص ط1
2 Hermann Simon; Florent Jacquet; Franck Brault, La stratégie prix: Le pricing, levier indispensable pour
augmenter votre rentabilité, Dunod, Paris, 2011,  p. 27.

، جامعة 9، العدد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "إدارة املعرفة وتسيري الكفاءات مستلزمات لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية"مساح صوحل، 3
.50، ص 2010غرداية، 
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:1وحىت تكون امليزة التنافسية فّعالة، جيب أن تتميز باخلصائص التالية
.حامسة، أي تعطي األسبقية والتفوق على املنافسني. 1
ا قصريةأال تكون عىن االستمرارية، مبعىن ميكن أن تستمر خالل مدة من الزمن؛ مب. 2 .دورة حيا
ا أو إلغاؤها. 3 إن كل شرط من هذه الشروط مرتبط و .إمكانية الدفاع عنها؛ أي يصعب على املنافسني حماكا

، وشرط االستمرار مرتبط بشرط إمكانية الدفاع عن رومقرون باآلخر، إذ أن شرط احلسم مرتبط بشرط االستمرا
.تكون مبنية على االختالف وليس على التشابهامليزة التنافسية، كما جيب أن 

العوامل المؤثرة في الميزة التنافسية.ثالثا
ا واحلصول على ما ميكّ املؤسسة إن حتقيق امليزة التنافسية يتطلب أن تقوم  نها من مبراجعة طبيعة مدخال

ا وتشجيع ز، عن طريق املرونة يف وسائل اإلنتاج والرتكيز على عملية املوازنة بني التميّ  تكلفة املنتجات وجود
اإلبداع واالبتكار، وكذلك حتسني العمليات الداخلية وتبين ثقافة تنظيمية تتيح إمكانية االستفادة من التقنيات 

مع الرتكيز على استيعاب احتياجات ورغبات . املعاصرة وتؤدي إىل تطوير قابليات ومهارات العاملني يف املؤسسة
دف ضمان تنامي حصتها السوقية ودخول أسواق جديدةالعمالء واالستجابة لت م  وبصفة عامة ميكن . وقعا

للميزة التنافسية أن تستمر لعدة سنوات أو لوقت قصري، وهي تنشأ نتيجة لعوامل داخلية وأخرى خارجية كما هو 
:مبني يف الشكل املوايل
مؤثرة في الميزة التنافسيةالعوامل ال):06(الشكل رقم 

. 143ميثاق هاتف الفتالوي؛ حسني فالح ورد؛ حممود فهد عبد علي، مرجع سابق، ص :المصدر

، مجلة اإلستراتيجية والتنمية، "يف ظل اقتصاد املعرفةرأس املال الفكري كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات املصرفية "مسية بوران؛ عبد اللطيف شليل، 1
.86، ص 2013، جامعة مستغامن، جويلية 5العدد 

امليزة التنافسيةظهور

عوامل خارجيةعوامل داخلية

وجود قدرات مميزة وخاصة اإلبداع يف 
املنتجات أو االسرتاتيجية أو التكنولوجيا

سرعة رد الفعل والقدرة على استغالل 
التغريات اخلارجية
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:1وميكن إيضاحها كما يلي
تتمثل يف تغّري احتياجات العميل أو التغريات التكنولوجية أو االقتصادية أو القانونية، واليت :العوامل الخارجية. 1

قد ختلق ميزة تنافسية لبعض املؤسسات نتيجة لسرعة رد فعلها على هذه التغريات، فاملؤسسة اليت تستطيع استرياد 
ميزة تنافسية عن طريق سرعة رد فعلها على التكنولوجيا احلديثة املطلوبة يف السوق أسرع من غريها، تستطيع خلق

من هنا تظهر أمهية قدرة املؤسسة على سرعة االستجابة للمتغريات اخلارجية، . تغري التكنولوجيا واحتياجات السوق
ا على متابعة املتغريات عن طريق حتليل املعلومات وتوقع التغريات .وهذا يعتمد على مرونتها وقدر

وتتمثل يف قدرة املؤسسة على امتالك موارد وبناء أو شراء قدرات غري متوفرة لدى :العوامل الداخلية. 2
وال ينحصر اإلبداع هنا يف . املنافسني، من بينها اإلبداع واالبتكار اللذين هلما دور كبري يف خلق ميزة تنافسية

العمل أو التكنولوجيا املستخدمة تطوير املنتج أو اخلدمة ولكنه يشمل اإلبداع يف اإلسرتاتيجية واإلبداع يف أسلوب
.يف خلق قيمة جديدة للعميلأو اإلبداع 

ا لبصفة عامة، ميكن القول أن اهلدف األساسي والنهائي  ا وإمكانيا كل مؤسسة هو تكييف قدرا
ا املتمثلة  يف املتاحة لتقدمي خمرجات ذات قيمة أكرب قياسا مبا يقدمه املنافسون، وذلك باالعتماد على مدخال

املوارد املالية واملادية كاألجهزة واملعدات واملوارد البشرية، وأن تؤدي أنشطتها بشكل أفضل من املنافسني لتوظيف 
أي حتويل املدخالت إىل خمرجات سواء كانت سلعا أو .املوارد واإلمكانيات املتاحة لتحقيق النتائج املرغوبة

إذ ال جدوى من امتالك املؤسسة للمدخالت فقط لكي . هق يف السوق الذي تنشط فيخدمات ومبا حيقق التفوّ 
.حتقق امليزة التنافسية، بل البد من وجود العمليات لتحويلها إىل خمرجات ذات قيمة لدى العمالء

:راجع1
نحو أداء متميز في القطاع : ، أوراق عمل املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية"رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمات"رضا إبراهيم صاحل، -

.25-24، ص ص 2009نوفمرب 4-1، الرياض، اململكة العربية السعودية، ميالحكو 
.310طاهر حمسن الغايل؛ وائل صبحي إدريس، مرجع سابق، ص -
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أنواع الميزة التنافسية وسبل استدامتها: المبحث الثاني
متتلك ميزة تنافسية دون أن ترتقي بأدائها إىل املستوى الذي تتفوق به على أنللمؤسسةال ميكن

ا التنافسيةتبعً تحددتةمناسبولفرتة زمنية،املنافسني ا على احلفاظ وإدامة ميز أن امليزة " بورتر"ويرى .ا لقدر
طيع مؤسسة ما أن ختلقها فهي تنشأ أساسا من القيمة اليت تست. بالدولة وإمنا باملؤسسةتصالتنافسية ال خت

حبيث ميكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار املنافسني مبنافع متساوية أو بتقدمي مزايا متفردة ،هالعمالئ
وبذلك فهي تؤدي إىل احلصول على عوائد اقتصادية أعلى من .ض السعر األعلى هلذا املنتجعوّ يف املنتج تُ 

كانت تتمتع مبكانة قوية يف السوق أو إذا: املؤسسة من مصدرين أساسينيوُيستمد تفوُّق . املؤسسات األخرى
ا متتلك موارد، قدرات ومهارات إسرتاتيجية ال ميتلكها اآلخرونالصناعة .1أو أ

أنواع الميزة التنافسية: المطلب األول
واحدة، فاملؤسسة ينشأ أن امليزة التنافسية ال ميكن فهمها إّال إذا نظرنا للمؤسسة كوحدة " بورتر"أوضح 

، وكل منها عمالءها وإيصاهلا للقبداخلها العديد من األنشطة املنفصلة من تصميم املنتجات، تصنيعها، تسوي
ا املؤسسة بطريقة علمية والنظر .ميكن أن خيلق ميزة تنافسية للمؤسسة وبالتايل فإن اختيار األنشطة اليت تقوم 

نقسم إىل عام تشكل وب. 2نها ضروري جدا لتحليل مصادر امليزة التنافسيةل هذه األنشطة فيما بيعلكيفية تفا
.ز املنتجيميزة التكلفة األقل وميزة التمايز أو متي:، مهاأساسينينوعني

Cost(ميزة التكلفة األقل .أوال Leadership(
األكثر تنافسية للنظام بالتكاليف واخلدمات وتوزيع املنتجاتإنتاج تتحصل عليها املؤسسات اليت تقوم ب

االتنافسي حيث السعر هو يف النظم التنافسية وتعترب ميزة التكلفة األقل ميزة تنافسية . ، شريطة أالّ يؤثر على جود
système(ما يُعرف بـأو)نظام تنافسي للحجم(العامل األساسي للنجاح  concurrentiel de volume(3  .

اعرّ حيث تُ  تصنيع، تسويق منتج أقل تكلفة مقارنة مع املؤسسات تصميم، قدرة املؤسسة على : "ف بأ
وعندما .5"، على أن يكون العرض بنفس مستوى جودة منافسيها، ولكن مع اقرتاح سعر أقل بكثري4املنافسة

فبناء هذه . تمركلف أنشطتها وبشكل مسض، عليها أن تبحث عن طرائق جديدة لتخفيهذه امليزةحتاول اعتماد 

1 Dan-Alexander Seni, Analyse stratégique et avantage concurrentiel, Presses de l’université du Québec,
Canada, 2012, p. 68.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث بالعلوم ، "لتحقيق امليزة التنافسية ومعوقات توفرها) البشري، اهليكلي، الزبائين(مدى توفر متطلبات رأس املال املعريف "سناء مسودة، 2
لد اإلنسانية .939، ص 2011، 25، ا

3 Régis Dumoulin; Gilles Guieu; Pierre Xavier, La stratégie de A à Z, Dunod, Paris, 2010, p. 12.
.104، ص 2007، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، اإلدارة اإلستراتيجيةنبيل حممد مرسي؛ أمحد عبد السالم سليم، 4

5 Pierre Jeanblanc, Analyse stratégique: Les fondements économiques, Dunod, Paris, 2011, p. 147.
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كرب يف كل نشاط ميكن أاليت تقود إىل كفاءة ،امليزة يتطلب إجياد واستثمار مجيع مصادر ختفيض التكاليف احملتملة
أن اجتاه املؤسسة مليزة التكلفة األقل ال يعين إغفاهلا خلصائص املنتج، وإّال سيكون أداؤها غري. أن يضيف قيمة

يتوجب عليها أن تعمل على حتقيق نوع من التقارب مع املؤسسات األخرى يف غري مقبول من طرف العمالء، لذا 
.معايري جودة املنتج املفضلة من قبل العمالء

قدرة املؤسسة عزيزاالجتهاد يف خفض التكاليف وترشيدها، مطلبا أساسيا لتيُعتربعام، كلٍ شَ بِ وَ 
وتطويرها مبا يتناسب والتغري يف ،عناصر التكلفةفاق موضوعية لكل عنصر منإنوهو ما يتطلب معايري . التنافسية

:  فيما يليمصادر ميزة التكلفة األقلوتتمثل. تكنولوجيا العمليات ومستويات التكلفة لدى املنافسني
االستفادة من أفضل من ،ّكن اقتصاديات اخلربة واحلجم املؤسسةمتُ : قتصاديات أو وفورات الخبرة والحجما. 1

ا، وكلما زاد احلجم وتطورت اخلربة كلما انعكس ذلك بملتكلفة حيث ، وحصة سوقية أكربف أقليلاكتنتجا
وفورات احلجم عندما ينتج عن االرتفاعات املتناسبة يف  تتحققو.1تتناسب التكاليف عكسيا مع احلصة السوقية

وقد ارتبطت وفورات احلجم .الكليج تيف الناربأكاارتفاع،كميات املدخالت املستخدمة يف عملية اإلنتاج
أو عمليات التجميع املعقدة ) تكرير البرتول(تقليديا بأنشطة التصنيع، خاصة تلك املتعمدة على كثافة رأس املال 

كما أنه بتكرار نفس العمل، يصبح العاملون أكثر مهارة وبراعة يف أداء وظائفهم ويتم إدخال ).السيارات(
.2ة اإلنتاجية، وبذلك ينخفض الزمن الذي يستغرقه العامل يف إنتاج الوحدة الواحدةحتسينات وإضافات يف العملي

تتحقق ميزة التكلفة من خالل املدخالت منخفضة التكلفة، ويف حاالت عديدة ينشأ : تكاليف المدخالت. 2
لطاقة اإلنتاجية الفرق يف تكاليف املدخالت من الفروق يف تكاليف اليد العاملة، كما أن القدرة على استغالل ا

ويتطلب .بالكامل هي أحد العوامل اهلامة املساعدة على خفض تكاليف الوحدة املنتجة وحتقيق األرباح
االستغالل الكفء للطاقة اإلنتاجية إجراء تنبؤات دقيقة بالطلب قبل وبعد اإلقدام على عملية التوسع، إىل جانب 

.3ات اخنفاض الطلباملرونة يف اختاذ اإلجراءات املالئمة أثناء فرت 
تتطلب قيادة التكاليف تقدما تكنولوجيا مستمرا، غالبا ما حيدث من خالل بعض :تكنولوجيا العمليات. 3

االبتكارات املتصلة بالعمليات مثل نظم التصنيع املرنة ودمج استخدام احلاسب اآليل يف التصنيع، ذلك أّن تطوير 
.وتطبيق تكنولوجيا إنتاج جديدة، يشّكل مصدرا هاما مليزة التكلفة املنخفضة

1 Abate René; Jean-Marie Ducreux; Nicolas Kachaner, Le grand livre de la stratégie, Edition d’Organisation,
Paris, 2009, p. 37.

.282، ص 2008، ترمجة عال أمحد إصالح، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية، القاهرة، اإلدارة اإلستراتيجيةفيليب سادلر، 2
.286املرجع نفسه، ص 3
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يف عدة صناعات ئجختتلف تكاليف التصنيع باختالف تصميم املنتج، وهناك مفهوم را:المنتجاتتصميم . 4
ويتم بصورة متزايدة أداء هندسة . فض عدد املكونات وتسهيل التجميع اآليلخلوهو إعادة تصميم املنتجات 

.معا يف مجيع مراحل اإلنتاجتصميم بصورة متزامنة لكي يتسىن للمصممني واملهندسني واملسوقني والعمالء التعاون 
رغم أخذ حمددات التكلفة السابقة يف االعتبار، يظل هناك احتمال وجود فروق غري مفسرة : العوامل اإلدارية. 5

بعض املؤسسات تكون أفضل من األخرى يف تفعيل املوارد والقدرات يف التكلفة بني املؤسسات املتنافسة، إذ أنّ 
.1عود ذلك إىل توجيه االهتمام للكفاءات التشغيلية املرتبطة بفعالية اإلدارةكرب، ويأمن أجل حتقيق كفاءة 

أحد العوامل املؤثرة يف ،اليت تضيف قيمةميثل املوقع الذي تنجز به األنشطة ): األنشطة(موقع الفعاليات . 6
مع ،تلجأ املؤسسةجودة بأعلى فحىت حتافظ على كلفة املخزون بأقل مستوى و . حتديد ميزة التكلفة للمؤسسة

منها، وبذلك تستلم املخزونات واألجزاء اليت حتتاجها حاال بدون اقريبيةلبناء مصانع األدوات االحتياط،املوردين
ميكن اجناز العمليات اإلنتاجية بكفاءة أعلى طاملا تكون املدخالت اإلنتاجية كماكلفة االحتفاظ باملخزون،  ت

ا على إيصال املنتوج يف الوقت املناسب، كما أن. متوفرة يف الوقت املناسب قرب موقع املؤسسة من السوق وقدر
.2يؤدي إىل ختفيض التكاليف خاصة إذا اختارت قنوات التوزيع اخلارجي املناسبة

)Differentiation(ميزة التمييز .ثانيا
باملنافسني، وهذا التمايز يستند تتحصل عليها املؤسسات اليت متيز السلع واخلدمات اليت تقدمها مقارنة 

ذات الطبيعة التسويقية، اإلدارية والتكنولوجية اليت تسمح للمؤسسات بتقدمي منتجات على املوارد النادرة
وتعترب ميزة التمايز ميزة تنافسية يف النظم التنافسية حيث توجد العديد . وخدمات يعتربها العمالء فريدة من نوعها

système(أو ما يعرف بـ ) نظام تنافسي متخصص(السعر عامال ثانويا عتَرب للنجاح وحيث يُ من العوامل الرئيسية 

concurrentiel spécialisé(3. قدرة املؤسسة على تقدمي منتج : "هي تتمثل يفو)متميز وله قيمة ) أو خدمة
فلحماية . 4)"البيعمثل جودة أعلى، خصائص خاصة باملنتج، خدمات ما بعد (، عميلمرتفعة من وجهة نظر ال

، تبحث املؤسسات عن مجيع الفرص املتاحة إلنتاج وتقدمي منتج أو نفسها أّوًال،  وللتغلب على اآلخرين فيما بعد
تلبية احتياجات وتوقعات وخبصائص ميكن أن ختلق قيمة إضافية عالية ل،خدمة متميزة أو فريدة من نوعها

.287فيليب سادلر، مرجع سابق، ص 1
: راجع2

-Franck Brulhart; Christophe Favoreu; Sandrine Ghena, Stratégie, Dunod, Paris, 2015, p. p 79-80.

، 2011شر، البحرين، للدراسات والن، مؤسسة فخراوي مدخل بناء وإدامة الميزة التنافسية: اإلدارة اإلستراتيجيةطارق شريف يونس؛ خالد عبد الرحيم اهلييت، -
.246-245ص ص 

3 Régis Dumoulin; Gilles Guieu; Pierre Xavier, op. cit, p. 12.
.104نبيل حممد مرسي؛ أمحد عبد السالم سليم، مرجع سابق، ص 4
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اسية والداعمة يف سلسلة القيمة اليت ميكن من خالهلا إضافة لذا عليها أن تبحث عن األنشطة األس،1السوق
القيمة اجلديدة، وبالتايل قيادة املؤسسة إىل مصدر جديد ملزاياها التنافسية، وبعد حتديد تلك األنشطة يتوجب 

ومن .عليها الرتكيز على كيفية تنفيذها وابتكار طرائق تؤدي إىل إنتاج وتسويق منتج يتميز عن غريه من املنتجات
االعتبارات األساسية اليت جيب إدراكها أن التمييز ال يعين إغفال املؤسسة هليكل التكاليف فيها، حيث أن تكلفة 

ا التنافسيةيميزة التمتبّين  .يز جيب أال تكون عالية حبيث تؤثر على أسعار منتجات املؤسسة وبالتايل تضعف قدر
االت التالياللخمنعمالئهاتسعى املؤسسة لبلوغ أداء متميز من وجهة نظر :2ةا

جيمعوذلك بالتفوق من حيث التجهيزات وطرق األداء املستعملة والنظام الذي : التكنولوجيا المستخدمة. 1
.بني العاملني والتجهيزات يف وحدة منسجمة متكاملة

: إذ جيب أن يتميز منتج املؤسسة عن منتجات املؤسسات املنافسة وذلك من حيث: تمييز المنتج. 2
.احلجم، الشكل، اللون والرتكيب املادي. أ

السمات أو اخلصائص املميزة واليت تضيف بصمة ألداء املنتج، مع ضرورة مقارنة القيمة أو املنفعة اليت يرى . ب
، بالتكلفة اليت ستتحملها املؤسسة جرّاء استعدادهم للدفع مقابلهامسة جديدة ملنتجها و العمالء حتققها من إضافة 

. هذه اإلضافة
.خصائص املنتج مع املواصفات احملددة وكذا مع احتياجات العميلتصميم و توافق مدى.ج
.الطول النسيب ملدة االستخدام املتوقعة ملنتج معني، ولكن دون أن يتقادم بفعل التطورات التكنولوجية. د
وذلك من خالل حرص املؤسسة على اعتبار العاملني رأمسال فكري، واختيار وتعيني :خصائص العاملين. 3

وبذلك متييز عماهلا مبستوى عايل من املعرفة واملهارة والثقة . أحسن املتقدمني لشغل الوظائف وتدريبهم وحتفيزهم
رة على احلوار واإلقناع وحسن املعاملة واحرتام بالنفس ودقة األداء وثقافة اجلودة والتحلي مبهارات االتصال والقد

م م ورغبا .العمالء واالستجابة السريعة ملتطلبا
ا: قنوات التوزيع. 4 فقد ؛ميكن للمؤسسة التميز على منافسيها من حيث اختيارها هليكل قنوات توزيع منتجا

توزيعها اخلاصة، واختيار موزعني على ذيكون من خالل جتار اجلملة أو جتار التجزئة أو مباشرة عن طريق مناف
.قرب من غريها للعمالءاألأن تكون أونطاق جغرايف أوسع من ذلك اخلاص مبنافسيها

1 Antoine Bastin; Marc Bazinet, Excellence managériale et responsabilité sociétale, Afnor, Paris, 2012, p. 86.
: راجع2
، الطبعة األوىل دون دار نشر، دون مكان نشر، دون سنة نشر، ص ص كيف تنتج لتنافس في عالم متغير: اإلدارة التنافسية لإلنتاجأمحد سيد مصطفى، -

26-32.
.212-211عبد الناصر خري، مرجع سابق، ص ص -
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:وهنا ميكن أن تتميز املؤسسة من خالل عدة سبل، أمهها:خدمة العميل. 5
.منتجات املؤسسةطلب تسهيل مهمة العميل في. أ

.وتدريب العاملني على تشغيلها السليمهاز للعميل يف املوقع املناسب قيام املؤسسة برتكيب اآللة أو اجل. ب
. وجود قطع الغيار وتصميم برنامج للصيانة الدورية للتجهيزات مبا حيافظ على سالمة واستمرارية تشغيلها.ج
م والشكاوى املقدمة من طرفهم والتعرف على تقييمهم . د لإلجراء العالجي احرتام العمالء والرد على استفسارا

.املتخذ من طرف املؤسسة ومدى رضاهم عنه
مؤشرات قياس الميزة التنافسية: المطلب الثاني

ا للميزة التنافسية .كميةو تنقسم إىل نوعية ،تستخدم املؤسسة العديد من املؤشرات للداللة على اكتسا
هماملؤسسة قياسا باملنافسني اآلخرين، وميكنن منتجات ععمالءتقيس درجة رضا الو :المقاييس النوعية. أوال

:1مة هلم من خالل التمييز بني املستويات املختلفة للنوعية اليت نلخصها فيما يليإدراك جودة املنتجات املقدَّ 
وهو أمر صعب . وجوب وجودها يف املنتجعمالءهي تلك الدرجة من النوعية اليت يرى ال:نوعية المتوقعةال. 1

.مورغباموحاجاهملغالب بسبب التباين واالختالف بني خصائصالتحقيق يف ا
وقد تكون أكرب أو ،لمنتجلاقتنائه دعنعميلهي تلك الدرجة من النوعية اليت يكتشفها ال:النوعية المدركة. 2

.أقل مما توقعها، مما ينعكس على رضاه من عدمه
النوعية اليت تقدمها املؤسسة واليت تتطابق مع املواصفات هي عبارة عن ذلك املستوى من : النوعية القياسية. 3

.األساسية احملّددة من قبلها واملخطط هلا مسبقا
بل املؤسسة يف قياس امليزة التنافسية وترتبط أساسا وهي املقاييس األكثر اعتمادا من قِ : المقاييس الكمية. ثانيا

:من املؤشرات، أمهها ما يليباألداء املايل للمؤسسة يف السوق، ويتم ذلك عرب عدد
إن املقياس الرئيسي لألداء املايل للمؤسسة هو رحبيتها، واليت تستحوذ على معدل العائد الذي حتققه :الربحية. 1

ا وميكن بصفة مستمرة، للمؤسسة اليت متتلك ميزة تنافسية، حتقيق رحبية أعلى من متوسط . املؤسسة على استثمارا
واستخدام التقنيات احلديثة واستغالل مارات ثتعظيم مستوى الرحبية عن طريق حتسني االستوميكن. 2رحبية القطاع

:،تتمثل فيما يليرئيسيةوتقاس الرحبية باستخدام أربع مؤشرات . املوارد بشكل أفضل

.201ثامر البكري، مرجع سابق، ص 1
2 Joan Magretta, op. cit, p. 68.
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بالرغم من وجود مقاييس عديدة خمتلفة للرحبية، إال أن العديد :)ROIC(العائد على رأس المال المستثمر . أ
مر هو أفضل مقياس، ثمن األفراد املرجعيني يف قياس الرحبية حاولوا الربهان على أن العائد على رأس املال املست

:1حيث أنه يركز على األداء التشغيلي احلقيقي للمؤسسة، ويتم حسابه كما يلي
رأس املال املستثمر ÷ صايف الربح = ملستثمر العائد على رأس املال ا

التكاليف اإلمجالية-الدخل اإلمجايل = صايف الربح 
امللكية، املصنع، املعدات، املخزون واألصول : هو إمجايل االستثمارات يف عمليات املؤسسة: ورأس املال املستثمر

:2مها،وهناك مصدرين رئيسيني لرأس املال املستثمر يف املؤسسة.األخرى
وهي تلك األموال اليت يتم اقرتاضها من البنوك، والناجتة عن شراء : روض تتولد عنها فوائد تتحملها الشركةق- 

ا ،سندا
وهي األموال اليت متثل حصيلة بيع أسهم للجمهور العام، باإلضافة إىل املكاسب : حقوق ملكية محلة األسهم- 

.ومتاحة لتمويل االستثمارات احلاليةاليت حققتها الشركة خالل السنوات السابقة
شروع الذي يريد يشّكل الربح مؤشرا كافيا على التنافسية احلالية ومقياسا هلا، وإذا كان ربح امل:هامش الربح. ب

البقاء يف السوق ينبغي أن ميتد إىل فرتة من الزمن، فإن القيمة احلالية ألرباح املشروع تتعلق بالقيمة السوقية له، 
املبيعات÷ صايف الربح = هامش الربح :سابه كما يليويتم ح

توضح هذه النسبة رحبية املؤسسة فيما يتعلق برأس املال الذي يقدمه أصحاب :العائد على حقوق الملكية.ج
.وكلما ارتفعت مقارنة باملنافسني، فهذا يعطي مؤشرا مهما على حتقيق امليزة التنافسية. املؤسسة أو املسامهني

100× ) حق امللكية÷ صايف الربح = (العائد على حقوق امللكية 

دف هذه النسبة إىل تقدمي معلومات عن أداء امل: العائد على االستثمار أو العائد على رأس المال. د ة ؤسسو
:وحتسب كما يلي. بالرتكيز على الكفاءة اليت يستخدم معها رأس املال

100× ) جمموع قيمة املوجودات÷ صايف الربح = (رأس املالالعائد على 

كذلك ارتفاع هذه النسبة مقارنة مع املنافسني يشّكل داللة واضحة ومهمة على مدى حتقيق املؤسسة 
.3للميزة التنافسية

حممد سيد عبد املتعال؛ إمساعيل علي بسيوين، دار املريخ للنشر، الرياض، : ، تعريب ومراجعةمدخل متكامل: اإلدارة اإلستراتيجيةشارلز هل؛ جاريث جونز،1
.216، ص 2008

.217، ص املرجع نفسه2
ا على التمويل الذايت"فارس هباش، 3 دراسة على بعض : التسويق كمدخل اسرتاتيجي يف بناء وتعظيم املزايا التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  للرفع من قدر

.259-258، ص ص 2014، اجلزائر، 1، جامعة سطيف)غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "املؤسسات بوالية سطيف
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بني عمالءيعطي هذا املقياس نظرة عن وضع وموقف املؤسسة يف السوق، وعن حركة ال: الحصة السوقية. 2
ا ومنتجات منافسيها :1هي،وتقاس احلصة السوقية باستعمال ثالثة مؤشرات. منتجا

إمجايل قيمة مبيعات الصناعة ÷ قيمة مبيعات املؤسسة = احلصة السوقية اإلمجالية. أ
السوق (إمجايل املبيعات يف السوق املستهدف ÷ إمجايل املبيعات ) = املستهدف(حصة السوق املخدوم . ب

ا عليهالذي  )تقوم املؤسسة برتكيز نشاطا
إمجايل مبيعات أكرب املنافسني يف السوق÷ إمجايل املبيعات = احلصة السوقية النسبية . ج

القوة التنافسية للمؤسسة، فكلما اقرتبت من الواحد، فإن ذلك ) احلصة السوقية النسبية(متثل هذه النسبة 
أما إذا كانت النتيجة تساوي الواحد فإن ذلك . ق، والعكس صحيحيعين أن للمؤسسة قوة تنافسية كبرية يف السو 

ا متثل بذات الوقت قيمة  أكرب املنافسني مبيعاتيعين أن املؤسسة هي األقوى والقائدة للسوق لكون قيمة مبيعا
.2يف السوق

خمرجات النشاط تعترب املبيعات حمور النشاط الرئيسي للمؤسسات، وهي عبارة عن : النمو السنوي للمبيعات. 3
ويعّد النمو السنوي يف املبيعات مؤشرا على . اليت يتم من خالهلا حتقيق األرباح وبالتايل حتقيق النمو واالستمرارية

:ويتم حسابه كما يلي. وعلى زيادة حصتها السوقية مما يدعم من موقفها يف السوقهايف نشاطهاجناح
مبيعات السنة املرجعية÷ ) مبيعات السنة املرجعية–مبيعات السنة احلالية = (النمو يف املبيعات 

عن طريق التخطيط للمبيعات الذي ،ويتم حتديد كيفية الوصول ألهداف املبيعات وأيضا مقاييس إجنازها
يضمن حتقيق األهداف احملددة يف عملية التخطيط التسويقي، حيث يستخدم بيانات البحث واملراقبة على 

:  3وميكن تنفيذه من خالل املراحل التالية. قعةاملبيعات احلالية واملتو 
،حتديد األهداف العامة للمبيعات حسب الفرتات، ولكل إقليم ومنطقة- 
ليف املبيعات ليس فقط تكلفة اوتتضمن تك. تقرير مستوى مقبول من تكاليف البيع وإعداد ميزانيات التكلفة- 

،اسبني وتسوية الشكاوىقوة العمل ولكن تكلفة اخلصومات يف السعر وخدمة احمل
،حتليل نتائج املبيعات اليت مت حتقيقها يف كل منطقة لتحديد اجلهود اليت ستؤدي إىل نتائج أفضل- 

، "دراسة ميدانية يف املؤسسات احمللية بسطيف: التحليل االسرتاتيجي كمدخل لبناء املزايا التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية"عمر بن سديرة، 1
.27ص ،2014، اجلزائر، 1يف ، جامعة سط)غري منشورة(أطروحة دكتوراه علوم 

.203البكري، مرجع سابق، ص ثامر2
.25، ص 2013، الطبعة األوىل، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، استراتيجيات التسويقد عبيدات، حمم3
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من خالل التخطيط والتحفيز، حبيث ميكن احلصول على اجلهد حتليل إمكانية ربح املنتج، وبالتايل ميكن توجيه - 
،أفضل العائدات

.منهمكل هام  وحتضري اجلداول الزمنية مل،أفراد املبيعات وكيفية انتشارهم ميدانياتقدير الكم املطلوب لعدد- 
، احتياجات العميل، جودة الطلبحمتوى :اليت تتعلق بشأنو حتديد مقاييس كمية من أجل طلبات املبيعات - 

،الطلب، مدى حتقيق ممثل املبيعات لعالقة جيدة مع العميل
،أدائهمورفعاملبيعات لتحسني ممثلي ابتكار برامج تدريبية إلدارة - 
م حنو -  ،حتقيق األهداف املخططةتصميم خطط احلوافز اليت سوف تدفع جمهودا
حتديد برامج اتصال ألفراد املبيعات من خالل إدارة املبيعات، من أجل القيام مبزيد من اجلهود لضمان إدراك - 

،سطرة، واملقاييس اليت يتوجب عليهم تلبيتها، وكيف يتوقعون الوصول إليهااجلميع لألهداف امل
أسباب تنمية وتضاؤل الميزة التنافسية وسبل المحافظة عليها: المطلب الثالث

التنافسية على األقل يف األجل املتوسط، وأن هاجيب على كل مؤسسة أن تعمل على احلفاظ على مزايا
تنمية مزايا تنافسية جديدة، من خالل إدراك أو اكتشاف سبل جديدة و اجعتسعى جاهدة حلمايتها من الرت 

ة وتطوير امليزة فيما يلي على أسباب تنميفوسنتعر .وأفضل للمنافسة يف قطاع نشاط معني وتطبيقها على السوق
.مث نستعرض سبل استدامتها واحملافظة عليهاالتنافسية وكذا عوامل تضاؤهلا، 

وتطوير الميزة التنافسيةأسباب تنمية . أوال
:1ما يليمنهانذكرها،تنمية وتطوير مزاياهناك أسباب عديدة تؤدي باملؤسسات إىل

: حيث يؤدي التغري التكنولوجي إىل خلق فرص جديدة يف جماالت عديدة مثل: ظهور تكنولوجيا جديدة. 1
.عميلتصميم املنتج، طرق التسويق، اإلنتاج، التسليم واخلدمات املقّدمة لل

تغيري أوفعندما يقوم العمالء بتنمية حاجات جديدة لديهم :ظهور حاجات جديدة للعمالء أو تغيرها. 2
م، فإن ذلك سينعكس على منتجات املؤسسة حبيث حيدث تعديل يف امليزة التنافسية احلالية أو  أولويات حاجا

.جديدةميزة تنمية 
عند ظهور قطاع سوقي جديد يف الصناعة أو ظهور طرق جديدة إلعادة : ظهور قطاع جديد في الصناعة. 3

واهلدف ال يتمثل فقط يف . جتميع القطاعات احلالية يف السوق، تربز للمؤسسات فرص خلق مزايا تنافسية جديدة

.99-98ص ص ،1998مصر،، مركز اإلسكندرية للكتاب،الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل، 1
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الوصول إىل قطاعات سوقية جديدة من العمالء، وإمنا أيضا إجياد طرق جديدة إلنتاج عناصر خاصة يف خط 
.تاج أو إجياد طرق جديدة للوصول إىل جمموعة خاصة من العمالءاإلن

النسبية أوتتأثر امليزة التنافسية عند حدوث تغري جوهري يف التكاليف املطلقة :تغير تكاليف المدخالت. 4
.اليد العاملة، املواد اخلام، الطاقة، وسائل النقل، اآلالت واملعدات، االتصاالت واإلعالن: للمدخالت مثل

هناك العديد من املؤثرات اليت تؤثر على امليزة وتؤدي إىل تغيريها مثل : حدوث تغييرات في القيود الحكومية. 5
.حواجز التجارةو احلكومية املرتبطة مبواصفات املنتج، محاية البيئة من التلوث، قيود الدخول إىل األسواق دالقيو 
عوامل تضاؤل الميزة التنافسية للمؤسسة.ثانيا

ا يف األجل الطويل من خالل استهالك أو استنفاذ املوارد ،تتضاءل امليزة التنافسية والعوائد املرتبطة 
:1وبصفة عامة يرجع تضاؤهلا إىل العوامل التالية. من خالل تقليدهاأووالقدرات احملقّقة للميزة 

أعلى من متوسط أرباح القطاع، واليت حتقق املؤسسة اليت تستحوذ على ميزة تنافسية أرباحا : عوائق التقليد. 1
يئ هلا الفرصة خللق قيمة متفوقة، مما حيث املؤسسات املنافسة على بذل جمهودات  ا متتلك كفاءات  تشري إىل أ

ا وكلما متكنت هذه املؤسسات من النجاح يف ذلك وبسرعة . للتعرف على هذه الكفاءة وحماولة تقليدها أو حماكا
ا ستؤثر سلبا و  يف حني، كلما طال الزمن الذي تستغرقه املؤسسات . تدرجييا على رحبية املؤسسة وتفوقهافإ

املنافسة يف تقليد ميزة املؤسسة، كلما زادت الفرصة أمام هذه األخرية لبناء مركز سوقي قوي ومسعة طيبة لدى 
.العمالء ومتكنت من حتسني وتطوير تلك امليزة أو بناء مزايا جديدة

يتمثل احملدد الرئيسي لقدرات املنافسني على تقليد املزايا التنافسية للمؤسسة بسرعة، يف : افسينقدرة المن. 2
بطريقة خاصة يف أداء وتنفيذ أعماهلم التزامهمطبيعة االلتزامات اإلسرتاتيجية املسبقة للمنافسني، واليت تتمثل يف 

وبذلك ستواجههم صعوبة يف االستجابة بسرعة الحتياجات السوق، فعندما تكون لدى املنافسني التزامات طويلة 
ا متينة ومتماسكة م يكونون أبطأ يف تقليد امليزة التنافسية ملؤسسة حمدثة ومبتكرة، وبالتايل تكون ميز . األجل، فإ

ة التنافسية للمؤسسة، فيتمثل يف القدرة االمتصاصية يز لثاين لقدرة املنافسني على االستجابة للمأما احملدد ا
. للمنافسني، واليت تشري إىل قدرة املؤسسات املنافسة على حتديد وتعيني وتقييم واستيعاب واستخدام معرفة جديدة

م على صاصية الضعيفة للمنافسني، حتدّ االلتزامات اإلسرتاتيجية احلالية والقدرة االمت: إذ أن عوامل مثل من قدر
تقليد وحماكاة امليزة التنافسية ملؤسسة ما خاصة عندما تعتمد هذه امليزة على منتجات أو عمليات مبتكرة 

. ومستحدثة

.232-226شارلز هل؛ جاريث جونز، مرجع سابق، ص ص 1
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يل معظم الصناعات احلركية ألن تتسم متو . سريعة التغري) الديناميكية(تعترب البيئة احلركية : حركية الصناعة. 3
دة ما تكون عامبعدالت عالية جدا من حتديث املنتج ويكون معدل التحديث سريع، مبعىن أن دورات حياة املنتج 

وهذا يعين أن املؤسسة اليت تستحوذ على امليزة التنافسية . قصرية وأن امليزة التنافسية ميكن أن تكون سريعة الزوال
فعندما تتسم عوائق . جع بسبب ابتكار وجتديد املنافسنياليوم، قد جتد بعد فرتة وجيزة أن مركزها السوقي ترا

التقليد باالخنفاض ويتزايد عدد املنافسني وتكون البيئة حركية، ومع تطوير وتنمية عمليات التحديث والتجديد 
ولكن حىت يف مثل هذه الصناعات، تستطيع . واالبتكار، فإن امليزة التنافسية تتجه ألن تكون قابلة للزوال السريع

املؤسسة بناء مزايا تنافسية أكثر ثباتا واستمرارية، إذا ما كانت قادرة على القيام باستثمارات تؤدي إىل بناء ودعم 
.عوائق التقليد

سبل المحافظة على الميزة التنافسية واستدامتها.ثالثا
مزاياها هناك العديد من الوسائل اليت ميكن أن تستخدمها املؤسسات لتجنب الفشل يف احلفاظ على 

:1التنافسية، واليت نوجزها فيما يلي
حىت تتمكن املؤسسة من اإلبقاء واحملافظة على امليزة التنافسية، :التركيز على أسس بناء الميزة التنافسية. 1

الكفاءة، اجلودة، التحديث واالستجابة :وهي،جيب عليها أن تستمر يف الرتكيز على أركان أو أسس بنائها األربعة
االت .للعمالء، كما يتطلب ذلك أن تقوم بتطوير كفاءات متميزة تساهم يف حتقيق أداء متفوق يف تلك ا

ا التنافسية على :استحداث عملية تحسين وتعّلم مستمرة. 2 يعترب السبيل الوحيد للمؤسسة لإلبقاء على ميز
ا، حتديث ا، جود ويتم حتقيق ذلك . ها واستجابتها للعمالءمدار الوقت، هو أن تقوم وباستمرار بتحسني كفاء

امن خالل إدراك أمهية التعلم داخل املؤسسة . والسعي إلجياد طرق لتحسني عمليا
إن أحد أفضل الطرق لتطوير الكفاءات : ع أفضل الممارسات الصناعية واستخدام القياس المقارنتتبّ . 3

فوقة، حتديث متفوق واستجابة متفوقة للعمالء، هو حتديد املتميزة واليت تسهم يف حتقيق كفاءة متفوقة، جودة مت
. أفضل املمارسات الصناعية، وبذلك تكون املؤسسة قادرة على بناء املوارد والقدرات اليت تدعم وتعزز التميزوتبّين 

"القياس املقارن"ويعترب ما يعرف بـ كما يتطلب األمر تتبع ممارسات أو أداء املؤسسات األخرى
)Benchmarking (حبث منهجي ألفضل املمارسات عملية ": أفضل طريقة للقيام بذلك، وهو عبارة عن

:راجع1
، جامعة تشرين، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه "األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية يف ظل االنفتاح االقتصادي"عبد احلكيم عبد اهللا النسور، -

.21-20، ص ص 2009سوريا، 
.242-239شارلز هل؛ جاريث جونز، مرجع سابق، ص ص -



امليزة التنافسية وأسس بنائها: الفصل الثاين

91

وهي تسعى للبحث عن طرق ووسائل أكثر .أداء املؤسسةواالبتكارات هلدف تبنيها، تكييفها وتطبيقها، لتحسني
مدخل لالستفادة من ": كما يعّرف على أنه.1"حبيث تسمح بضمان التفوق على املنافسني،فعالية لنشاط معني

.2"- أفضل املمارسات-التجارب الناجحة يف مؤسسات أخرى، وهذا املفهوم معروف عموما حتت عنوان 
ا .وهو يعترب وسيلة هامة لتحديد السبل اليت تساعدها على حتسني كفاءة عمليا

ا يقصد بالقصور الذايت، أن جتد املؤسسات صعوبة يف ت: التغلب على القصور الذاتي. 4 غيري اسرتاتيجيا
إذ يعترب التغلب على القوى الداخلية واليت متثل عائقا . وهياكلها من أجل التوافق مع الظروف التنافسية املتغرية

كما أن أهم خطوة للتغلب على . أمام التغيري يف املؤسسة أحد املتطلبات األساسية لإلبقاء على امليزة التنافسية
املناسبة يف اهليكل عديالتائق اليت تقف حائال أمام التغيري من أجل إحداث التالقصور الذايت هي حتديد العو 
.التنظيمي ونظم التحكم والرقابة

لقد حاول العديد من العلماء، إثبات أن احلظ يلعب دورا حامسا يف حتقيق النجاح أو الفشل : دور الحظ. 5
يف بعض احلاالت اخلاصة، إال أن ذلك ال يعترب ورغم أن احلظ قد يكون السبب وراء جناح املؤسسة . التنافسي

أن تتفوق على ،وباستمرار،ومبا أن املنافسة هي عملية حتاول املؤسسة من خالهلا. تفسريا الستمرار جناحها
بعضها البعض يف جمال القدرة على حتقيق الكفاءة العالية، اجلودة املتفوقة، التجديد واالستجابة السريعة 

ق يف وظة يف االستحواذ على املوارد اليت تسمح هلا بتحقيق التفوّ ظميكن أن نعترب املؤسسة حمللمستهلكني، فإنه
.واحد أو أكثر من األسس العامة لبناء املزايا التنافسية

يف ثالثة ،ميكن حصر أهم العوامل احلامسة يف بناء وتفعيل املزايا التنافسية،باستعراض أدبيات التنافسية
وال ميكن . الواعيةاإلداريةاالستخدام األفضل للتقنية املتاحة، املوارد البشرية املتميزة والقيادة :هي،عوامل جوهرية

فاملوارد البشرية هي املسؤولة عن ابتكار . البشريوتنتج عن العنصرمجيعا تتفاعلالعوامل اليت فصل أيا من هذه
ومن .أيضا مصدر القيادات اإلدارية الفعالة والواعيةؤسسة وهي املوتطوير وتفعيل التقنيات وجتديدها وتنفيذ خطط 

: 3أهم خصائص املوارد البشرية اجلديدة واملتوافقة مع متطلبات التنافسية ما يلي
.الفجائية والبعد عن النمطيةو القدرة على التعامل يف سوق مفتوح يتميز بالتقلب والتغري . 1
.النمطية ملواكبة حركة املتغريات داخل وخارج املؤسسةاملرونة والقدرة على التخلص من أساليب العمل. 2
.القدرة على تلبية متطلبات واحتياجات وأسواق وشرائح متغرية باستمرار. 3

1 Laurent Hermel; Pierre Achard, 100 questions pour comprendre et agir- Le benchmarking, Afnor, Paris,
2010, p. 3.
2 Ibid.

.113- 110، ص ص 2001، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةعلي السلمي، 3
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.االهتمام باكتساب املعارف واملهارات اجلديدة ومواصلة التنمية الذاتية خاصة فيما يتعلق مبتطلبات العمل. 4
.مناطق وتقنيات خمتلفة وغريها،خماطر العمل يف جماالت جديدةقبول التغيري واالستعداد لتحمل . 5
.ل املسؤولية وتوفر درجة من االستقالليةالقدرة على حتمّ . 6
.إدراك قيمة العمل املشرتك والتعامل مبنطق الفريق. 7
.جلديدةالطرق او القدرة على اإلبداع واالبتكار واستثمار الطاقات الذهنية يف تقدمي األفكار واحللول . 8
.ل الصدمات وتقبل الفشل والتعامل مع املواقف باملرونة املناسبة مبا يتفق ومتطلبات كل موقفالقدرة على حتمّ . 9

.    زق والتميّ وقبول التحدي واملهام الصعبة إلثبات الذات وحتقيق التفوّ الطموح والتطلع إىل مستقبل أفضل. 10
المزايا التنافسيةاألسس العامة لبناء : المبحث الثالث

عدم الثبات لتطورات و استجابة ليف تعاملها مع السوق، اتت أبعاد املنافسة اليت تعتمدها املؤسستغريّ 
عتمد ختفيض تفبعد أن كانت ، وأمناط إشباعهاالعمالء وأذواق حاجات التغريات يفو اليت مييز بيئة نشاطها

وحىت تضمن املؤسسة التفّوق املستمر . ف كبعد أساسي، اجتهدت يف البحث عن طرائق جديدة متيزهايلاكتال
ا وبيئتها التسويقية ن املؤسسات من وقد تتمكّ .على منافسيها جيب أن تتبّىن البعد التنافسي املتوافق مع قدرا

:الشكل التايلخالل منوضحها نللتنافس، معينة امتالك ميزة تنافسية من خالل أسس أو أبعاد 
األسس العامة لبناء المزايا التنافسية ): 07(الشكل رقم 

، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، وقضايا معاصرةنظريات، مداخل، أمثلة: اإلدارة اإلستراتيجيةفاضل محد القيسي؛ علي حسون الطائي، :المصدر
.189، ص 2014عّمان، 

اجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات : تتمثل يفبناء املزايا التنافسية لأسس هناك أربعةإذن،
يت تنتمي إليها أو وهي وحدات بناء شاملة للميزة ميكن أن تتبناها أي مؤسسة مهما كانت الصناعة الالعمالء، 

ا ا أو خدما وهذه األسس متشابكة ومتداخلة فيما بينها ويكّمل بعضها بعضا؛ فاجلودة تؤدي إىل . منتجا
. الكفاءة العالية، واإلبداع ميكن أن يزيد من قوة الكفاءة واجلودة واالستجابة للعميل

اجلودة

امليزة التنافسية

اإلبداع 

االستجابة  الكفاءة 
حلاجات العمالء
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الجودة: المطلب األول
،املؤسسات اليت تسعى حنو التميز على إنتاج منتجات عالية اجلودة للتنافس وزيادة حصتها السوقيةرّكزت

اخلصائصتتجاوزفالبحث عن التميز يعين تقدمي كل ما هو نادر وفريد من نوعه، وهذا حيتم على املؤسسة أن 
تأثري على القيمة من أو اخلدمة مما له يتعلق باملنتج ليشمل كل ما،تجات ومواصفات اخلدمةاملادية للمنالعادية

.املدركة من طرف عمالئها
مفهوم الجودة .أوال

إشباعهاو عمالءعلى احتياجات التنجح املؤسسة يف حتقيق هدف اجلودة إذا متكنت من التعرف بدقة
تنظيمية تشجع على والوصول باملؤسسة إىل ثقافة ،من تنفيذ املواصفات املرغوبةلتمكينهم رفع كفاءة العاملني و 

.التحسني املستمر يف جودة املنتجات واخلدمات
ومن املفارقات أن اجلودة نفسها من . واملطابقةواملقابلةاالتفاقعناجلودة عّرب تُ : الجودة وأبعادهاتعريف. 1

إىل الكلمة ويرجع أصل املصطلح .1املرغوبالصعب قياسها إضافًة إىل ارتفاع تكاليف احلفاظ عل مستوى اجلودة 
وقدميا كان يشري مصطلح اجلودة . وتعين طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء ودرجة الصالبة) Qualitas(اليونانية 

ا ) Juran(ويف اإلدارة يعرفها . إىل الدقة واإلتقان يف البناء فها عرّ فيُ ) Crosby(، أما "الصالحية لالستخدام"بأ
ا عن ) AFNOR(اجلودة وفقا للوكالة الفرنسية للتقييس وتُعّرب .2"املطابقة لالحتياجات وللمواصفات: "بأ

Armand(هاوقد عرّف.3"جمموع خصائص املنتجات اليت متنحها القدرة على تلبية االحتياجات املعلنة والضمنية"

Feigenbaum ( اعلى الزبائن سواء  جمموعة من اخلصائص اليت متيز املنتج واليت هلا القدرة على إرضاء رغبات : "أ
كل وخيتلف مفهوم اجلودة حسب وجهات نظر  .4"كانت معلنة أو خفية، موضوعية أو غري موضوعية، مدركة أوال

.املستهلك واملؤسسةمن 
وهو كاتب ومستشار يف جمال اجلودة ) W. Edwards Deming(يقول :الجودة من وجهة نظر المستهلك. أ

دف اجلودة إىل تلبية حاجاته احلاملستهلك هو اجلزء املهم يف خط اإل: "بأن . 5"الية واملستقبليةنتاج وجيب أن 

1 Jacques Carles, Delocaliser ou relocaliser: Quels enjeux pour les enterprises?,Eyrolles, Paris, 2014, p. 138.
.63-62، ص ص 2008، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، أساسيات إدارة الجودة الشاملةو النصر، بمدحت أ2

3 Samuel Josier; Sophie Landrieux- Kartochian, L’essentiel du management des entreprises, Gualino, Paris,
2017, p. 74.

تمع العريب، الجودة والتميز في منظمات األعمال، "مكانة اجلودة الشاملة يف املؤسسات اجلزائرية"بغدادي كربايل؛ حممد محداين، 4 ، الطبعة األوىل، مكتبة ا
.230، ص 2011عّمان، 

مقدمة في إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعمليات : إدارة الجودة المعاصرةحممد عبد العال النعيمي؛ راتب جليل صويص؛ غالب جليل صويص، 5
.32، ص 2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عّمان، والخدمات
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لذلك عند تصميم .وعليه فإن جودة السلعة أو اخلدمة تتحدد مبا يريده وما يرغب يف دفعه مقابل احلصول عليها
ثل أبعاد السلعة أو اخلدمة جيب األخذ بعني االعتبار مدى تطابقها مع خمتلف احتياجات املستهلكني، حيث تتم

ا املستهلك بالنسبة للسلع املنتجة فيما يلي :1اجلودة اليت يهتم 
وذلك فيما خيص خصائص التشغيل األساسية للمنتج،: األداء- 
أن يتضمن املنتج بعض العناصر اإلضافية اليت تضاف إىل املزايا األساسية،: املزايا- 
ملدة زمنية متوقعة دون حدوث عطل ودون إصالح، احتمال جناح تشغيل املنتج ): املوثوقية(املعولية - 
درجة مطابقة املنتج للمعايري احملددة مسبقا، : التوافق واالنسجام- 
طول مدة استخدامه اقتصاديا وتكنولوجيا،): الدميومة(املتانة - 
السرعة، التعامل، الكفاءة وسهولة التصليح وتكلفته، : القابلية للخدمة- 
اخل،... اإلحساس الذي ينتج عن امتالك املنتج، مظهره، طعمه، رائحته : اجلمالية- 
).السمعة(التقييم غري املباشر للجودة : اجلودة املدركة- 

ا مقارنًة باخلصائص املادية امللموسة  نظرا لكون اخلدمات غري ملموسة، فمن الصعب قياس مستوى جود
من مستهلكي السلع، حيتفظ يف داخله مبجموعة من لكن بشكل عام، فإن مستهلك اخلدمة كغريه. للسلع

وختتلف أبعاد جودة اخلدمة عن تلك اليت ختص . اخلصائص اليت تشّكل أساسا للمقارنة بني اخلدمات البديلة
:2وهي،األبعاد التالية جلودة اخلدمة) LindsayوEvans(السلع، وقد حّدد 

احرتام آجال تقدميها وااللتزام باملواعيد احملددة للتسليم،لحصول على اخلدمة ومدىلالزمن املستغرق : الوقت- 
مدى توفري ما يطلبه املستهلكون واكتمال كافة جوانب اخلدمة،: اإلمتام- 
، الستقبالحسن امع من طرف العاملني بطريقة جيدة ودون متييز : معاملة املستهلك- 
عامالت، مدى استمرارية توفر نفس مستوى اخلدمة يف امل: االنسجام- 
مدى سهولة ويسر احلصول على اخلدمة،: سهولة املنال- 
وتتعلق باجناز اخلدمة بشكل صحيح من أول مرة ويف كل مرة،: الدقة- 
.متوقع أو خاص لدى العميلغري بالتفاعل سريعا مع ما هو ،قدرة على تقدمي اخلدمةالمدى : االستجابة- 

صائص ، جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف عملية تصميم املنتج أو اخلدمة من أجل التوافق هذه اخلكل 
.العمالءبتقييم حاجاتوباستمرارمع توقعات املستهلك حول اجلودة، وهذا ما يستدعي أن تقوم املؤسسة 

.24، ص 2009، ، عّمانار الفكرالطبعة األوىل، د،إدارة الجودة الشاملةعواطف إبراهيم احلداد، 1
.35-34حممد عبد العال النعيمي؛ راتب جليل صويص؛ غالب جليل صويص، مرجع سابق، ص ص 2
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ورها على جودة تقاس جودة املنتج من خالل جودة أدائه واليت تعتمد بد: الجودة من وجهة نظر المؤسسة. ب
تم جودة التصميم بصرامة خصائص أو مواصفات تصنيع املنتج، أما جودة املطابقة . التصميم وجودة املطابقة و

تم مبدى مطابقة املنتج للمتطلبات األساسية فبمجرد حتديد تصميم املنتج جيب التأكد من أن املنتج قد .1فهي 
ن املنتجات جيدة اجلودة من وجهة نظر املؤسسة تقضي بضرورة ومن هنا فإ. أنتج وفقا للتصميم املعد مسبقا

:ويعتمد حتقيق التطابق يف هذا املقام على عدد من العوامل تتضمن ما يلي. 2تطابق املواصفات مع التصميم
مستوى أداء اآلالت،وكذا،درجة استخدام تقنيات ضبط اجلودةتصميم عملية اإلنتاج- 
،واملوارد املستخدمةاملتاحةالتكنولوجيا واملعدات - 
جلودة املنتج هو نسبةوإذا كان االعتبار املهم من وجهة نظر املستهلك بال. تدريب العاملني واإلشراف عليهم- 

السعر، فإن االعتبار املهم من وجهة نظر املؤسسة املنتجة هو حتقيق اجلودة عند مستوى مقبول من التكلفة، 
.مهمة يف تصميم املنتجحيث تعترب كلفة املنتج مواصفة

بل العمالء، أصبح نظرا التساع حجم العرض من املنتجات وزيادة اخلصائص املطلوبة من قِ : خصائص الجودة. 2
:3نلخصها يف نوعني منهااليت تستدعي ذلك، من األسباب العديد وهناك . ااجلودة ضروريالرتكيز على 

:أسباب اقتصادية. أ
املؤسسة،تقليل اخللل واألعطال يف - 
زيادة إنتاجية ورحبية املؤسسة،- 
التحكم يف التكاليف اليت تسمح بالتمييز بني األنشطة املرحبة وتلك األقل رحبية، - 
ضمان استمرارية املؤسسة على املدى املتوسط وخاصة على املدى الطويل،- 

:أسباب فنية. ب
تنفيذ منتجات عالية التقنية والتعقيد،- 
تاج منتجات ذات مستوى جودة ثابت،القدرة على إن- 
:4أمهها ما يليلعل للجودة عدة خصائص متيزها، وإن. ضمان التحسني املستمر خلصائص املنتجات- 
.حيث أن اجلودة تعين التفوق: فائقة. أ

.18عواطف إبراهيم حداد، مرجع سابق، ص 1
حمافظة دراسة استطالعية ألداء املدراء يف عينة من الشركات الصناعية يف : العالقة بني األسبقيات التنافسية واألداء االسرتاتيجي"أكرم الطويل؛ حكمت سلطان، 2

.139، ص 2012القاهرة، ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، األداء االستراتيجي في المنظمات العامة والخاصة، "نينوى
3 Michel Nakhla, L’essentiel du management industriel: Maitriser les systèmes, production, logistique,
qualité, supplychain, Dunod, Paris, 2006, p.p 214-215.

.39حممد عبد العال النعيمي؛ راتب جليل الصويص؛ غالب جليل الصويص، مرجع سابق، ص 4
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اخمتلف التعامل مع : قائمة على املنتج. ب .خصائص املنتجات وجود
.إرضاء توقعات ورغبات الزبائنقدرة املنتج على: قائمة على املستخدم. ج
.تعين اجلودة مطابقة مواصفات تصميم املنتج: قائمة على التصنيع. د
.فاملنتج األكثر جودة يليب حاجة الزبائن بالسعر املالئم: قائمة على القيمة. هـ
ا من جودة املطابقة، جودة األداء وجودة التصميم وم: هناك ثالثة أوجه للجودة وهي: أوجه الجودة. 3 ا يرتبط 

:كما يوضحه الشكل املوايل،مواصفات تصميمية
أوجه الجودة: )08(الشكل رقم 

.31، ص 2008عّمان، ، دار اليازوري العملية للنشر والتوزيع، إدارة الجودة الشاملةرعد عبد اهللا الطائي؛ عيسى قدادة، :لمصدرا

بني األوجه الثالثة للتأثري الذي جيمع أو يربط" املفهوم التكاملي للجودة"االجتاه احلديث هو إال أن 
جيايب أو املتبادل فيما بينها، والذي ينعكس يف حمصلته النهائية على ما يستلمه العميل والذي يرتتب عليه موقفه اإل

تصميم املنتجات على حاجات ورغبات وتوقعات العمالء، والذي يتأثر بطبيعة وقدرات نظام ويعتمد. السليب
:1فإنه،وعليه. اإلنتاج والعمليات يف املؤسسة

.التغيري والتعديل يف نظام اإلنتاج والعمليات ليتناسب يف قدراته مع متطلبات التصميميتم. أ
.نظام اإلنتاج عندما ال ميكن إجراء التغيري املالئم يف النظامالتعديل يف التصميم ليتالءم مع قدرات يتم. ب

.32-31الطائي؛ عيسى قدادة، مرجع سابق، ص ص رعد عبد اهللا 1

العميل

تصميمجودة ال

املفهوم
التكاملي
للجودة

ا سببها تدين املطابقة) 3( مستويات أداء املنتج غري مرغوب 
األداءجودةتغري يف مستوى املطابقة يؤثر يف أداء املنتج) 4( طابقةجودة امل
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التغيري والتعديل يف نظام اإلنتاج والعمليات لتحسني مستوى جودة األداء، وذلك عندما يكون السبب هو يتم. ج
.تدين مستوى جودة املطابقة

مستوى ما يكون السبب هو تدين التغيري والتعديل يف التصميم لتحسني مستوى جودة األداء، وذلك عندتمي. د
.جودة التصميم

مدى جتسيد رغبات وتوقعات (خالل هذه التفاعالت، حتدث تغريات يف مستويات جودة التصميم 
ويتضح أن هناك ). مدى مطابقة املنتج الفعلي للمواصفات التصميمية(وجودة املطابقة ) العميل يف تصميم املنتج

وهو األمر الذي أعطى أمهية للمفهوم ،ثة لتقدمي منتج جبودة عالية للعميلتفاعل مستمر بني أوجه اجلودة الثال
.التكاملي للجودة يف العصر احلديث

إدارة الجودة الشاملة. ثانيا
جمموعة من األنشطة تبدأ تطبيقها تعترب إدارة اجلودة الشاملة أداة هامة لتحسني العمليات، إذ يتطلب 

اجلودة، متبوعة بفهم مبادئ اجلودة، ومن مث بذل اجلهد يف إشراك العاملني يف األنشطة دعمبالبيئة التنظيمية اليت ت
فهي إذن عملية مركبة أساسها االلتزام الكامل باجلودة من خالل التحسني املستمر يف . هااملختلفة لتنفيذ

.العمليات مبشاركة مجيع العاملني يف املؤسسة
لكل وظائف املؤسسة، ولكل مبعناها احلديث متّثل مدخالوتأيت كلمة شاملة لتدل على أن اجلودة

وبذلك . اإلدارية ولكل العالقات الداخلية واخلارجية ولكل طرق التحسني املمكنةممستوياباختالفالعاملني 
.1والتكلفة والتحسني املستمر الذي يرتبط بعنصر الوقت ومشاركة العاملنيالعميلتشمل عناصر اجلودة الشاملة 

اية األربعينات من القرن املاضي، أي يف : نشأة إدارة الجودة الشاملة.1 لقد ظهرت إدارة اجلودة الشاملة مع 
ا إىل أفكار رواد اجلودة املتمثلني يف كل . أعقاب احلرب العاملية الثانية بالواليات املتحدة األمريكية وترجع نشأ

Edward: (من Deming, Philip Crosby, Armand Feigenbaum, Joseph Juran ( والذين أدخلوا
حتسينات مهمة على مبادئ اجلودة يف جمال الرقابة على العمليات اإلحصائية والرتكيز على العميل والتحسني 

.، إال أن هذه األفكار اعتربها رجال األعمال واإلدارة يف أمريكا خيالية وصعبة التطبيق2املستمر وفرق العمل
إىل اليابان يف زيارة كان ) DemingوJuran(نيات من القرن املاضي، ذهب كل من ويف بداية اخلمسي

اهلدف منها حصر خسائر اليابان يف احلرب العاملية الثانية، فانتهز العاملان هذه الفرصة لتعليم اليابانيني مفاهيم 

1 Martin Lagerstrom, “Management development”, Human resources management and training, United
Nations, New York, 2013, p. 128.

. 74-73، ص ص 2011والتوزيع، عّمان، ، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر 9000إدارة الجودة الشاملة إيزو لعلى بوكميش، 2
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1951عاموفي. ابانيون وقاموا بتطبيقهاوتقنيات اجلودة الشاملة اليت رفضها األمريكيون يف تلك الفرتة واليت تقبلها الي

فكان )   Total Quality Control(أي " مراقبة اجلودة الشاملة"كتابه الشهري بعنوان ) Feigenbaum(أصدر 
Juran’s(كتابه الشهري املوسوم بـ أيضا  )Juran(ويف نفس السنة أصدر ". شاملة"بذلك أول من استخدم كلمة 

Quality Control HandBook.( وقد حققت املؤسسات اليابانية جناحات كبرية من جرّاء تطبيق مبادئ إدارة
ا األمريكية إىل حماولة تطبيق هذه املبادئ فيما بعد وهكذا فإن إدارة . اجلودة الشاملة، األمر الذي دفع نظريا

.اجلودة الشاملة بدأت أمريكية الفكر يابانية التطبيق
اختلف الباحثون والكّتاب حول حتديد تعريف موّحد إلدارة اجلودة الشاملة، : مفهوم إدارة الجودة الشاملة.2

م اتفقوا على إبراز العديد من اجلوانب األساسية هلا، وفيما يلي سنتناول بعض التعريفات اليت أشار هلا  إال أ
ا) Krajewski(فقد عرّفها :البعض منهم حتقيق مستويات فلسفة تركز على ثالث مبادئ من أجل : "وآخرون بأ

.1"، مشاركة العاملني والتحسن املستمر يف األداءعميلرضا ال:أداء وجودة عالية للعملية، وترتبط هذه املبادئ بـ
ا ا األداء وجتعل املديرين والعاملني يعملون بشكل مستمر لتحقيق توقعات : "كما تعرف بأ ثقافة يتميز 

لية وكفاءة يف مجيع اشكل الصحيح مع االلتزام باجلودة بفعالية عالعمالء، وذلك من خالل القيام بالعمل بال
، ويؤدي تطبيقها وفقا هلذا املفهوم إىل تقليل العمليات وتبسيط مناذج العمل 2مراحل العمل وبأقصر وقت ممكن

واخلدمية وميكن تطبيقها يف املؤسسات الصناعية . وختفيض شكاوى العمالء، كما يؤدي أيضا إىل االلتزام اإلداري
Steven and(وقد قام .3"واحلكومية Ronald (4بتعريفها على النحو التايل:

.وتعين التطوير والكيفية اليت متّكن املؤسسة من احملافظة على حتسني اجلودة بشكل مستمر: اإلدارة. أ
.وتعين تلبية وجتاوز توقعات ومتطلبات العميل: اجلودة. ب
البحث عن اجلودة يف كافة جوانب العمل، بدًء من التعّرف على احتياجات تتضمن تطبيق مبدأ : الشاملة. ج

.العميل وحتديدها، وانتهاًء بالتقييم الدقيق ملعرفة درجة رضا العميل
من خالل التعريفات السابقة اليت تناولت مفهومي اجلودة وإدارة اجلودة الشاملة، يالحظ االختالف يف 

اجلودة تتعلق باملنتج النهائي من وجهة املسؤولية امللقاة على مرحلة اإلنتاج، بينما بعض النقاط ملفهومها باعتبار أن 

.204عواطف إبراهيم احلداد، مرجع سابق، ص 1
دراسة ميدانية على الشركات الصناعية الدوائية وغري الدوائية : أثر رأس املال الفكري على إدارة اجلودة الشاملة"شادي ارشيد الصرايرة؛ أكرم يوسف النجداوي، 2

.133، ص 2012، جامعة بسكرة، ديسمرب 12، العدد أبحاث اقتصادية وإدارية، "عّمان الدويلاملسامهة العامة املدرجة يف سوق
تمع العريب، الجودة والتميز في منظمات األعمال، "اجلودة والتميز يف قطاع الشركات االستثمارية واخلدمات املالية"رمضان الشراح، 3 ، الطبعة األوىل، مكتبة ا

. 149، ص 2011عّمان، 
، جامعة ورقلة، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "دراسة مقارنة بني اجلامعة األردنية واجلامعة اجلزائرية: تطبيق نظام اإلدارة باجلودة الشاملة"مبارك بوعالق، 4

.42، ص 2014اجلزائر، 
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إدارة اجلودة الشاملة تتعداه إىل املسؤولية املشرتكة يف كل ما يتعلق بإنتاج املنتج من مرحلة تصميمه إىل غاية مرحلة 
. 1ميلواالرتباط الوثيق بأمهية اختيار املوردين والتوجه بالعما بعد البيع

دف إىل حتقيق مستويات عالية من اجلودة  تأسيسا على ما سبق، يتضح أن إدارة اجلودة الشاملة 
، أداء العمل بشكل صحيح اجلميع يف العملية اإلنتاجيةشاركة م، تقوم على معاوتقتضي التزام العاملني واإلدارة 

ا منذ حتديد احتياجات من أول مرة، وهي ال تركز فقط على اجلودة النهائية للمنتج وإمن ا ترى بأنه جيب مراعا
ا تقوم على التحسني املستمر نظرا لتغري لعمالءا مرورا بتصميم املنتجات وحىت تسليمها هلم، إضافة إىل أ

ا ال تعتمد على حتقيق النجاح يف األجل القصري، وإمنا هي إسرتاتيجية طويلة املدى .األهداف والظروف البيئية أل
تبلورت العديد من املبادئ األساسية اليت يرتكز عليها مفهوم إدارة اجلودة : مبادئ إدارة الجودة الشاملة. 3

تتسم بالتكامل وهي. الفعالبتطبيقهاوتعترب مبثابة السمات واخلصائص االجيابية اليت تسمح للمؤسسة . الشاملة
:يليوتتمثل فيماوالرتابط فيما بينها، 

العميل هو حمور االهتمام الرئيسي للمؤسسة، فهي تكرس كل وقتها وجهودها من أجل : لعمالءالتركيز على ا. أ
م احلالية واملستقبلية،  ا، وذلك ابتداًء بدراسة السوق، حتديد متطلبات الزبائن واحتياجا حتفيزه على شراء منتجا

. 2ت زبائنها وحتقيق رضاهممث ترمجة ذلك إىل أهداف رئيسية تسعى املؤسسة إىل حتقيقها وتلبية رغبا
:يتطلب جناحه توفر الشروط التالية:التحسين المستمر.ب
سواء فيما خيص التصميم، التنفيذ أو املراقبة، حيث تتطلب إدارة اجلودة الشاملة خفض أوقات : الوقت- 

وغريها من الوظائف التصميم، إعداد اآلالت، دراسة الطلبيات، دراسة شكاوى الزبائن، احلصول على املعلومات 
والعمليات يف املؤسسة،

حيث ترتبط عملية التحسني املستمر بتحسني املستوى التكنولوجي للمؤسسة، وذلك من : املستوى التكنولوجي- 
. خالل متابعة اإلبداعات واالخرتاعات، نظم التصنيع واإلنتاج احلديثة وحتفيز الطاقات البشرية وحثها على اإلبداع

يتم احلكم على جودة السلع واخلدمات من خالل العميل، فانتقاداته :لى العمليات والنتائج مًعاالتركيز ع. ج
ا يتم احلصول على مؤشر يسمى مؤشر عدم اجلودة يف عمليات ذلك املنتج كما . تعترب نتائج غري مرضية، و

ا، ومن مث جيب إجي اد حلول مستمرة وسريعة للمشاكل اليت تعترب النتائج املعيبة مؤشرا لعدم اجلودة يف العمليات ذا

، 2008، جامعة اجلزائر، اجلزائر، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر)T. Q. M(إدارة اجلودة الشاملة"أمحد بن عيشاوي، 1
.9ص 

تمع العريب الجودة والتميز في منظمات األعمال، "إدارة اجلودة والتميز يف منظمات األعمال وحتديات تطبيقها يف اجلزائر"فريد كورتل، 2 ، الطبعة األوىل، مكتبة ا
.352، ص 2011للنشر والتوزيع، عّمان، 
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وهذا يؤكد على ضرورة أن يكون للعمليات نصيب كبري من . تعرتض سبيل حتسني اجلودة للمنتجات واخلدمات
.1الرتكيز واالهتمام وعدم الرتكيز على النتائج احملققة فقط

جيعل منهم امتداد للمؤسسة يوفر هلا وذلك خبلق عالقة شراكة مع املوردين مبا : توطيد العالقة مع الموردين. د
ا بالكم والنوع والتوقيت والسعر املالئم، إضافة إىل تبادل  الدعم لتحقيق أهدافها، من خالل توفري احتياجا

.املعلومات واملعارف واخلربات
اندماجهم خلق بيئة عمل وتوفري القدرات واملهارات واملعارف لدى العاملني، باإلضافة إىل:تمكين العاملين. هـ

ويتم . يف املؤسسة وأنشطتها، مبا ميكنهم من اختاذ القرارات بأنفسهم والقدرة على حل املشاكل والتحسني الدائم
.ذلك من خالل تشجيع وبناء فرق العمل، رفع احلواجز بني العاملني، التدريب، التحفيز وغريها

بدور قيادي لتنسيق اجلهود وتوحيدها، وذلك لتحقيق إن اإلدارة العليا تقوم:التزام اإلدارة العليا بالجودة. و
ولكي يتحقق النجاح املتوقع . أهداف املؤسسة، ويكون التطوير والتنفيذ مهمة العاملني من خالل فرق العمل

ذا املفهوم، وأن يبدأ تطبيقه من قمة اهلرم  واملطلوب إلدارة اجلودة الشاملة، جيب أن تلتزم اإلدارة العليا 
:3وهي املسؤولة عن النجاح يف تطوير عادة اجلودة وغرسها لدى العاملني، وذلك من خالل. 2التنظيمي

تصميم أهداف حمددة وحتديد أعمال األفراد،- 
تصميم خطط لبلوغ هذه األهداف بالتفصيل املناسب،- 
حتديد مسؤوليات واضحة للعاملني حنو بلوغ األهداف،- 
.ققةتقدمي احلوافز وفقا للنتائج احمل- 
يعترب حتسني جودة املنتجات واخلدمات وزيادة اإلنتاج من أهم األهداف اليت :منع األخطاء قبل وقوعها. ز

تسعى إدارة اجلودة الشاملة لتحقيقها، والوسيلة لذلك هي احلد من األخطاء وجتنب تكرار العيوب، حبيث جيب 
ا تأخذ . ة تصحيحها ومعاجلتها بعد وقوعهامنع األخطاء واملشكالت اإلدارية قبل حدوثها، بدال من حماول أي أ

مببدأ الوقاية من األخطاء والعيوب، وذلك عن طريق الفحص واملراجعة والتحليل املستمر سعيا ملعرفة املشكالت 
.4قبل حدوثها وإجياد احللول املناسبة هلا، ذلك أن تكلفة الوقاية أقل بكثري من تكلفة العالج

يد املقطري، 1 ، "ISO9001دراسة مستوى تطبيق أساسيات اجلودة الشاملة يف الشركات الصناعية اليمنية املطبقة لنظام  "مجيل محيد األثوري؛ مجيل عبد ا
تمع العريب، عّمان، الجودة والتميز في منظمات األعمال .22- 21، ص ص 2011، الطبعة األوىل، مكتبة ا

.22-21، ص ص 2008، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عّمان، الجودة الشاملة وأنماط القيادة التربويةحممود عيد الصلييب، 2
، اجلزائر، 1سطيف ، جامعة )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "املقاربة احلديثة للتسويق املصريف اإلسالمي من منظور بناء املزايا التنافسية"دالل عظيمي، 3

.88، ص 2011
.24حممود عيد الصلييب، مرجع سابق، ص 4
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بناء الميزة التنافسيةأهمية الجودة في. الثثا
تعترب اجلودة ذات أمهية إسرتاتيجية سواء على مستوى املؤسسة أو على املستوى الكلي، حيث تتجسد 

:1من خالل العناصر التاليةتهاأمهي
عميلأهمية الجودة بالنسبة لل. 1
.عميلحتقيق رضا ال. أ

.احملافظة على العمالء احلاليني. ب
.احتياجات العمالء املتغرية واملتجددةتصميم منتجات تليب . ج
أهمية الجودة بالنسبة للمؤسسة. 2
.حتسني االتصال والتعاون داخل املؤسسة. أ

.وترسيخ ثقافة التجديد واالجيابية يف العملزيادة االبتكار والتحسني املستمر. ب
.ونسبة الفاقد واهلدر داخل املؤسسةختفيض معدل دوران العمالة.ج
.تعزيز املركز التنافسي للمؤسسة. ـد
أهمية الجودة بالنسبة للعاملين. 3
موزيادة قدر رفع معنويات العاملني. أ .اإلبداعية يف حل املشاكلا

.ونسبة تعرضهم حلوادث العملختفيض شكاوى العاملني. ب
.حتسني التعاون واالتصال.ج

إذا كانت صناعتها تتنافس يف السوق الدولية أما على املستوى الكلي، فاعتبارات اجلودة هامة، خاصة
:2بفعالية، ويعود االهتمام املتزايد باجلودة إىل عدة عوامل، أمهها

.املطالبني باجلودةعمالءتزايد عدد ال. 1
.تعاظم وتفاقم املنافسة يف األسواق الداخلية والدولية. 2
.ة برحبية أفضل وأحسنلبزيادة املطا. 3

، الطبعة الجودة والتميز في منظمات األعمال، "ثقافة املؤسسة كمدخل اسرتاتيجي لتحقيق اجلودة والتميز يف املؤسسة الصناعية"حممد بوهزة؛ طارق فارس، 1
تمع العريب، عّمان،  .122، ص 2011األوىل، مكتبة ا

تمع العريب، عّمان، الجودة والتميز في منظمات األعمال، "عالقة اجلودة بسلوك املستهلك"نعيمة غالب؛ مليكة زغيب، 2 ،ص 2011، الطبعة األوىل، مكتبة ا
327.
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سؤولية القانونية عن السلعة والناجتة عن التصميم اخلاطئ للسلعة، سوء املطابقة وإنتاج السلع تقدمي تشريع للم. 4
.املعيبة، لذلك فمثل هذه األضرار تتحملها املؤسسة املنتجة وتكون مسؤولة عنها قانونيا

) عاليةأعلى مستوى للف(ونشري إىل أن املشكلة التقليدية يف اإلدارة هي كيفية حتقيق أهداف املؤسسة 
وأن السعي للجمع بينهما بأعلى مستوى بأعلى مستوى من الكفاءة، وهو األمر الذي ال ميكن حتقيقه بسهولة، 

االجتاه السائد قدميا هو وجود عالقة عكسية بني وقد كان. هو الشغل الشاغل للنظريات اإلدارية القدمية واحلديثة
عاُرض بني حتسني اجلودة ديثة فقد أصبحت ترى العكس، فال تَ حتسني اجلودة وزيادة اإلنتاجية، أما االجتاهات احل
حول تأثري جودة املنتج على أداء ) PIMS(ويف دراسة ملؤسسة . وزيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف وزيادة الرحبية

:1ل إىل النتائج التاليةاملؤسسة، مت التوصّ 
.ةتعترب جودة املنتج العنصر األكثر أمهية يف حتديد الرحبي. 1
. استحواذ املؤسسات اليت تتمكن من تقدمي منتجات وخدمات فائقة اجلودة على حصص سوقية كبرية. 2
ة أن املؤسسات سترتبط اجلودة اجيابيا بعائد أعلى على االستثمار لكل أنواع املنتجات، وقد أظهرت هذه الدرا. 3

ا اليت اليت تقدم منتجات عالية اجلودة، ميكن أن حتقق أكثر من ثالثة أمث ال العائد على املبيعات مقارنة بنظريا
.تقدم املنتجات ذات اجلودة األقل

.أعلىبيعتتحصل املؤسسات اليت تنتج منتجات ذات جودة عالية على أسعار. 4
:2فاجلودة متنح املؤسسة ميزتني). التكلفة املنخفضة، التمييز(هذه النتائج ترتبط مبصدري امليزة التنافسية 

ة القوية للجودة واليت متكنها من متييز نفسها عن املؤسسات املنافسة هلا، وذلك من خالل استحداث السمع. 1
اضقيمة أكرب لدى عمالئها، وذلك مينحها خيارا يف فر  .أسعار أعلى على منتجا

العمل على التخلص وإزالة العيوب أو األخطاء من العملية اإلنتاجية مما يقلل الفاقد، ويزيد الكفاءة، وخيفض . 2
.حبيتهار هيكل تكلفتها، ويرفع من 

بعبارة أخرى، ميكن القول أن حتسني اجلودة يؤدي إىل زيادة القيمة املدركة للسلعة أو اخلدمة لدى 
كما يؤدي . زيادة األسعار وزيادة احلصة السوقية، مما يؤدي إىل زيادة اإليراداتالعمالء، وذلك ميكن املؤسسة من 

ة صلوحم. حتسني اجلودة إىل تقليل التلف واهلدر يف املدخالت، وبالتايل ختفيض كلف اإلنتاج وتقدمي اخلدمات
:كل التايلوهذا ما نوضحه من خالل الش. زيادة اإليرادات واخنفاض التكاليف هو زيادة رحبية املؤسسة

، ص ص 2009املريخ للنشر، الرياض، ، ترمجة سرور علي إبراهيم سرور، دار اإلدارة والتنظيم واإلستراتيجية: الجودة الشاملةجيمس إيفان؛ جيمس دين، 1
493-494.

.293شارلز هل؛ جاريث جونز، مرجع سابق، ص 2
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تحسين الجودة وأثره في الربحية: )09(الشكل رقم 

.50رعد عبد اهللا الطائي؛ عيسى قدادة، مرجع سابق، ص :المصدر

لوصف مستوى رضاهم عن املنتج أو اخلدمة، إذ حيتفظون يف " اجلودة"مصطلح عمالءويستخدم ال
م بأبعاد متعددة عن اجلودة، وعندما يليب املنتج هذه األبعاد يشعرون بالرضا وال تقتصر التأثريات االجيابية .1أذها

بل يؤدي أيضا ،واإلنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة اإليرادات والرحبيةوالفعالية لتحسني اجلودة على زيادة الكفاءة 
. وزيادة رضا العاملني والعمالء واملسامهني وغريهم من أصحاب املصلحةإىل حتسني املركز التنافسي للمؤسسة 

اإلبداع : المطلب الثاني
ا لدى العمالء جوهرية ريات يتغ، تبّين يتوجب على املؤسسات اليت تسعى حنو التمّيز وتعظيم قيمة منتجا

ا ، للتمكن من غري متوفرة لدى منافسيهاتطوير مناذج عمل فّعالة وإبداعية تتضمن تقنيات ،أساسهايف توجها
ااخرتاق األسواق وحتقيق رضا العمالء  .وضمان توفري املزيد من الطلب على منتجا

مفهوم اإلبداع.أوال
سبب ب، نسبياوهو من الظواهر املعقدة.يف علم النفس واالجتماع بشكل عامأمهية بالغةاإلبداع حيتل

سدة لهد األشكال واملخرجات تعدّ  مربجما وهو ليس .املؤثرة فيهع طرق وأساليب حتقيقه وكثرة العوامل ، تنوّ ا
.واألفكار واملعارفعلى التفكري املتحرر واملتجّدد والقدرة على تنسيق املعلوماتوليس بالعملية النمطية بل يعتمد

.205عواطف إبراهيم احلداد، مرجع سابق، ص 1

املخرجاتاملدخالت حتسني اجلودة

ختفيض كلف الصنع 
أو تقدمي اخلدمة

زيادة القيمة املدركة 
للسلعة أو اخلدمة 

لدى العمالء

زيادة احلصة السوقية زيادة السعر

زيادة االيرادات

الرحبيةزيادة 



امليزة التنافسية وأسس بنائها: الفصل الثاين

104

: حيث،اإلبداع، البد من اإلشارة إىل بعض املصطلحات ذات العالقةالتطرق إىلقبل : اإلبداعتعريف. 1
دف االنتقال من وضع إىل وضع أفضلبأنه التغيري ) Development(يقصد بالتطوير . أ .املخطط وذلك 

السعي إىل جعل الشيء صاحلا لالستخدام، مبعىن أن الشيء موضوع ) Modernization(ويقصد بالتحديث . ب
. 1التحديث قد تقادم ومل يعد صاحلا لالستخدام يف الوقت احلايل، فبذلك هو حيتاج إىل حتديث

عملية تتم عرب عدة مراحل أين تكون األفكار يف املرحلة األوىل هو ) Innovation(يف حني أن االبتكار . ج
عديدة مع طرق جديدة للتفكري، مث تتكاثف وتدمج فيما بعد لتجسيدها وصوال إىل التصميم النهائي واإلنتاج 

أو (ار اجلذري نشاط منظم ومتميز من أجل الوصول إىل ما هو جديد كليا وهو ما يعرف باالبتكوهو. 2والتسويق
ا سبقها وحتقق وثبة إسرتاتيجية  التوّصل إىل املنتج أو العملية اجلديدة اليت ختتلف كليا عمّ : ويتمثل يف) االخرتاق

ل إىل منتج جديد جزئيا من خالل وهو التوصّ ): أو التحسني(أو جزئيا وهو االبتكار التدرجيي . كبرية يف السوق
، )Paul Trott(االبتكار حسب ويعترب. 3تم إدخاهلا على املنتجات احلاليةالتحسينات الكثرية والصغرية اليت ي

:4هي،التفاعل بني ثالثة عناصر
ا اجلامعات واملؤسسات العلمية،-  قاعدة علمية ناجتة عن املعارف واألحباث اليت تقوم 
التطور التكنولوجي احملقق من طرف املؤسسات، - 
.وتوقعات العمالءتسلوكيااحتياجات السوق واليت يُعربَّ عنها من خالل - 

ّن االبتكار على املستوى اجلزئي، هو أحد احملددات الرئيسية لديناميكية األسواق وعليه، ميكن القول أ
ر الناجح من ، التطور، وأيضا زوال العديد من املؤسسات باالبتكاواالستمراريةويرتبط كل من البقاء. والصناعات

ومنذ فرتة طويلة، كانت االبتكارات أكثر عدًدا وأفضل نوعيًة يف الدول . طرف املؤسسة أو من ِقبل منافسيها
.5مث انتشرت إىل البلدان األخرى، خاصة من خالل تأثري الشركات متعددة اجلنسيات. املتقدمة

احملددات الوراثية 1869عام " غولتون"فقد ظهرت ألول مرة عندما درس ) Creativity(أما كلمة إبداع . د
ّتخذ أساسا للدراسات حىت الثالثينيات واألربعينيات من لالجناز اإلبداعي عند العباقرة، إال أّن هذا املفهوم مل يُـ 

.124، ص 2010، الطبعة األوىل، دار الفكر ناشرون وموزعون، عّمان، القيادة اإلدارية وإدارة االبتكارعالء حممد قنديل، 1
2 Denis Chabault; Annabelle Hulin; Richard Soparnot, Cas d’innovation en entreprise: Organisation et
stratégie, EMS édition, Paris, 2014, p. 77.

.16، ص 2003، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عّمان، المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة: إدارة االبتكارجنم عبود جنم، 3
4 Pierre Chaix, op. cit, p. 25.
5 Ulrike Mayrhofer; Philippe Very, Le management international à l’écoute du local, Gualino, Paris, 2013, p.
134.
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ة مثل اإلحساس وهذا بسبب توجه علم النفس يف بداياته إىل فهم العمليات النفسية البسيط.القرن العشرين
.   1كاإلبداع،من ذلكلدراسة عمليات ذهنية أكثر تعقيدامما جعل العلماء ال ميلكون الشجاعة ،واإلدراك والتذّكر

م الفكرية : وفيما يلي بعضها. وقد اختلفت تعاريف اإلبداع باختالف وجهات نظر الكتاب وانتماءا
.  2"العامةلصناعة املؤسسة أو سوقها أو بيئتهافكرة أو سلوك جديد تبّين ":ف اإلبداع بأنهيعرّ 

معظم املنتجات اجلديدة تضم اإلبداعات : "فإن)OCDE(وحسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
ويكتمل اإلبداع التكنولوجي عندما .واألساليب الفنية اجلديدة وأيضا التغريات التكنولوجية املهمة للمنتجات الفنية

، وذلك بتدخل كل أشكال )إبداع أساليب(أو استعماله يف أساليب اإلنتاج ) إبداع املنتج(السوق يتم إدخاله إىل
.3"النشاطات العلمية، التكنولوجية، التنظيمية، املالية والتجارية

النتيجة النامجة عن إنشاء طريقة أو أسلوب جديد يف اإلنتاج، وكذلك التغيري يف :"ف كذلك بأنهويُعرّ 
المخسة أشكال )J. Schumpeter(حددوقد ". مجيع مكونات املنتج أو كيفية تصميمه :4، وهييف هذا ا

بنوعية جديدة،أو إنتاج منتج ؛ مبعىن أال يكون مألوفا لدى املستهلكنيج جديدإنتاج منتَ - 
وليس من الضروري أن ،إنتاج جديدة؛ مبعىن أن تكون غري معروفة عمليا يف قطاع الصناعة املعينطريقة خالإد- 

كما ميكن أن تكمن يف عمليات جتارية جديدة ملنتج ما، . تقوم على اكتشاف علمي جديد
،ملنتجات قطاع صناعة معينةفتح أسواق جديدة- 
ديد للمواد األولية أو املنتجات النصف مصنعة، سواء كان موجودا من قبل أو مل يؤخذ احلصول على مصدر ج- 

بعني االعتبار أو كان يتعذر الوصول إليه،
.حتقيق تنظيم جديد للصناعة- 

ويرى البعض أن اإلبداع يتمثل يف التوصُّل إىل حل خالق ملشكلة ما أو إىل فكرة جديدة، أي أن اإلبداع 
دراسة السوق، : ويفرتضيف حني أن االبتكار هو التطبيق املالئم. توليد وإجياد األفكار اجلديدةالقدرة علىهو 

، أي أنه العملية اليت يكون فيها الرتكيز موجها حنو التطبيق العملي ملا يأيت به 5النماذج، اإلنتاج واإلطالق التجاري
إلبداع هو اجلزء املرتبط بالفكرة اجلديدة يف حني بعبارة أخرى، فإن ا. وأساليبوطرق به اإلبداع من أفكار وآراء 

.12، ص 2005، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، إدارة اإلبداع التنظيميرفعت عبد احلليم الفاعوري، 1
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، )"دراسة ميدانية(أثر رأس املال الفكري على اإلبداع يف املصارف األردنية "حممود الروسان؛ حممود العجلوين، 2

لد  .48، ص 2010، 2، العدد 26ا
، 1، جامعة سطيف 11، العدد مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، "العربيةدور اإلبداع التكنولوجي يف تعزيز القدرة التنافسية للدول "مجيلة اجلوزي، 3

.276، ص 2011
4 Gilles Bressy; Christian Konkuyt, Management et économie des enterprises, Dalloz, Paris, 2014, p. 152.
5 Guillaume Villon de Benveniste, Les secrets des entrepreneurs de la SiliconValley: Innover pour devenir
leader, Eyrolles, Paris, 2015, p. 47.
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أن االبتكار هو اجلزء امللموس املرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إىل املنتج، أي أن عملية االبتكار هي عملية 
.تكميلية لإلبداع

وإن حدث اختالف بداع،إن علماء وباحثي األدب اإلداري مل خيتلفوا كثريا حول مفهوم اإل: مداخل اإلبداع. 2
ينظر إىل اإلبداع من مداخل . فإن ذلك يعود إىل حمور وجمال البحث الذي اعتمد كل واحد منهمفيما بينهم

:1خمتلفة ميكن تلخيصها فيما يلي
حيث يتم هنا االهتمام بكيفية إحساس املبدع باملشكلة ):التركيز على اآللية(التركيز على العملية اإلبداعية .أ

لبحث فيها، على اعتبار أن املشكلة تسبب له نوعا من عدم التوازن، يف حني أن حل هذه املشكلة يعيد وكيفية ا
فاإلبداع كعملية تتبع مسارات غري عادية وخالقة لتقدمي تصورات جديدة من خالل إجياد عالقات بني .له التوازن

.املتغريات واليت تؤدي إىل تكوينات وتركيبات أو تنظيمات جديدة
وفيه يتم الرتكيز على الناتج ):التركيز على المحصلة النهائية(مدخل التركيز على الناتج اإلبداعي . ب

وتقدمي منتجات جديدة ذات يف اختاذ القرارات) Ingenuity(اإلبداعي والذي يتمثل يف مقدار اإلنتاجية والرباعة 
.غريها من املؤسسات املنافسةقيمة من قبل الفرد واجلماعة، وبالشكل الذي تتميز به املؤسسة عن

حيث يتناول صفات املبدع من حيث اخلصائص :مدخل التركيز على الصفات الشخصية للمبدعين. ج
وبشكل عام يتم . واالنفتاح على اخلربة الداخلية واخلارجيةةالنفسية له ومدى استعداده للعمل الدؤوب واملثابر 

الفضول، التفاين يف العمل والقدرة على تقدمي : عية، وذلك مثلما له عالقة بالصفات اإلبداكلالتأكيد على
.األفكار، التلقائية، املرونة، تشجيع تبادل الرأي واملشاركة والنقد الذايت والقدرة على تفهم املشكالت
:2أما عن األسباب اليت تدعو املؤسسات إىل تبين اإلبداع كممارسة، فيمكن إجيازها فيما يلي

ية أو الثقافية أو االجتماعية أو االقتصادية املتغرية اليت تعيشها املؤسسات، واليت حتتم عليها الظروف السياس- 
،االستجابة هلذه املتغريات بأسلوب إبداعي يضمن هلا البقاء واالستمرارية

،املتاحةندرة املوارد األمر الذي يتطلب إجياد طرق إبداعية مالئمة لتحقيق األهداف التنظيمية يف ظل املوارد - 

:راجع1
.29-28، ص ص 2009، الطبعة األوىل، إثراء للنشر والتوزيع، عّمان، اإلبداع في اتخاذ القرارات اإلداريةمؤيد عبد احلسني الفضل، -
ص ، 2006، جامعة سطيف، 6، العدد مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، "اإلبداع يف القطاع احلكومي اجلزائري"هواري معراج؛ خليل عبد الرزاق، -

70.
:راجع2
.106- 105، ص ص 2014، جامعة اجللفة، 16، العدد دراسات وأبحاث، "ع املعريف باجلامعاتبدا جتارب دولية يف جمال اإل"ليلى بوحديد، -
المجلة ، "دراسة ميدانية على مديري منظمات األعمال الصغرية واملتوسطة يف األردن: متطلبات العملية اإلبداعية املتعلقة بإدارة املوارد البشرية"حممد عمر الزعيب، -

لد األردنية في إدارة األعمال .331، ص 2012، 2، العدد 8، ا
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ا، على املؤسسات -  حيتم اإلبداع الفين والتكنولوجي يف جمال السلع واخلدمات، وطرق إنتاجها، وقصر دورة حيا
ا بطرق  أن تستجيب هلذه الثورة التكنولوجية، وما يستلزم ذلك من تغريات يف هيكل املؤسسة، وأسلوب إدار

ا على املنافسة واالستمرار يف السوق من خالل ضمان إبداعية أيضا، ممّا ميكنها من زيادة أرباحها وزياد ة قدر
.   حصتها السوقية بني املؤسسات املناِفَسة

ا مميزة وجديدة ومتصلة حبل أمثل : الجوانب األساسية في اإلبداع. 3 إن اإلبداع هو توليد أفكار تتصف بأ
إعادة تركيب األمناط املعروفة يف السلوكيات للمشكالت، أو تطوير أساليب أو تعميق رؤية أوسع، أو جتميع أو 
ا ،وعليه، فإن لإلبداع عدة جوانب أساسية.اإلدارية يف أشكال متميزة ومتطورة تساعد يف حتقيق التمييز ألصحا

:1تتمثل فيما يلي
. لهاسية اإلبداع قدرة عقلية من املمكن أن تظهر على مستوى الفرد أو اجلماعة أو املؤسسة وهي احملاور األس. أ

إن القدرة اإلبداعية ليست مقتصرة على شخص أو مجاعة أو مؤسسة دون غريها، وإمنا هناك فرق بني .ب
.القدرات اإلبداعية من شخص إىل آخر

اإلعداد والتهيؤ، التفكري :يف أغلب األحيان فجأة، وإمنا متر بعدة مراحل تتمثل يفثالعملية اإلبداعية ال حتد. ج
.  العميق وربط األفكار، مرحلة اإلشراف مث مرحلة التعبري عن الفكرة

.من املمكن إدارة اإلبداع وتنميته من خالل التدريب وتوفري املناخ املالئم لإلبداع. د
ا ال ميكن وجود اإلبداع. هـ .هناك عوامل ومكونات أساسية للقدرة اإلبداعية بدو

مها حمل اهتمام وحبث يت العوامل اليت ميكن من خالهلا احلكم على القدرات اإلبداعية للفرد وتقيوقد كان
ال مخسة عوامل أساسية وهي) Guilford(العديد من الباحثني، وقد قّدم  :2وزمالؤه يف هذا ا

هذا بصرف النظر عن و ة، وهي القدرة على تقدمي أكرب عدد من األفكار اإلبداعية يف فرتة زمنية معين:الطالقة. أ
ا من عدمه : وتصنف الطالقة اعتمادا على ثالثة اختبارات وهي. إمكانية األخذ 

وهي ترتبط بالقدرة العقلية للفرد، كالقدرة على التخيل، االستنباط، سعة اإلدراك واحلدس، : الطالقة الفكرية- 
لتماثل أو التناقض،وهي متعلقة بإكمال العالقات وإعطاء ا: الطالقة الرتابطية- 
.وتتعلق بسهولة بناء اجلمل:الطالقة التعبريية- 

.143عالء حممد سيد قنديل، مرجع سابق، ص 1
:راجع2
.، بتصرف22-19رفعت عبد احلليم الفاعوري، مرجع سابق، ص ص -
، جامعة عّمان )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه فلسفة "دور االبتكار واإلبداع التسويقي يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك التجارية األردنية"عطا اهللا فهد السرحان، -

.12، ص 2005العربية للدراسات العليا، األردن، 
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هي القدرة على معاجلة املسائل، واملوضوعات واملشكالت بصورة مشولية، ورؤية األشياء من زوايا :المرونة. ب
.حبيث يتمكن الشخص من التوصل إىل أفكار جديدة وغري تقليدية. متعددة

ائص ارتباطا باإلبداع، وهي تعين إنتاج ما هو غري مألوف، وتكون الفكرة أصلية وهي أكثر اخلص:األصالة. ج
.وجديدة إذا مل يسبق هلا أحد، وكانت غري عادية وذات ارتباطات بعيدة وذكية

يُظِهر هذا العامل مقدرة الفرد على اإلضافة ذات القيمة ألفكار أو أساليب قّدمها الغري، حبيث :التوسيع. د
.ة ويصبح تطبيقها أكثر فائدة وسهولةتكتمل الفكر 

وذلك فيما خيص كم األفكار اجلديدة ونوعيتها، فأحيانا يكون توليد كم كبري من األفكار :الكم والكيف. هـ
يعين عددا كبريا من األفكار اجلديدة، وأحيانا أخرى تتأثر جودة األفكار سلبا بكرب عددها بسبب تركيز االهتمام 

ا .على كميتها على حساب جود
العوامل المؤثرة في اإلبداع.ثانيا

:1من بينها،تنمية اإلبداع يف املؤسساتعلىموعة من املمارسات التنظيمية املساعدة هناك جم
م . 1 تشجيع العاملني على تقدمي ومناقشة أفكارهم جبدية والعمل على احرتام آراء اآلخرين واالعرتاف باجنازا

.ومشاركتهم واالبتعاد عن التحيز
.تسمح هلم بتبادل املعلومات والتعبري عن أفكارهمفتح قنوات اتصال فعالة بني العاملني، حبيث . 2
دعم وتشجيع التنافس بني العاملني خللق أفكار إبداعية جديدة ودعم املبدعني من خالل تقدمي احلوافز املادية . 3

.واملعنوية
.توفري األنظمة والقوانني والتعليمات اليت تشجع على دعم اإلبداع وتنميته يف املؤسسة. 4
القيادات اإلدارية ذات الكفاءات واملؤهالت العالية واليت تدرك قيمة وأمهية اإلبداع، واستخدام أسلوب توفري . 5

.التفويض ومنح الصالحيات للمستويات اإلدارية األخرى يف املؤسسة
إضافة إىل تنمية املهارات واإلدارة الذاتية لدى األفراد لدعم روح املبادرة لديهم وشعورهم باالستقاللية 

وكذا احرتام السمات الشخصية للمبدعني، كالفضول والبحث واملخاطرة . وتشجيعهم ودعم ثقتهم يف أنفسهم
وكذلك رعاية األفكار اجلديدة ودعم اإلدارة العليا هلا وتوفري هيكل . ورفض التقيد بالعادات واملمارسات املعتادة

. تنظيمي مرن يشجع على حرية التفكري ووضوح املهام واألدوار

.73، ص 2011، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عّمان، إدارة اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمالعاكف لطفي خصاونة، 1
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يف ذات السياق، وبغرض التعرف على خصائص املؤسسات األكثر إبداعا، مت إجراء دراسة على 
:1، ومن خالهلا مت التوصل إىل أن أهم هذه الصفات تتمثل فيما يلي1998املؤسسات الربيطانية عام 

اتيجيات وجود فلسفة ورسالة واضحة للمؤسسة، تتضمن التأكيد على اإلبداع والنظر إليه كأحد االسرت . 1
.األساسية للمؤسسة

م وتوفري املناخ والثقافة املناسبة لإلبداعو ،منهمينوالبحث عن املتميز ةالبشريوارداالهتمام بامل. 2 .تطوير قدرا
.تفاعل وتكامل اجلهود بني الوظائف املختلفة يف املؤسسة. 3
.القدر الكايف من احلريةإلبداع وتوفري فرص املخاطرة هلذه األقسام و لتوفري أقسام ووحدات . 4
.وجود قنوات مفتوحة لالتصال مع املستويات اإلدارية العليا يف املؤسسة. 5
.ها موضع االختيارضعتشجيع التجربة وتبين األفكار اجلديدة وو . 6
.عمالءاالهتمام بالبيئة اخلارجية والداخلية والتفاعل املستمر مع ال. 7
.على سياسات االستقطاب ونظام املكافآتالتخطيط طويل األجل مع الرتكيز . 8
.الرتكيز على تصميم العمل بالشكل املناسب. 9

مبراجعة مكثفة للعوامل اليت تؤثر على اإلبداع واليت جيب أن 2001عام ) Andriopoulos(وقد قام 
ل رئيسية تؤخذ بعني االعتبار من طرف املؤسسة، وتوّصل إىل أن هذه العوامل ميكن أن تصنف إىل مخسة عوام

ويف دراسة . املناخ التنظيمي ومنط القيادة والثقافة املؤسسية واملوارد واملهارات وهيكل ونظم املؤسسة املختلفة: هي
ا كل من 1988عامة على اإلبداع يف شركات املسامهة األردنية ؤثر مماثلة حول العوامل امل " الدهان"قام 

القيادة املتصفة بالفكر املتجدد واملشجعة لإلبداع : ري االجيايب هي، تبني أن أهم العوامل ذات التأث"خمامرة"و
. والتنافس بني العاملني، أما العوامل اليت تؤثر سلبا فهي التنظيم اإلداري غري املرن وعدم تشجيع ومكافأة املبدعني

وحاول قياس العالقة على اإلبداع يف املؤسسات احلكومية األردنية، 1994يف دراسة أجراها سنة " عوامله"ورّكز 
بني اإلبداع وعدد من املتغريات الشخصية والتنظيمية، وَتوصَّل إىل أن أهم معوقات اإلبداع تتمثل يف عدم وجود 

ريات يف املناخ التنظيمي مع الرتكيز بشكل رئيسي على تغيري يوعليه دعا إىل إحداث تغ. املناخ التنظيمي املناسب
.من الوظيفيمنط القيادة واحلوافز وتوفري األ

دور : ارة، اإلبداع والتجديداإلد: ، املؤمتر العريب السنوي اخلامس حول"ثقافة االبتكار يف منشآت األعمال الصغرية يف األردن ضرورة أم ترف"فؤاد جنيب الشيخ، 1
.  282-281، ص ص 2004نوفمرب 29-27، شرم الشيخ، مصر، المدير العربي في اإلبداع والتميز
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أثر اإلبداع في بناء الميزة التنافسية.ثالثا
، إال أن اإلبداع مبعناه تلفة تبعا لتباين فلسفة كل منهملقد تطّرق الباحثون ملفهوم اإلبداع من زوايا خم

وهو أحد األسس اليت تعتمد عليها . الواسع يعين تقدمي أفكار وإجياد احللول اجلديدة للمشكالت واملناهج
ا تتمكن من إثراء وتنويع التكنولوجيا مزاياهااملؤسسة يف حتقيق  بطرق لديها خدمة املستوالتقنيات التنافسية، إذ أ

: 1خمتلفة، أمهها
اثمارالبحث والتطوير واست. 1 .مواردها وطاقا
.امتالك تكنولوجيات جديدة مل تكن تتوفر عليهاشراء تراخيص وبراءات االخرتاع، وهو ما يسمح بسرعة . 2
يسمح للمؤسسة باحلصول على إال أنهشراء مؤسسة متتلك التكنولوجيا املرغوبة، وقد يكون ذلك مكلفا، . 3

.وحدة إنتاج تشغيلية يف وقت وجيز
.الشراكة التكنولوجية، وذلك مبشاركة موارد مؤسسة أخرى لغرض إجراء البحث والتطوير. 4

أن املؤسسات املتميزة يف جمال عملها تكون مستمرة يف اإلبداع، حيث حيقق ) Schermerhorn(ويبني
ن املنتجات، حتسني اإلنتاجية، متلبية حاجات ورغبات العمالء : هذا البعد كأسبقية تنافسية عددا من املزايا منها

واتساقا . تخدام األمثل للموارد املتاحةحتقيق الكفاءة والفعالية يف األداء أي إجناز األهداف بشكل صحيح واالس
مع ما تقدم، فإن اإلبداع يسهم يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل الرتكيز على اجلهود العملية والفنية 
اليت تعمل على تلبية حاجات العمالء من خالل االستخدام السليم للموارد املتاحة وتطبيق األساليب املتطورة يف 

يتميز اإلبداع عن غريه من األنشطة، من حيث ما ميلكه من خصائص وتعدد يف املخرجات اليت تنبثق و .2العمل
:3عن العملية اإلبداعية وحتقيق جمموعة من املنافع، منها

التفرد والتمايز، أي اإلتيان بالشيء املختلف عن املنافسني وغريهم، والذي ينشئ شرحية سوقية عن طريق - 
ا من خالل العملية اإلبداعيةاالستجابة املتفرد ،ة حلاجا

اجلديد، وهو اإلتيان بكل ما هو جديد سواء جزئيا أو كليا يف مقابل الواقع القائم، وكذلك ميثل مصدر التجّدد - 
وذلك للمحافظة على الوضع األفضل للمؤسسة وتقّدمها، واستثمار األفكار اإلبداعية يف حل مشاكلها يف البيئة 

،رجية وإجياد طرق أفضل لألداءالداخلية واخلا
م املتجددة-  .حتقيق جودة املنتجات مما يسهم يف زيادة رضا العمالء ومقابلة رغبا

1 Christine Maurin; Jean- François Bocquillon; Christian Carrissant, Economie, Droit, Management des
entreprises, Dunod, Paris, 2016, p.p 79-80.

.144أكرم أمحد الطويل؛ حكمت رشيد سلطان، مرجع سابق، ص 2
.40- 39عاكف لطفي خصاونة، مرجع سابق، ص ص 3
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الكفاءة: المطلب الثالث
إىل قينها من احلفاظ على النجاح والرت ، متكّ وتشغيليةتبحث املؤسسات الناجحة عن صيغ إدارية وقيادية

تعمل على الرتكيز على أفضل املمارسات على مجيع األصعدة، ولبلوغ ذلك،. مستويات أفضل جتسد فكرة التفوق
ابادر مبتؤهلها للقيامحىت تكون متفردة مبا متتلكه من قدرات وموارد  .يف جمال نشاطهاات بّناءة متيزها عن مثيال

مفهوم الكفاءة.أوال
ا قدرة املؤسسة ق الكفاءة أساسً تتعلّ  ومبا أنه .)املدخالت(على استغالل املوارد ا باملوارد، وتعّرف على أ

ال ميكن قياس مدى استغالل املوارد إال من خالل املخرجات، فإن الكفاءة تربط بني املوارد املستخدمة وبني 
.1جت منهااملخرجات الصاحلة اليت أنتِ 
ا وأفراد مهرة، يف أداء الشيء السليم، بطريقة سليمة بواسطة آالت أو أدوات جيدة : "كما تعرف بأ

.2"الزمان واملكان املالئمني وبالتكلفة املناسبة
كلما وبالتايل،  . كلما قلت املدخالت املطلوبة إلنتاج خمرجات معينةوكلما كانت املؤسسة أكثر كفاءة،  

ا تستحوذ على إنتاجية أعلى، وبالتايل تكون تكاليفهةوبعبارة أخرى، فإن املؤسسة الكفأ. اخنفض هيكل تكلفتها
. 3أقل باملقارنة مع تكاليف منافسيها

حيث تتحقق الكفاءة التكنولوجية إذا كان ال ؛ 4تكنولوجية واقتصادية: ويصّنف البعض الكفاءة إىل فئتني
ا . ميكن احلصول على املزيد من املخرجات إال بزيادة املدخالت وعليه، تصبح الكفاءة موضوعا هندسيا، مبعىن أ

اإلنتاجية وطبيعة التكنولوجيا املستخدمة اليت تؤثر مباشرة على كمية الوحدات املنتجة تتأثر بتصميم العملية 
ا وعليه، تتأثر .الكفاءة االقتصادية إذا كان ال ميكن أن يتحقق اإلنتاج بتكلفة أقل مما هي عليهتحققتو .وجود

ذلك أنه ال ميكن . إن مل يتم حتسينهاعوامل اإلنتاج مع بقاء جودة املنتجات على حاهلا، ) أسعار(الكفاءة بتكلفة 
وجتدر اإلشارة . رفع مستوى الكفاءة االقتصادية عن طريق استخدام مدخالت إنتاج رخيصة ذات جودة متدنية

إىل أن العملية اإلنتاجية الكفأة اقتصاديا تكون كفأة تكنولوجيا، يف حني أن العملية اإلنتاجية الكفأة تكنولوجيا 
.صاديااقتقد ال تكون كفأة

. 79- 78، ص ص 2010، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، مدخل نظمي: إدارة اإلنتاج والعملياتحممود أمحد فياض؛ عيسى يوسف قدادة، 1
.14، ص 2004، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، التكلفة، الوقت، األداء: الكفاية اإلنتاجية للمنشآت الصناعيةمحد حممد املصري، أ2
.259شارلز هل؛ جاريث جونز، مرجع سابق، ص 3
.78حممود أمحد فياض؛ عيسى يوسف قدادة، مرجع سابق، ص 4



امليزة التنافسية وأسس بنائها: الفصل الثاين

112

الكفاءة التقنية على شكل نسبة بني جودة املخرجات وكمية ) Darnton and Darnton(ويعّرف كل من 
كما تطرقا إىل مفهوم الكفاءة التخصيصية، حبيث يتم ختصيص املوارد وتوزيعها إلنتاج السلع . املدخالت

ا الزبائن، وعرّفاها على شكل نسبة بني قيمة  املخرجات وتكلفة املدخالت، ومن الناحية واخلدمات اليت يرغب 
.االقتصادية حتقق املؤسسة الكفاءة التخصيصية عندما يكون سعر بيع الوحدة مساويا لتكلفة إنتاجها احلدية

اإلنتاجية والفعالية.ثانيا
مًعا ) ةالكفاءة واإلنتاجية والفعالي(يتكامل مفهوم الكفاءة مع مفهومي اإلنتاجية والفعالية، كما أن تقومي 

.يعطي صورة واضحة عن سري العملية اإلنتاجية
يعترب استخدام املوارد املتاحة أفضل استخدام ممكن، هو إحدى املسؤوليات : )Productivity(اإلنتاجية. 1

وتعترب اإلنتاجية مقياسا نسبيا لكمية املدخالت الالزمة لضمان احلصول على  . األساسية ملديري اإلنتاج والعمليات
نتاجية قد تكون  واإل. 1حمددة من املخرجات، ويتم التعبري عنها كنسبة بني كمية املخرجات وكمية املدخالتكمية

كمية السلع واخلدمات اليت أنتجت مقارنة مع كمية املدخالت اليت الكليةاإلنتاجية؛ متثل كلية أو جزئية
إنتاجية العامل : وارد كل على حدة، فنقولأما اإلنتاجية اجلزئية فتتعلق بامل.استهلكت أو استخدمت إلنتاجها

وتستخدم الصيغة السابقة ).كيلو واط(، إنتاجية الطاقة الكهربائية )ساعة عمل(، إنتاجية اآللة )ساعة عمل(
حلساب اإلنتاجية اجلزئية، ويف مجيع حاالت قياسها، يبقى البسط كما هو، ويستبدل املقام باملدخالت اخلاصة 

. بالوحدات املشار إليهابذلك املورد مقّدرة 
:      2وهناك العديد من العوامل اليت تؤثر على اإلنتاجية،من بينها ما يلي

واليت متثل مقياسا ملعرفة ما إذا مت استثمار مبلغ كاف يف املصنع واآلالت واألدوات، : رأس املال إىل العملنسبة. أ
.جلعل استخدام ساعات العمل أكثر فاعلية

.ملصادر كالطاقة واملياه واملعادنندرة بعض ا. ب
ا من خالل النقل أو الرتقية، أو بني املؤسسات املختلفة: التغريات يف املوارد البشرية.ج .سواء داخل املؤسسة ذا
حيث ميثالن عنصرا رئيسيا يف حتسني اإلنتاجية، إضافة إىل زيادة االهتمام بالبحث : اإلبداع والتكنولوجيا. د

.وختصيص املبالغ الالزمة لذلك، روالتطوي

.41، ص 2014، الطبعة األوىل، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، تحليل الكميمدخل ال: إدارة النشاط اإلنتاجي والعملياتحممد اخلوالين، 1
:راجع2
.35-33، ص ص 2008، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عّمان، ، مقدمة في إدارة اإلنتاج والعملياتسليمان خالد عبيدات-
.76قدادة، مرجع سابق، ص حممود أمحد فياض؛ عيسى يوسف -
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حيث تعترب األنظمة املتعلقة بالسالمة والصحة والتلوث قيودا على بعض : األنظمة والقوانني والتشريعات. هـ
.املؤسسات

واليت قد تؤدي إىل زيادة يف األجور دون أن تقابلها زيادة : العاملة يف املؤسسةوارد البشريةللملتفاوضيةالقوة ا. و
.اجيف اإلنت

حيث أن ضعف التخطيط والتنظيم وسوء القرارات املتخذة سيؤثر سلبا على مستوى : العوامل اإلدارية. ز
وعليه، جيب أن تستفيد املؤسسة من مواردها البشرية اليت تتميز بكفاءات إدارية عالية وتتقاضى يف . اإلنتاجية

ااملقابل خمصصات مالية كبرية نتيجة املؤهالت العلمية واخلربات .العملية اليت تتميز 
وية، تدفئة، تأمني صحي، تشجيع العاملني على (ذلك أن حتسني بيئة العمل : العملبيئة نوعية . ح إضاءة، 

ارتفاع ،زيادة انتمائهم للمؤسسة،سيؤدي إىل خلق حالة الرضا لديهم،)تقدمي األفكار املبدعة والتنفيذ اجليد هلا
.ة إنتاجيتهمروحهم املعنوية وبالتايل زياد

ويتم تقييمها من خالل مقارنة . ترتبط الفعالية مبستوى حتقيق أهداف املؤسسة: )Effectiveness(الفعالية .2
ف وتعرّ . 1النتائج احملققة مع اهلدف املخطط، بغض النظر عن املوارد املستخدمة والتكاليف اليت حتملتها

ا ا تربط . 2"درجة حتقيق األهداف:"بأ وبني األهداف ) املخرجات الكلية(األهداف املتحققة فعال مبعىن أ
ا . املخططة ولذلك جيب على املؤسسة عندما ختطط األهداف، مراعاة أن تكون قابلة للتحقيق ضمن إمكانيا

من األهداف ،حتقيقه على أرض الواقعوبذلك فإن الفعالية تقيس ما متّ . املتاحة ويف ظل الظروف البيئية املتوقعة
.مت التخطيط لتحقيقهااليت

Peter(ف بيرت دراكر يعرّ ،من جهته Drucker (ا Doingإجناز األشياء الصحيحة :"الفعالية على أ the

right thing ."ا doingإجناز األعمال بطريقة صحيحة:"يف حني عّرف الكفاءة بأ things right"3 . وبذلك
التخطيط هلا واآلخر لتصحيح االحنرافات حىت تتحقق النتائج كما متّ تتطلب الفعالية مراجعة االجناز بني احلني 

).األهداف(
ا  إن الكيفية أو املدى الذي يتم به إجناز جمموعة األهداف يعكس الفعالية، أّما الكيفية اليت مت 

أكيد على حتقيق إذ أنَّ الفعالية تتضمن الت.4استخدام املوارد املتاحة لتحقيق تلك األهداف فيشري إىل الكفاءة
ا أقل فعالية إذا مل حتقق اهلدف  ا فّعالة إذا حققت اهلدف وبأ األهداف املسطرة، حبيث توصف املؤسسة بأ

1 Samuel Josier; Sophie Landrieux- Kartochian, op.cit, p. 25.
.71، ص 2007، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عّمان، التخطيط والسيطرة على اإلنتاج والعملياتعبد الستار حممد العلي، 2
.83أمحد فياض؛ عيسى يوسف قدادة، مرجع سابق، ص 3
. 71عبد الستار حممد العلي، مرجع سابق، ص 4
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ا غري فعالة إذا مل تستطع حتقيقه كلية يف حني تعّرب الكفاءة عن قدرة املؤسسة على حتقيق . بالشكل املطلوب وأ
حلكم على جناح العملية اإلنتاجية، عندما يتم إنتاج أكرب قدر ممكن من وميكن ا. 1النتائج املطلوبة بأقل تكاليف

، وتكون املنتجات )الفعالية(مطابقة ملا مت التخطيط له ) اإلنتاجية(املنتجات باستخدام ما هو متاح من املوارد 
ات ورغبات ، وتكون جودة هذه املنتجات مطابقة للمواصفات اليت تتالءم مع حاج)الكفاءة(خالية من العيوب 

م الشرائية .العمالء وقدر
سبل تحقيق الكفاءة .ثالثا

ا يف استغالل مواردها مما ينعكس إجيابا على اإلنتاجية  تسعى املؤسسات باختالف أنواعها إىل رفع كفاء
ومستوى التكلفة وذلك باالعتماد على عدة طرق وأساليب ختص خمتلف وظائفها من متوين وإنتاج وتسويق وإدارة 

.موارد بشرية وحبث وتطوير
يركز النشاط اإلنتاجي على استخدام املوارد املتاحة، وتوجيهها إلنتاج منتجات وخدمات :في اإلنتاجالكفاءة. 1

:جديدة تشبع حاجات ورغبات األفراد، ويساهم اإلنتاج يف حتقيق الكفاءة من خالل عدة أساليب، تتمثل يف
وتتعلق باخنفاض تكلفة الوحدة الواحدة املرتبطة باإلنتاج على نطاق واسع، وإن أحد :اقتصاديات الحجم. أ

والتكاليف . احلجم يتجسد يف القدرة على توزيع التكاليف الثابتة على حجم كبري من اإلنتاجياتمصادر اقتصاد
ما يكن مستوى لها من طرف املؤسسة إلنتاج أحد املنتجات مهالثابتة هي تلك العناصر، اليت جيب حتمّ 

ليف شراء اآلالت والتجهيزات، تكاليف عمليات إعداد اآلالت للتشغيل، تكاليف البحث اتك: املخرجات، مثل
إضافة إىل التأثري االجيايب للتخصص وتقسيم العمل على اإلنتاجية، الذي ُميّكن . 2والتطوير، تكاليف اإلعالن

.  3ء مهام عملهم بكفاءة عاليةالعاملني من اكتساب مهارات جتعلهم قادرين على أدا
وتنتج عن التعلم باملمارسة العملية، حيث يتعلم الفرد بالتكرار أفضل طريقة لتنفيذ مهامه، :آثار التعلم. ب

وعليه، تزداد إنتاجيته على مدار الوقت، وتنخفض تكاليف الوحدة كلما تعلم األفراد الطريقة األكثر كفاءة ألداء 
ا، ومن مث تنخفض تكاليف و وبد. مهمة معينة رها تتعلم اإلدارة يف املؤسسات الطريقة املثلى إلدارة وتشغيل عمليا

اإلنتاج نظرا الرتفاع إنتاجية الفرد وكفاءة اإلدارة، وبذلك حتقق املؤسسة عائدا أعلى على املبيعات وكذلك العائد 

، أطروحة دكتوراه )"2012-2006(دراسة حالة عينة من البنوك العاملة يف اجلزائر خالل الفرتة : قياس الكفاءة التشغيلية يف املؤسسات املصرفية"شريفة جعدي، 1
.6، ص 2014معة ورقلة، اجلزائر، ، جا)غري منشورة(علوم 

.260شارلز هل، جاريث جونز، مرجع سابق، ص 2
.76- 75، ص ص 2010، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عّمان، األسس النظرية والطرائق الكمية: إدارة العمليات اإلنتاجيةكاسر نصر املنصور، 3



امليزة التنافسية وأسس بنائها: الفصل الثاين

115

موعة االستشارية ببوسطن .على رأس املال املستثمر أربعة أسباب تؤدي إىل اخنفاض التكاليف يف وقد أوردت ا
:  1ظل وجود منحىن التعلم، نوجزها فيما يلي

حيث تزيد إنتاجية األفراد بسبب تعلم أداء مهمة معينة من خالل التكرار، : أثر منحىن التعلم القدمي- 
أكرب يف أداء هذه حيث أن ختصص الفرد يف مهمة واحدة بدال من أداء مهام كثرية، يكسبه مهارة: التخصص- 

.املهمة كلما زادت ممارسته العملية هلا
فاملؤسسات اليت تستثمر لزيادة الطاقة وختفيض التكاليف، سوف تتحرك هبوطا وبشكل أسرع يف : االستثمار- 

منحىن التعلم،
ما كان النشاط ونشري إىل أنه، كل.مبعىن اخنفاض التكاليف الرأمسالية للوحدة اإلضافية كلما زاد احلجم: احلجم- 

وهذا يعين أن منحنيات . صعبا ومعقدا، فإن التحسن حيدث خالل فرتة طويلة أي مع تكرار العمل ملرات عديدة
م على تكلفة جوميكن إيضاح أثر التعلم واقتصاديات احل.2التعلم ذات عالقة باألنشطة الصعبة واملتجددة واملتكررة

:الوحدة املنتجة من خالل الشكل املوايل
أثر التعلم واقتصاديات الحجم على تكلفة الوحدة: )10(كل رقم الش

.265جونز، مرجع سابق، ص ثشارلزهل، جاري:المصدر

إىل Aمثال من النقطة (يتبني من خالل الشكل السابق أن اقتصاديات احلجم تتحرك على طول املنحىن 
، حيث يرتفع معدل كفاءة  )Cإىل النقطة Bمن النقطة (حتوال إىل أسفل التعلم، ويتضمن حتقيق أثار)Bالنقطة 

.ى املخرجاتكل من األفراد واإلدارة عرب الزمن يف أداء مهامهم، مما ينعكس على مستو 

.412-411، ص ص 2002، الطبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مدخل استراتيجي: والعملياتإستراتيجية اإلنتاج نبيل حممد مرسي، 1
.329سليمان خالد عبيدات، مرجع سابق، ص 2

B

C

A

أثرالتعلم

اقتصاديات احلجم
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يشري منحىن اخلربة إىل عملية التخفيض املنظم هليكل التكلفة، وبالتبعية ختفيض تكلفة :منحنى الخبرة. ج
وطبقا هلذا املفهوم، تأخذ تكاليف تصنيع املنتج يف االخنفاض مبقدار معني  . الوحدة الواحدة على مدار حياة املنتج

ويرتبط كل من اقتصاديات احلجم ).حهالناتج اإلمجايل للمنتج منذ طر (كلما تضاعف الناتج املرتاكم من املنتجات 
ا تتمكن من حتقيق اقتصاديات  وآثار التعلم بظاهرة منحىن اخلربة، فكلما زاد احلجم املرتاكم ملنتجات املؤسسة، فإ

.1احلجم وتستفيد من آثار التعلم
معني من ق معدل تتيح تقنيات التصنيع املرنة، إنتاج تشكيلة واسعة من املنتجات وف:أنظمة التصنيع المرنة.د

وقد مسيت هذه األنظمة . من خالل نظام اإلنتاج على نطاق واسع ملخرجات منطيةتكلفة الوحدة ميكن حتقيقه
ا قادرة على إنتاج مزيج واسع من أشكال وأنواع األجزاء بصورة متزامنة وفقا لربنامج السيطرة الرقمية  باملرنة، لكو

)Numerical Control Program ( والسيطرة على حمطات العمل املختلفةللتشغيل.
ا ذات مرونة عالية وتساعد على تطوير تكنولوجيا ،تتميز هذه األنظمة مقارنة باألنظمة األخرى بأ

:2واليت تشمل ما يلي،اإلنتاج وزيادة معدالت اإلنتاجية ومعدل استغالل اآلالت وكذا زيادة مرونة اإلنتاج
يام بالتغريات املطلوبة إلنتاج جمموعة من أنواع األجزاء، وتعين سهولة الق: مرونة اآلالت- 
وتعين إمكانية إنتاج عدد كبري من املنتجات،: مرونة املنتوج- 
.وتعين املرونة اجتاه األعطال اليت ميكن وقوعها خالل العملية اإلنتاجية: مرونة املسار الفين- 
ب الطلب وخصائص املنتج، وتعين إمكانية إنتاج أحجام خمتلفة حس: مرونة احلجم- 
وهي القدرة على التحول بني العمليات،: مرونة العملية- 
حيث حتدد ما هو مشرتك يف اجلزء الذي يتم إنتاجه يف نظام التصنيع املرن، : مرونة اإلنتاج- 
.إمكانية التوسع يف النظام يف احلدود املطلوبة: مرونة التوسع- 

قنيات، ُميّكن املؤسسة من إنتاج املنتجات وفقا لطلب املستهلك وعليه، فإن االعتماد على هذه الت
واالستجابة السريعة للتغري يف حجم الطلب وخصائص املنتج، وزيادة معدل استخدام هذه اآلالت من خالل نظام 

تؤدي فهي بذلك. جدولة أفضل، إضافة إىل حتسني عمليات الرقابة على اجلودة عند كل مراحل عملية التصنيع
.زيادة الكفاءة وختفيض تكاليف الوحدة باالعتماد على اإلنتاج على نطاق واسع ملخرجات منطيةإىل
يتأثر مستوى الكفاءة، وهيكل التكلفة بإسرتاتيجية التسويق اليت تتبناها املؤسسة من : الكفاءة في التسويق. 2

وتعّرب معدالت حتّول املستهلك عن النسبة من . خالل نظام التسعري، الرتويج، اإلعالن، تصميم املنتج والتوزيع

.266شارلز هل، جاريث جونز، مرجع سابق، ص 1
.103كاسر نصر املنصور، مرجع سابق، ص 2
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املعدالت مبدى والء عمالء املؤسسة الذين يتحولون كل سنة إىل منتجات املؤسسات املنافسة وتتحدد هذه 
ل حيث توجد عالقة مباشرة بني معدالت التحوّ . 1املستهلك والذي يدل على قدرة املؤسسة على إشباع حاجاته

والتكاليف، نظرا ألن اكتساب عميل جديد يقتضي وجود تكاليف ثابتة تتعلق باإلعالن والرتويج، وكلما طالت 
ملبيعات واليت ميكن أن تكون نتيجة هذه التكاليف الثابتة،فرتة احتفاظ املؤسسات بالعميل، كلما زاد حجم ا

وعليه، ميكن للمؤسسة حتقيق هيكل تكلفة منخفض بسبب . متوسط تكلفة الوحدة يف كل حالة بيعضَ واخنفَ 
ا العمالء لصاحل انية اليت يقوم  .2هاخفض معدالت حتول املستهلكني، إضافة إىل فوائد أخرى كالدعاية ا

بتعريف إدارة اإلمداد على *)CLM(دارة اإلمداد إقام جملس 1986يف عام : في إدارة اإلمدادالكفاءة. 3
ا عملية التخطيط، والتنفيذ والرقابة على الفعاليات اإلنتاجية، وتدفق املواد، وختزين املواد األولية، أو عمليات :"أ

ة األصل إىل نقطة االستهالك لغرض خدمة ختزين املواد تامة الصنع، وتدفق املعلومات أو البيانات من نقط
مبعىن أن التوريد يعين اإلدارة الدقيقة اليت ترافق املواد األولية حىت وصول املنتجات إىل . 3"العمالءمتطلبات 

وتُقيَّم املخزونات بتكلفة الشراء اليت تتمثل يف جمموع سعر . املستهلك النهائي مرورا بعمليات التصنيع والتحويل
والتكاليف املباشرة وغري املباشرة، أو بتكلفة اإلنتاج بالنسبة للمنتجات النصف مصنعة واملنتجات النهائية، الشراء 

ولغرض حتقيق .4وهي عبارة عن تكلفة شراء املواد املستهلكة تضاف إليها التكاليف املباشرة وغري املباشرة لإلنتاج
تحديد سياستها مبا يتفق مع إسرتاتيجية املؤسسة، وكذا باالتساق مع إسرتاتيجية املؤسسة، تقوم مديرية الشراء

. 5اإلجراءات املتخذةأداء إضافة إىل تقييم ،حتقيق توافق تنظيمها الداخلي مبا يضمن تنفيذها
فمن خالهلا ميكن ؛إن دور أنشطة اإلمداد يف حتقيق الكفاءة ال يقل أمهية عن دور األنشطة األخرى

ي مؤسسة متوسطة احلجم تبلغ نسبة تكاليف املواد وعمليات النقل ما فذه العملية؛ فختفيض التكاليف املرتبطة 
.6من اإليرادات، ومن مث فإن أي ختفيض بسيط فيها سيكون له تأثري كبري على الرحبية%70إىل %50بني 

، الذي تقوم فلسفته **)JIT(وميكن حتسني كفاءة إدارة اإلمداد من خالل تبين نظام التخزين اللحظي 
األساسية على االقتصاد أو التوفري يف تكاليف التخزين، حيث ال تصل املواد إىل املصنع إال فور االحتياج إليها يف 

.276شارلز هل؛ جاريث جونز، مرجع سابق، ص 1
.114دالل عظيمي، مرجع سابق، ص 2

*CLM: Council of logistics Management .
.34، ص 2009، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع، عّمان، إدارة سالسل التوريدعبد الستار حممد العلي؛ خليل إبراهيم الكنعاين، 3

4 Ghislaine Legrand; Hubert Martini, Commerce international, 3 ème édition, Dunod, Paris, 2010, p. 288.
5 Olivier Wajnsztok ; Isabelle Royal; Hugues Sazilly; Jean- Philippe Cécille, Stratégie achats :L’essentiel des
bonnes pratiques, Eyrolles, Paris, 2014, p. 2.

.279شارلز هل؛ جاريث جونز، مرجع سابق، ص 6
** JIT: Just in Time
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ا بسرعة من خالل التسليم الفوري فرتِ عمليات اإلنتاج، كما يَ  ض هذا النظام أن كلف اإلنتاج يتم استعاد
اليابانية يف الستينات من القرن ) Toyota Motor Company(يف شركة )JIT(تطوير نظام مت وقد .1للعمالء

Taiichi(املاضي من طرف  Ohno ( ليزيد انتشاره باستمرار بعد أن حظي باعرتاف 1973وانتشر بعد أزمة برتول ،
عالقات جيدة واسع بكفاءته يف إزالة كل أنواع التبذير وخفض املخزون وجدولة اإلنتاج واجلودة، إىل جانب إقامة 

وتتمثل . أي أنه يقوم أساسا على إنتاج منتجات ذات جودة ويف الوقت احملدد والكمية املناسبة. 2مع املوردين
: 3فيما يلي،مبادئ هذا النظام

كل ما ال يضيف قيمة للمنتجات جيب إزالته، والقيمة املضافة تكون يف شكل زيادة يف أداء املنتوج أو جودته . أ
.، أو ختفيض التكلفة وبنفس األداء واجلودةبنفس التكلفة

.مشاكل اإلنتاج جيب أن حتل وال حتاط حبلول مؤقتة. ب
استمرار ومنو املؤسسة يتوقف على التزام مجيع العاملني، وتقدمي اقرتاحات للتحسني حترتم مبدأ األقرب إىل . ج

.امليدان أقرب إىل املشاكل ومن مث إىل احللول
تؤدي عملية البحث والتطوير دورا مهما يف حتقيق كفاءة أكرب وهيكل تكلفة : والتطويرالكفاءة في البحث. 4

تطوير عمليات و اليت ميكن تصنيعها بسهولة، تصميم املنتجات:أقل، وذلك من خالل عنصرين أساسني مها
ا عملياالتصنيع ا اإلنتاجية، مما حيسن حبيث جيب أن تكون املؤسسة رائدة يف جتديد وابتكار الطريقة اليت جتري 

ا، وبذلك تعترب مصدرا رئيسيا للميزة التنافسية .من كفاء
تعترب إنتاجية العاملني واحدة من أهم احملددات لكفاءة املؤسسة، وهيكل :الكفاءة في الموارد البشرية. 5

تكلفتها ورحبيتها، فهي تؤدي إىل ختفيض التكاليف وزيادة العائد على املبيعات، وبالتبعية ترفع وتدعم العائد على 
إسرتاتيجية :اأمههومن بني اخليارات اليت متلكها لضمان ذلك، عدة وسائل وإجراءات . رأس املال املستثمر

والتفاعل العمل كفريق تفضيلو توظيف تسعى الستقطاب األفراد ذوي الكفاءات واملهارات العالية والقيم االجيابية 
م مما ينعكس إجيابا الذي تدريب األفراد و و .اجليد مع املستهلكني يؤدي إىل رفع مستويات مهارة األفراد وكفاء
مما ينعكس إجيابا ،إىل حتفيز األفراد وزيادة رضاهماليت تؤديارة الذاتيةفرق اإلدواعتماد .على كفاءة املؤسسة

1 Eliane Karsaklian, Internationalisation d’entreprise: Démarche et stratégie pour vendre sur les marches
étrangers, Dunod, Paris, 2009, p. 82.

ملبنة األوراس بباتنة ووحدة قارورات (دراسة حالة جمموعة من املؤسسات الوطنية اجلزائرية : حنو تفكري جديد يف إدارة اإلنتاج يف ظل هيمنة التسويق"زكية مقري، 2
. 276، ص 2008، جامعة باتنة، اجلزائر، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم )"الغاز بباتنة

.278املرجع نفسه، ص 3
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ربط األجر بأداء الفريق أو إضافًة إىل.على مستوى اإلنتاجية وجودة املنتجات وحتقيق وفورات إضافية يف النفقات
.باألداء الفرديهاجلماعة، بدال عن ربط

االستجابة لحاجات العمالء: المطلب الرابع
حىت تتمكن املؤسسة من حتقيق االستجابة الحتياجات عمالئها، يتعني عليها أن تتعرف على هذه 

ت وأن تعمل على حتفيز أعضاء فريق العمل للرتكيز على العميل، وبالتايل تلبية احتياجاته يف الوقت ااحلاج
ا  ابالتبعيةميكنهاو وبالسعر املناسب، ممّا يدعم والء العمالء وتفضيل منتجا .من فرض أسعار استثنائية ملنتجا

مفهوم العميل.أوال
كثريا ما يقتصر فهمنا للعميل على أنه الشخص الذي يتقدم لشراء منتجات املؤسسة أو للحصول على 
ا، إال أّن هذا املعىن يعترب ضيقا، فكل من يتم التعامل معه سواء كان من داخل املؤسسة أو من خارجها  خدما

إمتامب دورًا حمّدًدا يف لعذلك الشخص أو الوحدة التنظيمية اليت ت: "ميكن تعريف العميل على أنهو .يعترب عميال
:2وينقسم العمالء إىل فئتني رئيسيتني، ومها. 1"الصفقات أو املعامالت مع املسوِّق أو أي كيان آخر

م :نيالعمالء الخارجي.1 ا، أي أ وهم الذين يفضلون ويقومون بشراء منتجات املؤسسة أو احلصول على خدما
.يتلقون منها املخرجات النهائية

وهم أولئك األفراد يف إدارات وأقسام املؤسسة، الذين يتعاملون مع بعضهم الجناز :نيالعمالء الداخلي.2
وعليه، فإن كل فرد داخل املؤسسة ميثل عميال .األعمال، حيث متثل خمرجات كل وحدة مدخالت لوحدة أخرى

،لداخليوعلى الرغم من أمهية العميل ا.داخليا بالنسبة لزميله يف العمل أو بالنسبة لوحدة إدارية أخرى يف املؤسسة
وفقا نيوميكن تصنيف العمالء اخلارجي. ز يف خدمة العميل اخلارجين يف حتقيق التميّ مكإال أن الغاية النهائية ت

إّال أن أهم تلك التصنيفات . إخل...النوع، حجم املعامالت، الدخل، املوقع اجلغرايف، املهنة : دة اعتبارات مثللع
ويتمثل . العمالء األفراد والعمالء من املؤسسات: هي اليت تقسم العمالء اخلارجيني إىل قطاعني رئيسيني مها

دوافع كل فئة مسات و زة للجميع من خالل فهم متميالغرض من هذا التصنيف يف االستمرار يف تقدمي خدمة 
:3حيث يفيد التصنيف يف حتقيق املزايا التالية،واستخدام األساليب املالئمة للتعامل معها

.التصميم الفعال لربامج اخلدمة. أ
.استخدم مداخل التأثري املالئمة لكل قطاع.ب

.104، ص 2013، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة العالقات مع العمالءحممد عبد العظيم أبو النجا، 1
.119، ص 2008، الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عّمان، إدارة خدمة العمالءإياد شوكت منصور، 2
.15، ص 2009، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، دليل فن خدمة العمالء ومهارات البيعطفى حممود أبو بكر، مجال الدين حممد املرسي؛ مص3
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.العمالءاستكشاف الفرص الناشئة عن التغريات يف احتياجات . ج
.حتديد أولويات برامج التحسني يف املنتجات واخلدمات املقّدمة.د
عمالء ومدى رضاهم عن الإذ يعتمد بقاء املؤسسة واستمراريتها على ،تنمية الوالء واالنتماء للمؤسسة. هـ

ا، وعليه ميثل العميل األولوية األوىل لديها ا وخدما واملنتجات إىل ويؤدي الرضا عن جودة اخلدمات . منتجا
:1استمرارية التعامل مع املؤسسة، وبذلك احلفاظ على العمالء، حيث أن العميل يرغب يف

أن حيقق أهدافه من خالل تعامله مع املؤسسة،- 
العميل إرادة املؤسسة،إرادةخيتار ويقود العمل وأن تسبق منأن يكون سيد املوقف، مبعىن أن يكون هو - 
يف التعامل،احلواجزت وبأن له صديق يف املؤسسة، وهذا مينحه املزيد من الثقة ويلغي أن يشعر بتحقيق الذا- 
أن حيس بوجود عدالة مطلقة يف التعامل مع العمالء ويفهم أسباب القرارات املتعلقة بالتعامل معهم،- 
أن يشعر بالقبول من اآلخرين واالعرتاف حباجاته واهتماماته،- 
ات اجلديدة اليت ترغب يف إدراجها، دائم وجزء من املؤسسة وأن يتم استشارته حول اخلدمأن يشعر بأنه عميل - 
املة والثناء واالحرتام، الت-  ا واملتابعة املستمرة الحتياجاته عامل معه با فوضع املؤسسة للعميل يف مقدمة اهتماما

.ورغباته واملعاملة الودية معه، متثل الفارق بني النجاح والفشل
اا من املؤسسة ملواجهة طلبات وتوقعات العمالء، يتعني عليها معاجلة الطلب باعتباره مشروعسعيً و 

:2ولذلك جيب عليها أن تقوم بـ.كامال
مسؤول مكلف بالطلبات اخلاصة بالعمالء،عينيت- 
التقنية، مراقبة اخلدماتالتسويق، : نوع من املشاريع، من جوانبحتديد قائمة األفراد املعنيني بتنفيذ هذا ال- 

التسيري وغريها،
، ويف املقابل اإلمكانيات املادية، املالية والبشرية،الءالتحديد الدقيق الحتياجات العم- 
، اهلامش واملخاطر،اإليرادات، اليفالتكييمتق- 
مع فريق املشروع، ومناقشتها وطرق العمل ساليبأتطوير- 
ا،وضع رزنامة زمنية على أساس امل-  خططات والعمل على االلتزام 
،التحكيم يف حالة وقوع مشاكلو توجيهية لتوضيح بعض النقاط التنظيميةجلنة شكيلت- 

.94، ص 2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عّمان، البيع الشخصي والتسويق المباشرمحيد الطائي، 1
2 Yves Pariot, Les outils du marketing stratégique et opérationnel, 2 ème édition, Eyrolles, Paris, 2011, p. p
55-56.
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القيام بربامج اتصال لتمكينهم من التعرف على مدى التقدم يف املشروع، وتوجيه اجلهود يف اجتاه حتقيق أفضل - 
.النتائج إلدراك األهداف

خدمة العميل.ثانيا
م، مدخال لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة  م وتطلعا تعترب العناية بالعمالء واالرتقاء إىل مستوى توقعا

.والسبيل لزيادة أرباحها وحتقيق النمو املستمر
من الرضا كايف ري إىل التدابري اليت تتخذها إدارة املؤسسة لتهيئة مستوى  بيشري هذا التع: مفهوم خدمة العميل. 1

ومن . اخلدمات املقرتنة ببيعهجودة من حيث زمن وتوقيت تقدمي املنتج مبفهومه املتكامل، ومن حيث ؛لللعمي
ويتوقف . الطبيعي أن يؤدي هذا إىل زيادة املبيعات والرحبية، فضال عن حتسني صورة املؤسسة يف أذهان عمالئها

ا على الوفاء بالتزامات  . 1الشحن والنقل والتسليم يف مدة مناسبةحتقيق مستوى جيد خلدمة العمالء على قدر
اكما تعرّ  ا املؤسسة للمساعدة يف إجياد : "ف خدمة العميل بأ جمموعة األنشطة والفعاليات اليت تقوم 

أي أن خدمة . 2"اجلو الذي يوفر للعمالء الراحة ويبعث فيهم الثقة، مما يقود بالتايل إىل استمرار تعاملهم معها
تقوم به املؤسسة من جهود وأنشطة ومبادرات تستهدف من خالهلا حتقيق راحة ورضا العمالء العمالء هي كل ما 

واحملافظة عليهم، من خالل تفضيل استمرارية التعامل معها، إذ أن كسب واستمالة والئهم ميثل بالنسبة هلا مدخال
.إىل عالقة اجيابية بّناءة متميزة ومستدامة

تتفق أو تفوق توقعات ) اجلودة اليت يقدرها العميل(كانت جودة اخلدمة املدركة وتتميز اخلدمة باجلودة إذا  
ذا يكون راض عن اخلدمة، أما إذا كانت أقل من توقعاته، فإنه يكون غري راض عن اخلدمة املقدمة .العميل، و

ا اء احملقق من الفرق بني توقعات العميل فيما خيص األداء، وتقييمه لألد: "حيث تعّرف جودة اخلدمة بأ
بعبارة أخرى، فإن جودة اخلدمة هي الفرق بني اجلودة املتوقعة واجلودة املدركة من ِقبل . طرف مقدِّم اخلدمة

عربِّ عن مطابقة اخلدمة للمعايري يم اخلدمة، من وجهة نظر مقدِّ ، فهو)Oliver(حسب ،أما عن الرضا.3"العمالء
.4واستخداماتهوتوقعاته مواءمة هذه اخلدمة الحتياجاته وفيد فهمن منظور املستبينمااحملددة مسبقا هلا، 

احلجم، اللون، الشكل : إن احلكم على جودة السلع يتم من خالل استخدام مالمح ملموسة مثل
ن طالب اخلدمة ال جيد مالمح ويستمد تسويق اخلدمات أمهيته من خصوصية طبيعة هذه اخلدمات؛إذ أ.وغريها

.117، ص 2014، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، البيع الشخصي وخدمة العمالء في المؤسسة االقتصاديةنبيلة ميمون، 1
.29، ص 2010، الطبعة األوىل، زمزم ناشرون وموزعون، عّمان، خدمة العمالءناجي معال، 2

3 Patrick Gabriel et autres, Marketing des services, Dunod, Paris, 2014, p. 74.
4 Ibid, p. 80.
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اواضحة وصرحية للحكم  به تتمّيز، وذلك ملا أكثر صعوبةعتَرب يُ جودة اخلدمة تقييم فإن ،وعليه.على جود
:1فيما يلينوجزهااخلدمات من خصائص مقارنة بالسلع امللموسة، واليت 

.شيئا ماديا ملموساوليستوذلك لكون اخلدمة أداء:)intangible(غير ملموسة. أ
حيث ال ميكن ختزين اخلدمة، ألن الطلب على كثري من اخلدمات يتغري ):périssable(تلف قابلة لل. ب

.من فرتة إىل أخرىباستمرار 
يف تقدمي اخلدمة من وقت آلخر، ومن شخص آلخر، كما أن هناك ختالفحيث أن هناك ا:عدم التجانس. ج

م، األمر الذي يؤدي إىل صعوبة إجياد مقياس  .  ّدد وموّحد جلودة اخلدمةحمتباين يف أذواق العمالء واحتياجا
وجود العميل ومقّدم اخلدمة مًعا يف الوقت واملكان وهو ما يقتضي:إنتاجهاك في نفس وقتستهلَ تُ . د

.املناسبني، كما يتطلب التفاعل بينهما
يقوم العمالء باملفاضلة بني العديد من السلع البديلة يف السوق، لذا تسعى : اتجاهات خدمة العمالء. 2

املؤسسات إىل معرفة السلع واخلدمات اليت يرغب العميل يف اقتنائها، باإلضافة إىل سبل التوصيل والقابلية للتطوير 
:2فمن االجتاهات الرئيسية خلدمة العمالء، ما يلي. والتحسني وغريها

م هي تلك اخلدمات اليت تركز على االتصال بالعمالء والتعرف على رغبا:خدمات ما قبل البيع. أ م وحاجا
م يف الطلب املرتقب على السلعة، وعادة تتعرف عليها املؤسسة من دراسة سلوك املستهلك،  م واجتاها وميوال

.كل ما يتعلق بتطلعاته وطموحاته االستهالكيةمتابعة  والتعرف على قدراته الشرائية، وهذا يستدعي 
ا القياسية :الخدمات المرافقة للبيع. ب وهي تلك اخلدمات اليت ترتكز يف تعريف العميل بالسلعة ومواصفا

. ودرجة االعتمادية، وشرح سبل وطرق استخدامها بطريقة متّكن من جذب العمالء
هي تلك اخلدمات اليت تتعلق عادة بسبل التصليح والصيانة واالستبدال للسلعة أو :خدمات ما بعد البيع. ج

دة يستلزم قاستخدام اآلالت والتجهيزات املع(فة إىل خدمات الرتكيب، النقل، وخدمات التدريب باإلضا.لألجزاء
خدمات الضمان اليت تعّرب عن التزام البائع للعميل يف شكل مكتوب أو شفوي وكذلك، )تدريب العاملني عليها

.ة زمنية معينةفيما يتعلق بضمان سالمة السلعة من حيث تركيبها وأدائها الوظيفي على مدى فرت 
تظهر الصورة املثلى خلدمة العمالء، عندما تتكامل خدمات ما قبل البيع مع اخلدمات املصاحبة للبيع مع 

وهذا التكامل يضيف ميزة اجيابية كونه حيفز العميل على التعامل مع املؤسسة واقتناء . خدمات ما بعد البيع
ا، ويُظهر له احلصول على أكرب إشباع ممكن .منتجا

1 Marcella de Murat, Marketing pour non-spécialistes, Dunod, Paris, 2014, p. 126.
.120- 119نبيلة ميمون، مرجع سابق، ص ص 2
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Customer" (حتليل القيمة"تسمى ،هم بالنسبة للعمالءاألن العملية اليت تسعى لتحديد ما هو إ

Value Analysis(1، وتتكون من اخلطوات التالية:
وذلك من خالل اهلاتف، االستبيانات، املقابالت الشخصية مع : حتديد أكثر املواصفات قيمة بالنسبة للعمالء- 

مواصفات املنتجات واخلدمات املرغوبة،العمالء للتعرف على 
ويتم ذلك عن طريق الطلب من العمالء أن حيددوا أولويات هذه : حتديد األولويات بالنسبة هلذه املواصفات- 

املواصفات املقرتحة يف اخلطوة األوىل،
قائمة املواصفات حبيث جيب أن متثل : قياس أداء املؤسسة مقارنة مع قائمة املواصفات املرتبة حسب األوليات- 

اليت وضعها العمالء، مواصفات املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة، وجيب أن تتمتع بنفس األوليات،
مقارنة مواصفات املنتجات واخلدمات اخلاصة باملؤسسة مع تلك اخلاصة باملنافسني عن طريق سؤال العمالء - 

ا  م ووضع املنافسني،أنفسهم، مما يساعدها على إضافة القيمة ملنتجا مبا يتناسب مع تفضيال
إعادة العملية بشكل دوري وعلى فرتات زمنية خمتلفة بسبب تغري تفضيالت العمالء، وكذا منتجات وخدمات - 

.املؤسسات املنافسة
ا تتكون من ثالثة : عناصر تحسين خدمة العمالء. 3 يرى العديد من املتخصصني يف جمال خدمة العمالء، أ

:2تطوير هذه العناصر، وهيبميكن حتسني خدمة العمالء من خالل االهتمام ،وعليه.أو أبعاد رئيسيةعناصر 
تصميمات املباين، مستوى التكنولوجيا : م فيها اخلدمة، واليت تشملويتعلق بالبيئة اليت تقدَّ :العنصر المادي.أ

.اإلضاءة والتهوية، اللوحات اإلرشاديةاملستخدمة، مظهر العاملني، أنظمة وإجراءات التعامل يف اخلدمة، 
ا اخلدمة، أو ما يسمى مبدى التفاعل بني :العنصر التفاعلي. ب ويتعلق باألسلوب أو الطريقة اليت تقدم 

اجلانب اإلنساين املرتبط باألخالقيات وحسن التعامل مع العميل :وهذا مقرتن جبانبني مها. العميل ومقدم اخلدمة
أما اجلانب الثاين فهو اجلانب اإلجرائي يف . ية، حسن اإلنصات، إظهار االهتمام، التعاطفاملعاملة الود: مثل

تقدمي اخلدمة املقرتن بكل اإلجراءات املسهلة واملساعدة، اليت ميكن التحكم فيها من أجل تقدمي اخلدمة 
اخلدمة، االستجابة االجيابية سرعة االستجابة يف تقدمي: باملواصفات املطلوبة، ومن بني العناصر اإلجرائية للخدمة

.هم يف إحداث التفاعل مع العميلمللشكاوى، خلو اخلدمة من األخطاء، وكال اجلانبني له دور

.107، ص 2010، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، دارة الجودة في المنظمات المتميزةإخضري كاظم محود؛ روان منري الشيخ، 1
:راجع2
.122-121نبيلة ميمون، مرجع سابق، ص ص -
.25-24مجال الدين حممد املرسي؛ مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص ص -

 -Marcella de Murat, op. cit, p 126.
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ا :الصورة الذهنية للمؤسسة. ج ا العمالء عن مسعة املؤسسة وتارخيها وسياسا وتتعلق باالنطباعات اليت ُيكو
ا ومستوى أدائها ا، وحتسني صورة املؤسسة مقرتن بسعيها إلرضاء عمالئها عن خدما .والعاملني 

ؤسسة إن كسب ثقة العمالء احلاليني واحملافظة عليهم جيب أن يتم من خالل برنامج فعال تتبّناه إدارة امل
:1للمحافظة عليهم، ويقوم هذا الربنامج على احملاور التالية

القياس املستمر لرضا العمالء عن مستوى اخلدمات املقدمة، ومعرفة اجلوانب االجيابية والسلبية يف مستوى - 
مث تقدمي تقرير تفصيلي يتضمن نتائج القياس إىل اإلدارة والتوصيات واملقرتحات الالزمة،. أدائها

نشاء وحدة تنظيمية يف املؤسسة تتوىل القيام مبهام ووظائف خدمة العمالء وتعترب حمددا حامسا ملدى إ- 
االستمرارية يف التعامل مع املؤسسة،

عقد ندوات دورية و إصدار النشرات واملطبوعات بشكل مستمر ومتواصل، لتوفري املعلومات الالزمة للعمالء،- 
م،يُدَعى إليها العمالء، وهذا من  شأنه إتاحة درجة أعلى من التفاعل معهم والتعرف على آرائهم ومقرتحا

وتنظيم زيارات دورية ت، ناسباتوثيق العالقات مع العمالء من خالل تقدمي اجلوائز وبطاقات التهنئة يف امل- 
ا، مما يؤدي إىل تعزيز العالقة مع العمالء وتوطيدها وكسب والئهم،للعمالء إىل املؤسسة للتعرف على إجنازا

تحقيق االستجابة لحاجات العميل.ثالثا
مه من إشباع للعميل، وعلى أساس هذه القيمة يتمكن من االختيار ج من خالل ما يقدّ تتحدد قيمة املنتَ 

أن بني احلاجة، الرغبة والطلب؛ حيث ) Kotler(وقد مّيز . بني سلسلة من املنتجات إلشباع حاجاته ورغباته
ا شعور بالنقص أو هي عبارة عن )besoin(احلاجة  ذلك الوضع غري املرضي أو حالة عدم اإلشباع اليت يشعر 

ا أن تدفعه إىل القيام بتصرف معني لنقله إىل وضع أفضل فهي التطلع ) désir(أما الرغبة .العميل، واليت من شأ
ا حلصول على مزيد من اإلشباع والرضا املطلوب، وذلك بغرض تلبية احلاجة وال حتسني درجة الرضا اليت يشعر 

حمتمل على منتجات حمددة، عندما تكون مرفوقة بالقدرة والرغبة )demande(م الرغبات إىل طلب رتجَ وتُ . الفرد
ووفقا ،وحيتل التمييز بينها أمهية بالغة، حىت وإن كانت العالقة بني احلاجة والرغبة ال تزال مثرية للجدل.2يف الشراء

العميل الذي يشعر بالرضا إن. 3له فالتسويق هو من جيعل املنتج جذابا، متوفرا وميكن احلصول عليه بسهولة
ا  واإلشباع هو الذي سيجعل املؤسسة تستمر يف السوق ويستمر بدوره يف التعامل معها واحلصول على منتجا

ا وحيافظ بذلك على والئه هلا قتنا احلايل األسواق، عن طريق االستجابة بصفة وتكسب املؤسسات يف و .وخدما

.53ناجي معال، مرجع سابق، ص 1
2 Jean-Jacques Lambin; Chantal de Moerloose, Marketing stratégique et opérationnel, 8 ème édition, Dunod,
Paris, 2012, p. 79.
3 Ibid.
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خاصة للعمالء من خالل مستويات اإلنتاج حسب الطلب األعلى ملقابلة االحتياجات اخلاصة للعميل، 
.1واالستجابة السريعة لطلباته مع حتقيق مستوى اجلودة املطلوب

مسات وخصائص السلعة أو وهو عملية جيري خالهلا تنويع): Customization(اإلنتاج حسب الطلب . 1
. م رغبات العميلئوبذلك تقدمي منتجات وخدمات تال. 2املتفردة أو أذواق العمالءاتاخلدمة لتتناسب مع احلاج

وحيتاج تقدمي مستويات خمتلفة من التنوع أو اإلنتاج حسب الطلب إىل املرونة من طرف املنتج، واليت تتحقق من 
:3حيث توفر املرونة املميزات التالية. والعمال األكفاء بصفة خاصةخالل التقنيات املتطورة بصفة عامة

.التوافق مع احتياجات العمالء والقدرة على توفري املنتجات واخلدمات يف الوقت احملدد. أ
.القدرة على التحديد الدقيق الحتياجات العمالء. ب
.ة لألسواقالقدرة على توريد خمتلف املنتجات املطلوبة وبالكميات الالزم. ج
.السرعة يف تصميم املنتجات لتلبية االحتياجات اجلديدة للعمالء. د
.حىت إذا حدث تأخري يف عملييت اإلنتاج أو التوزيع،طلباتالاخنفاض تكلفة تغيري اإلنتاج والقدرة على تلبية . هـ

رتاتيجية اإلنتاج وكاستجابة الكتشاف أن الكفاءة واملرونة ميكن حتسينهما يف نفس الوقت، انبثقت إس
، فتسعى املؤسسات اليت تتبع هذه اإلسرتاتيجية إىل إنتاج خمرجات )mass customization(حسب الطلب بغزارة 

وعادة ما تطبق على املنتجات اليت تتسم بدورات حياة قصرية أو . منخفضة التكلفة وعالية اجلودة وكثرية التنوع
وفيها قد تقوم املؤسسة مبساعدة العمالء على صياغة وحتديد .لبات العميلحتتاج للتقنية املتطورة أو عند تغيري متط

م، وُتطوِّر بعد ذلك املخرجات حسب الطلب لتحقيق هذه االحتياجات أو تقوم بتقدمي منتجا منطيا  احتياجا
ن عمالئها، ويُدِخل عليه العمالء التعديالت اليت يرغبون فيها، كما ميكنها تقدمي منتجات متميزة لفئة مميزة م

ا مفيدة وتليب حاجاته ورغباته .إضافة إىل إمكانية اقرتاح مسات إضافية للمنتجات جيد العميل أ
Response(وقت االستجابة . 2 Time(: يعكس هذا البعد مدى قدرة املؤسسة على وضع اخلطط والربامج

ومن وجهة . عملية توليد املعلوماتخالل الالزمة لالستجابة لرغبات واحتياجات العمالء، واليت يتم حتديدها من 
نظر نشاط التخطيط، فهو يعكس مدى تأثري احتياجات السوق على حتديد القطاعات السوقية وتطوير برامج 
التسويق، حيث أن التخطيط القائم على أساس املعلومات التسويقية، يعكس إىل حد كبري السرعة والتكامل اليت 

. 106، ص 2005، ترمجة سرور علي إبراهيم سرور؛ حممد عبد الرمحن، دار املريخ للنشر، الرياض، إدارة العملياتسكوت شافري؛ جاك مريديث، 1
.327شارلز هل؛ جاريث جونز، مرجع سابق، ص 2
.108-107سكوت شافري؛ جاك مريديث، مرجع سابق، ص ص 3
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ا إعداد  وتشري االستجابة إىل االستعداد الدائم ملقدمي اخلدمة خلدمة . لربامج التسويقيةتنفيذ خمتلف او يتم 
م ألدائها عند احتياجهم هلا . 1وتتعلق االستجابة بعنصر الوقت يف املقام األول. عمالئهم وعلى قدر

دف لتحقيق التميز، االستجابة السريعة حلاجات للعمالء، وذلك بتوف ري ما يريدونه ويتعني على املؤسسة اليت 
م يف الوقت الذي يرغبون فاملؤسسات اليت تستطيع تلبية . ، وذلك من أجل اكتساب ميزة تنافسيةهوإجناز طلبيا

ا، وفرض أسعار أعلى هلذه املنتجات،طلبات العمالء بسرعة أكرب . 2تتمكن من بناء الوالء هلا، ومتييز منتجا
:3ل يتطلب ما يليوبصفة عامة، فإن تقليص وقت االستجابة للعمي

.وظيفة تسويق قادرة على نقل طلبات العمالء سريعا إىل قسم اإلنتاج. أ
.ملطالب العمالء املتجددةاستجابةوظيفة إنتاج ووظيفة إدارة مواد قادرتني على ضبط جداول اإلنتاج سريعا . ب
ري يالعملية، وخاصة فيما يتعلق بتغنظم معلومات فعالة تساعد وتدعم وظيفيت اإلنتاج والتسويق يف هذه . ج

.احتياجات العمالء من خدمات املؤسسة
.املتابعة املستمرة لضمان تطوير املنتجات واخلدمات مبا يتناسب مع احتياجات العمالء. د
عقد اجتماعات دورية لوضع خطط لالستجابة للتغريات اليت حتدث يف قطاع نشاط املؤسسة ومواجهة . هـ

.أسعار منتجات املؤسسات املنافسةالتغريات يف 
التنسيق اجليد بني أنشطة اإلدارات املختلفة على مستوى املؤسسة لتحقيق االستجابة لرغبات العمالء بتعديل . و

م.أو تطوير السلع واخلدمات املطلوبة م واقرتاحا .واإلصغاء لشكاوى العمالء وانشغاال
.املؤسسة من تنفيذها يف الوقت احملددمتابعة تنفيذ اخلطط التسويقية حىت تتمكن.ز

:4وتنعكس مميزات االستجابة السريعة لطلبات العمالء، على املؤسسة إجيابا، وذلك من خالل ما يلي
م، مما يزيد من رضاهم ووالئهم للمؤسسة،-  الرتكيز على العمالء وخدمة احتياجا
ليت ال تضيف قيمة،التشغيل الفعال والذي يقلل املخزونات، ويلغي اخلطوات ا- 
تقليل تكاليف العمليات وختفيض اهلدر يف الوقت والعمل،- 
توليد أسرع للعائد وزيادة التدفقات النقدية مع سرعة التسليم،- 

.124نبيلة ميمون، مرجع سابق، ص 1
.328شارلز هل؛ جاريت جونز، مرجع سابق، ص 2
:راجع3
. 54ناجي معال، مرجع سابق، ص -
. 329شارلز هل؛ جاريت جونز، مرجع سابق، ص -
.112سكوت شافري، جاك مريديث، مرجع سابق، ص 4
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أفضل بسبب خطوط االتصاالت املباشرة،اتصاالت- 
مع وقت أقل للتسليم، يوجد وقت أقل للتغريات يف أوامر وطلبات العمالء، - 
ملؤسسة على االحتفاظ بعمالئها وزيادة قاعدة عمالئها، ومن مث زيادة حصتها السوقية،قدرة ا- 
م املبذولة وعملهم اجلاد يف حتقيق -  حتسني معنويات العاملني بسبب النتائج االجيابية احملققة من خالل جمهودا

هداف املؤسسة،طلبات ورغبات العمالء، خدمة أل
:فيما يليهو موضحلل من تكاليف الوحدة املنتجة أو اخلدمة بشكل كبري، كما االستجابة األسرع للعمالء تق- 

العالقة بين وقت االستجابة والتكلفة: )11(الشكل رقم 

االستجابةيف وقتري النسبة املئوية للتغ

.113سكوت شافري؛ جاك مريديث، مرجع سابق، ص :المصدر

، يؤدي إىل اخنفاض يف تكلفة %50أن تقليل وقت االستجابة بـفمن خالل الدراسات التجريبية تبّني 
يف السعر وبذلك ترتفع القيمة اليت يدركها فيضوقد يقابله خت. %30إىل %10الوحدة املنتجة بنسبة ترتاوح ما بني 

مما يؤدي بالتبعية إىل ارتفاع احلصة السوقية ،العميل من خالل كل من االستجابة السريعة والسعر املنخفض
أما إذا اختارت هذه األخرية عدم ختفيض السعر، فينتج عن ذلك هوامش أعلى ورحبية . للمؤسسة املنتجة

.1متزايدة

.113-112ص ص مرجع سابق، ، سكوت شافري؛ جاك مريديث1
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:خالصة
والتفاين يف خدمة ،لديهامكانيات املتاحةاإللموارد و لكفءاالستثمار المن خالل قدرة املؤسسة على 

معمالئها م ومقابلة توقعا بأسلوب يصعب على املؤسسات األخرى تقليده، واحملافظة على ثبات وتلبية حاجا
ا مت، تجاوز املعدل املتوسط ألرباح قطاعهايذيأرباحها المستوى  . تلك ميزة تنافسية وتتفوق على منافسيهافإ

لذلك ينبغي على املؤسسات أن تتعرف على العوامل املؤثرة يف حتقيق امليزة التنافسية ومصادرها وأبعادها املرتبطة 
لكي تستطيع مواجهة التحديات والتهديدات املفروضة من ِقبل املؤسسات ،مبدى أمهية القطاع الذي تنتمي إليه

:العناصر التاليةهذا الفصل، أمكن التوصل إىل ملختلف جوانبناتطرقوبعد.فس القطاعاملنافسة يف ن
على مستوى : الذي تواجهه املؤسسات، وهي تصنف وفق ثالث مستوياتوهريعترب التنافسية التحدي اجلتُ - 

دف إىل التطوير والتحسني املستمر لألداء وحتقيق . الدولة، على مستوى القطاع وعلى مستوى املؤسسة وهي 
ل وعليه، تصبح التنافسية الوسيلة األساسية للتعامل يف السوق من خال. درجة عالية من الكفاءة وتعظيم األرباح

. العمل على كسب وبناء وتنمية املزايا التنافسية
ميزة التكلفة األقل اليت ميكن حتقيقها إذا ما متكنت من اإلنتاج بتكلفة أقل من : تنقسم امليزة التنافسية إىل- 

ا على تقدمي منتج. منافسيها، مع عدم إغفال جانب اجلودة املطلوبة متميز بقيمة وميزة التمييز اليت تعكس قدر
مقاييس نوعية تقيس درجة رضا العميل عن منتجات املؤسسة : إىلمؤشرات قياسها تتفرعو .عالية لدى العمالء

أسباب تنمية وتطوير امليزة التنافسيةوأن.مقارنًة باملنافسني وأخرى كمية ترتبط باألداء املايل للمؤسسة يف السوق
.ديدة وتغري حاجات ورغبات وتوقعات العمالءاجلتكنولوجيا الأمهها ظهور من عديدة ،

واليت تؤدي . اجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء: أسس أو أبعاد بناء املزايا التنافسيةتتضمن - 
التفوق حتقيقويتطلب . إىل حتقيق هيكل تكلفة أقل أو تقدمي منتجات متمايزة تتمتع مبواصفات وجبودة عالية

ا والقطاع السوقي املستهدفعلى املنافسني، تبّين املستمر  ا وإمكانيا . البعد التنافسي الذي يتوافق مع قدرا
ضرورة الدراسة الواعية للظروف اجلديدة وما تتيحه من فرص وما تفرضه يتطلببناء املزايا التنافسية إنّ 

ز عليه املؤسسة تركّ جيب أن ما ولعل أهم.بني موارد املؤسسة والفرص يف البيئةاملالءمة،لضمانمن قيود وخماطر
وإن بناءها عن طريق ممارسات إدارة املوارد البشرية .استدامتهامحايتها من التضاؤل والعمل على هو ،اهتمامها

.ألطول مدة ممكنةيؤدي إىل صعوبة تقليدها من طرف املنافسني مما يؤدي إىل استدامتها واحلفاظ عليها 



:الفصل الثالث

لمؤسسات المتوسطةلبناء المزايا التنافسية 
الجزائرية من خالل مدخل ممارسات إدارة 

الموارد البشرية
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:الفصل الثالث
من خالل مدخل ممارسات إدارة الموارد البشريةالجزائريةلمؤسسات المتوسطةلبناء المزايا التنافسية

: تمهيد
كانت مملوكة يف غالبيتها من و نشأت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة االستعمارية، 

دف من خالل نشاطها إىل خدمة االقتصاد اجلزائري. طرف املعمرين بل كان دورها مكمال لنشاط ،ومل تكن 
أوىل احملاوالت للتأكيد ظهرتبعد االستقاللو .الشركات االستعمارية وتعود بأرباحها على االقتصاد الفرنسي

. زائر من خالل التقرير اخلاص بربنامج تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطةعلى أمهية ودور هذه املؤسسات يف اجل
وتزايد ،إعطاء القطاع اخلاص أمهية قصوى خاصة مع االنفتاح االقتصاديمتّ ويف التسعينات من القرن العشرين 

سات واهليئات يف السنوات األخرية، حيث يظهر ذلك من خالل إصدار القوانني لرتقية وإنشاء املؤسبهاالهتمام 
.ة واملمّولة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةمالداع

اإلسرتاتيجية باستخدامكغريها من املؤسسات، تسعى املؤسسات املتوسطة اجلزائرية إىل بناء مزايا تنافسية،
ا ومواردها األمثل إلستغالل الاوالعمل على،لتحقيق أفضل أداءمع أهدافها وظروفهاتوافق تالتنافسية اليت  مكانيا

تفضيله تعمل على و املتاحة يف إنتاج منتجات وتقدمي خدمات، تؤدي إىل زيادة ثقة العميل يف هذه املؤسسات
وبالتحديد إدارات مواردها البشرية،ذلك مرهونا مبدى قدرة هذه املؤسساتعتَرب ويُ . وزيادة رضاه عما تقّدمه له

تتميز بالسمات اإلجيابية النادرة اليت ال و البشرية القادرة على إضافة القيمة على اختيار املواردواملسؤولني عنها،
ا واحلفاظ عليهامتتلكها املؤسسات املنافسة االستغالل و واليت يصعب تقليدها يف سوق العمل والعمل على جذ

.خلصائصهامثلاأل
: ضمن مباحثه الثالثة إىل خمتلف النقاط ذات الصلة، وذلك كما يلي،وسنتطرق يف هذا الفصل

.)Porter(حتقيق امليزة التنافسية حسب منوذج : املبحث األول
.أمهية ممارسات إدارة املوارد البشرية يف التميز من خالل املوارد البشرية: املبحث الثاين

ا كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات املتوسطة أمهية إدارة املوارد البشرية وممارسا: املبحث الثالث
.اجلزائرية
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)Porter(تحقيق الميزة التنافسية حسب نموذج : األوللمبحثا
ونظرا . املصادر واإلمكانيات املتاحة لديهاحتليل وفحصيف سعيها لبناء مزايا تنافسية، حتتاج املؤسسة إىل 

األفكار رحت بشأنه العديد من باهتمام العديد من الُكّتاب والباحثني، حيث طُ ألمهية هذا املوضوع، فقد حضي
بداية االهتمام بدراسة وحتليل امليزة التنافسيةالثمانينات من القرن املاضيوقد شهد مطلع. ووجهات النظراآلراءو 

والذين كانت املرتكز على املوارد،يئة واملدخلاملدخل املرتكز على الب: مها،متناقضنير تيارين فكريني بظهور وتطوّ 
رف من خالل هذا املبحث علىنتعوس. حتقيق امليزة التنافسيةاملداخل املفسرة ملصادرهلما مسامهة هامة يف فهم 

.)Porter(على البيئة ممثال يف منوذج املدخل املرتكزبخمتلف اجلوانب املتعلقة
)Porter(لـ تحليل هيكل الصناعة حسب نموذج القوى الخمس : المطلب األول

هناك من يرى أنه البد على املؤسسة أن تأخذ البيئة اخلارجية كأساس يف حتديد توجهها لبناء املزايا 
ا ،لذلك.عتبارًا من كون هذه األخرية يتم حتقيقها وتنفيذها يف البيئة اخلارجيةاالتنافسية،  سرتكز على السوق فإ

الصناعة اليت تعمل فيها املؤسسة هي أقرب بيئة هلا، وبالتايل عدُّ وتُ . 1أساًسا، بدال من الرتكيز على البيئة الداخلية
يستند الصناعةإن تعريف.2ي إليهامفإن جوهر حتليل البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة هو حتليل الصناعة اليت تنت

ة، بديلة تجات تنتج من،املتنافسةاملؤسساتأنّ إىل فكرة ويف خضم . وبالتايل فهي تنشط يف نفس السوقمتشا
وبالتايل فإن حتديد السوق هو خطوة أساسية إلجراء حتليل دقيق للبيئة . املنافسة تؤثر على بعضها البعض

من االسرتاتيجيات التنافسية اليت تستخدمها املؤسسات يف التنافس غنيا وتتضمن الصناعات مزجيا . 3التنافسية
ويتم تبين تلك االسرتاتيجيات نظرًا ألمهيتها بالنسبة خلصائص .سرتاتيجي، وحتقيق العوائد فوق املعدلاإل

، مقاربة منهجية لتحليل "اإلسرتاتيجية التنافسية"يف كتابه الذي حيمل عنوان ) Porter(وقد اقرتح .4الصناعة
بنية الصناعة، مبعىن طبيعة وشدة القوى التنافسية اليت هيكل الصناعة واملنافسة الذي اعتربه أمرا ضروريا لدراسة 

ومن بني النماذج العديدة اليت طرحت لتحليل قوى املنافسة يف .5حتدد رحبية املؤسسة على املدى الطويل
Five(يعترب منوذج القوى اخلمس للمنافسة الثمانينات من القرن املاضي،  forces model ( لتحديد جاذبية

وأفضل تلك النماذج، وقد عّمم استخدامه بشكل واسع النطاق يف الصناعة أوال ويف اخلدمات الصناعة، من أهم

.198ثامر البكري، مرجع سابق، ص 1
.44نبيل حممد مرسي؛ أمحد عبد السالم سليم، مرجع سابق، ص 2

3 Laurence Lehmann-Ortega; Frédéric Leroy, Strategor: Toute la statégie d’entreprise, 7ème édition, Dunod,
Paris, 2016, p. 65.

، الطبعة مدخل إلدارة المنظمات في األلفية الثالثة: اإلدارة اإلستراتيجية المستدامةحممد حسني العيساوي؛ جليل كاظم العارضي؛ هاشم فوزي العبادي، 4
.334، ص 2012األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عّمان، 

5 Laurence Lehmann-Ortega; Frédéric Leroy, op. cit, p. 39.
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التنافس بني املؤسسات يف الصناعة :بأن أي صناعة حتكمها العوامل التنافسية اآلتية)Porter(وقد أّكد .1الحقا
القوة التفاوضية اليت يتمتع ، الداخلون اجلدد احملتملون للمنافسة،الغرضنفس املنتجات البديلة اليت تؤدي ،نفسها

:وفيما يلي عرض هلذا النموذج.القوة التفاوضية اليت ميارسها العمالءو ا املوردون
Michael(نموذج القوى الخمس للباحث : )12(الشكل رقم Porter(

La source: Michael Porter, Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors, The

free press, New York, 1998, p.4.

.لتشخيص وحتديد الضغوطات التنافسية، وتعيني قوة وأمهية كل منهاهذا النموذج يعّد األداة األقوىإن
فهو يسمح للمؤسسة بتحليل القوى ،وتعترب هذه الطريقة األكثر انتشارا كتقنية مستخدمة يف التحليل التنافسي

دف التعرف على الفرص  وى والتهديدات، حيث أنه كلما زادت قوة إحدى هذه القالتنافسية يف بيئة الصناعة 
ديد للمؤسسة، .التنافسية، ترتاجع قوة املؤسسة يف حتقيق مزايا تنافسية مبعىن أن عوامل املنافسة القوية تعترب مبثابة 

ا تؤدي إىل تراجع املبيعات وبالتايل تقليص حجم األرباح .2اُتشّكل عوامل املنافسة الضعيفة فرصة هلفيما. أل
تهديد المنافسين المحتملين.أوال

املنافسون احملتملون هم املؤسسات اليت ال تنافس حاليا يف الصناعة، ولكن لديها القدرة إذا ما رغبت يف 
ديداميثّ مدخوهلإذ أنّ . ذلك على اعتبار أنه كلما زاد عدد املؤسسات اليت تنشط يف ،ملؤسسات احلاليةالرحبية ل 

ومن ناحية أخرى، كلما اخنفض .3مة أكثر صعوبةة السوقية للمؤسسات القائصصناعة معينة، أصبحت محاية احل
ويتوقف هذا . فع أسعارها وحتقيق عائدات أكربر كلما متكنت املؤسسات احلالية من ،منافسني جددخطر دخول 

.269طاهر حمسن الغاليب؛ وائل صبحي إدريس، مرجع سابق، ص 1
والتوزيع، ، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر النظرية والتطبيق: اإلدارة اإلستراتيجية في القرن الحادي والعشرينعبد الباري إبراهيم درة؛ ناصر حممد جرادات، 2

.212، ص 2014عّمان، 
.131، ص 2013، الطبعة األوىل، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جّدة، اإلدارة اإلستراتيجيةجعفر عبد اهللا إدريس،3

املنافسون احملتملون

القوة التفاوضية 
للموردين

القوة التفاوضية 
للعمالء

ديد املنتجات البديلة

املنافسون احلاليون



خالل مدخل ممارسات إدارة املوارد البشريةبناء املزايا التنافسية للمؤسسات املتوسطة اجلزائرية من : الفصل الثالث

132

دخول املنافسني اجلدد يف اليت تقلل من معدلالدخول اليت تتمثل يف مجيع العواملأو حواجز التهديد على عوائق
وتتمثل هذه العوائق فيما . 1الصناعة من جهة، وعلى ردود األفعال املتوقعة من املؤسسات احلالية من جهة أخرى

:2يلي
مما يصّعب على ،يتمثل يف تفضيل العمالء ملنتجات املؤسسات احلاليةوالذي :الوالء للعالمة التجارية.1

.الداخلني احملتملني اقتطاع جزء من حصتها السوقية
عمليات اإلنتاج املتفوقة، التحكم يف املدخالت وإمكانية توفري موارد : وتنشأ من:مزايا التكلفة المطلقة.2

ديدات املنافسني احملتملني تصبح أضعفهذه امليزةفإذا كانت املؤسسات القائمة متتلك . أرخص .، فإن 
مثل التسويق، ،إىل إمكانية تطوير وفورات احلجم يف أغلب الوظائف)Hitt(يشري :اقتصاديات الحجم.3

ا حيسن من مرونة املؤسسة .التصنيع، البحث والتطوير والتموين، وأن زياد
ل حاجزا أمام املؤسسات تشكّ ،ل املرتفعة اليت قد يتحملها العميلإن تكاليف التحوّ :لتكاليف التحوّ .4

. اجلديدة الراغبة يف دخول الصناعة ألول مرة
كلما كانت املؤسسات تتمتع حبماية قانونية، فإن خطر دخول منافسني : اللوائح واألنظمة الحكومية.5

.حمتملني سوف يتقلص، وبذلك تنخفض حدة املنافسة داخل الصناعة مما يسمح بتحقيق معدالت أرباح أعلى
المنافسة بين المؤسسات القائمة.ثانيا

واليت يف صناعة ما، األخرىاملؤسسات أو وضعية املؤسسة مقارنًة مبؤسسة أو تشري املنافسة إىل حالة 
ة سوقية أكرب، للحصول على مركز تنافسي أفضل وحص.3ميكن أن تتنافس معها من خالل تقدمي منتج أو خدمة

فسة باألسعار، طرح منتجات جديدة ذات نوعية رفيعة، جودة التصميم باستخدام أساليب خمتلفة مثل املناوذلك 
.مقارنًة باملنافسنيامتميز امما يتيح للمؤسسة موقع،خدمة العمالءو واألداء 

:4ويتم حتديد القطاع أو القطاعات اإلسرتاتيجية اليت تنشط فيها املؤسسة، باستخدام ثالثة معايري
.احلاجة اليت يستجيب هلا. 1
.العميل أو نوع العمالء املستهدفني. 2

1 Rodolphe Durand, op. cit, p. 23.
:راجع2
.113-110شارلز هل؛ جاريث جونز، مرجع سابق، ص ص -
.348-344كاظم العارضي؛ هاشم فوزي العبادي، مرجع سابق، ص ص حممد حسني العيساوي؛ جليل-

3 Sophie Richard-Lanneyrie, Le dictionnaire français du marketing: Tous les mots clés à connaitre en
marketing, Legénie des Glaciers, Paris, 2014, p. 34.
4 Philippe Taché, Accroitre l’avantage concurrenciel, Eyrolles, Paris, 2014, p. 42.
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.طبيعة نشاط املؤسسة، األساليب، التقنيات والتكنولوجيا املستخدمة، اخلربة الالزمة لتقدمي املنتج أو اخلدمة. 3
أما إذا كانت . املنافسة الضعيفة تعترب فرصة للمؤسسات لرفع األسعار وحتقيق مستوى أرباح أكربإّن 

. 1الذي يؤدي إىل تقليص حجم أرباح الصناعةخفيض األسعار وزيادة النفقات، األمراملنافسة قوية، فستقوم بت
ديدا قويا للرحبية،وعليه :2فهي تعتمد على العناصر التالية. فإن حدة املنافسة بني املؤسسات القائمة تشّكل 

.كلما كان هناك عددا كبريا من املنافسني يف سوق معينة،تكون شدة املنافسة أكثر قوة: عدد املشاركني. 1
مثل اخرتاق (عندما تنفذ إسرتاتيجيات هجومية ،تكون شدة املنافسة أقوى بكثري: إسرتاتيجيات املؤسسات. 2

).مثل إسرتاتيجية احملاذاة(، بدال من اإلسرتاتيجيات الدفاعية )السوق
.ندما تكون املنتجات سهلة التقليد وغري مكلفةع،تكون املنافسة أكرب: طبيعة املنتجات. 3

القوة التفاوضية للعمالء.ثالثا
ااقتناءيف رغبتهمل العمالء أهم قوى املنافسة، حيث يتوقف جناح املؤسسة على ميثّ  ا وخدما . منتجا

أمامهم تعرضها املؤسسات ةوقد أصبح العمالء يتمتعون بقوة تفاوض ومساومة كبرية بسبب وجود بدائل عديد
لى التفاوض، وبالتايل إمكانية ختفيض كما أن معرفتهم الكاملة بالسلع واخلدمات تعطيهم قدرة عالية ع. املنافسة

ا أو مؤسسات توزع . 3األسعار واحلصول على مزايا عديدة وميكن أن يكون العمالء أفراًدا يستهلكون منتجا
ا على املستخدمني النهائيني وعندما تتسم قدرة العمالء على التفاوض بالضعف، ميكن للمؤسسة رفع . منتجا

ا على املؤسسة للحصول على .أسعارها وحتقيق أرباح كبرية م، ميكنهم زيادة الضغوط اليت ميارسو وكلما زادت قو
التفاوض لديهم يشرتون بكميات كبرية، فقوة وعندما يكون عدد العمالء قليل أو .4التخفيضات السعرية املرغوبة

قوة أساسية مؤثرة بكثافة املنافسة يف الصناعة، وقد تعرض املؤسسات املنافسة ضمانات واسعة أو خدمات خاصة 
:5للحصول على والئهم، ويكون العمالء أكثر قوة يف الظروف اآلتية

.ل لنوعيات بديلة من املنتجات ذات أسعار أقلإذا كان باستطاعتهم التحوّ .1
.وم العمالء بشراء كميات كبرية، وبذلك تزيد درجة أمهيتهم بالنسبة للمؤسسةعندما يق.2
ا.3 .إذا كانت املؤسسة تتوقع اخنفاض حجم الطلب على منتجا

.213عبد الباري إبراهيم درة؛ ناصر حممد جرادات، مرجع سابق، ص 1
2 Sébastien Soulez, Le marketing: Marketing stratégique comportement de l’acheteur, gestion de la
relation client, marketing opérationnel, Gualino, Paris, 2016, p. 33.

، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "على التسيري االسرتاتيجي للمؤسسات االقتصادية) NTIC(أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة "صباح بلقيدوم، 3
.87، ص 2013، اجلزائر، 2جامعة قسنطينة 

.214بق، ص عبد الباري إبراهيم درة؛ ناصر حممد جرادات، مرجع سا4
.353حممد حسني العيساوي؛ جليل كاظم العارضي؛ هاشم فوزي العبادي، مرجع سابق، ص 5
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م احلصول عليها من .4 م، منتجات منطية أو غري متميزة، حيث يدرك العمالء أن بإمكا إذا كانت مشرتيا
.مؤسسات أخرى

م بأنفسهم كوسيلة لإذا كان مبقدورهم.5 .رض ختفيض يف األسعارفالتهديد بدخول الصناعة، وإنتاج احتياجا
وإذا متّكن العمالء نتيجة قوة تفاوضهم، من ختفيض األسعار أو رفع التكاليف من خالل طلب منتجات 

باملقابلو . ديدأفضل جودة وخدمة، فإنه ميكنهم تقليص أرباح الصناعة، لذلك يعترب العمالء األقوياء عنصر 
وبالتايل أو تقليص تكاليفهاميكن للمؤسسات رفع األسعار إنه عندما يكون العمالء يف موقف مساومة ضعيف، ف

.زيادة مستوى أرباح الصناعة
القوة التفاوضية للموردين.رابعا

بينهما، وذلك من خالل ثري العالقة املتبادلة أجيب حتليل القوة التفاوضية للموردين اجتاه املؤسسة ملعرفة ت
، مواعيد طبيعة املوادحتليل املتغريات اخلاصة بعمليات التوريد والتجهيز، خاصة من حيث الكلفة والنوعية،

.التسليم، اخلصومات، أثر التغريات التكنولوجية واالقتصادية والسياسية على استمرار عمليات التوريد يف املستقبل
م يف التهديد برفع األسعار أو ختفيض جودة السلع تزداد قوة مساومة املوردين إذاو  استطاعوا استخدام قو

ا ديدا عندما تكون لديهم القدرة على فرض األسعار اليت .1واخلدمات اليت يقدمو وبعبارة أخرى، ميثل هؤالء 
ا، أو ختفيض جودة تلك املدخالت، ومن مث ختفيض رحبية .املؤسسةيتوجب على املؤسسة دفعها مثنا ملدخال

:2يف املواقف التالية،املوردون يف موضع قوةيكون ) Porter(وحسب 
.وجود عدد حمدود من املوردين للمدخالت املطلوبة.1
.تكاليف عالية إذا حتولت إىل مورد آخرل املؤسسةاملدخالت متميزة بدرجة تؤدي إىل حتمّ .2
.مهما للمورديني إليها املؤسسة ال متثل عميالمالصناعة اليت تنت.3
. عندما متثل املدخالت عنصرا رئيسيا ومدخال هاما للسلعة املنتجة.4
م اخلاصة .5 منتجات تنافس منتجات إلنتاجعندما يهدد املوردون بدخول صناعة عمالئهم واستخدام مدخال

.املؤسسات احلالية يف الصناعة
تهديد المنتجات البديلة. خامسا

حيث أن وجود بدائل . لك املنتجات اليت ميكنها إشباع حاجات مماثلة للعمالءاملنتجات البديلة هي ت
ديدا  فإذا كانت السلع .ألن العميل ليس وفيا لألبد لتقنية أو ملنتج وذلك لتغري احتياجاتها، دائمقوية ميثل 

.60نبيل حممد مرسي؛ أمحد عبد السالم سليم، مرجع سابق، ص 1
.132جعفر عبد اهللا إدريس، مرجع سابق، ص 2



خالل مدخل ممارسات إدارة املوارد البشريةبناء املزايا التنافسية للمؤسسات املتوسطة اجلزائرية من : الفصل الثالث

135

ديدا،لنفس احلاجة بأسعار ونوعيات أفضلاإلشباعواخلدمات البديلة توفر  ا تصبح بذلك  حقيقيافإ
ديد املنتجات مبجموعة من العوامل، أمهها.1لمؤسسةلاحلاليةلمنتجاتل :2وترتبط حمددات 

.وسهولة احلصول عليهااإلشباعاألداء النسيب للبدائل من حيث األسعار والنوعية والقدرة على .1
اتكاليف التحّول حنو هذه البدائل، فكلما كانت ضئيلة.2 .زادت خطور
ا واليت ميكن أن تتطور الحقا باجتاهات أفضل.3 .ميل العمالء حنو هذه البدائل والقناعات املتولدة لديهم بشأ

:3ضمن حتليل هيكل الصناعة، فإن حتقيق امليزة التنافسية يتم من خالل ثالث مراحل، هيو 
من خالل الضغط الذي متارسه القوى التنافسية ذلك يتم و :تحديد بنية القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة. 1

حيث متّكن دراسة هذه القوى من حتديد جاذبية السوق يف ذلك القطاع وحتديد الوضعية التنافسية ، اخلمسة
احملافظة على الوضعية التنافسية للمؤسسة إضافة بوبازدياد ضغط هذه القوى، فإنه يصبح من الصع. للمؤسسة

.لى االستثمار بشكل مقبولإىل صعوبة حتقيق عائد ع
إذ ينبغي أن تقوم املؤسسة باختيار إسرتاتيجية حمددة من أجل حتقيق امليزة : اإلستراتيجية التنافسيةإقرار. 2

التنافسية، سواء من خالل إسرتاتيجية قيادة التكلفة نتيجة لتحقيق أقل التكاليف أو من خالل إبراز صفة يف 
.ر العميلمنتجات املؤسسة ذات قيمة يف نظ

دون اعتبار أن هذه املرحلة ستنتهي بعد مدة معينة، بل هي مرحلة مستمرة : اإلستراتيجية التنافسيةتطبيق. 3
.تقوم فيها املؤسسة بإعادة تقييم القطاع الذي تنتمي إليه ووضعيتها التنافسية فيه

التنافسية املوجودة يف بيئة عملها وعليه، يتوجب على كل مؤسسة أن ترّكز اهتمامها على معرفة القوى 
ديدها لوضعية ومكانة املؤسسة، وأن تقوم بالتحديد الدقيق لألهداف اإلسرتاتيجية اليت تسعى إىل  ومدى 

ا .حتقيقها، وبذلك تتمكن من حتديد اإلسرتاتيجية التنافسية اليت تتوافق وتتالءم مع ظروفها وإمكانيا
يعتمد بدرجة كبرية على أسواق وصناعات الدول املتقدمة، حيث اخلمسمنوذج القوى بالذكر أن جدير

تعديال على 1990عام )Austin(وعليه، فقد أضاف . اا يكون حمدودهاالقتصاديات حرة والتدخل احلكومي في
املوجودة يف الدول النامية، من خالل إضافة عامل آخر هو السياسات األعمالالنموذج كي يتماشى وبيئة 

لة أو وهو قوة املؤسسات املكمّ ) Porter(عامال آخر لعوامل منوذج 1996عام )Grove(كما أضاف . ةاحلكومي
Macmillan(وأخريا أضاف . م منتجات أو خدمات متممة ملنتجات أو خدمات املؤسسةتقدّ اليت مة، وهي املتمّ 

1 Jacques Bojin; Jean-Marc Schoettl, L’essentiel de la stratégie: outils, méthodes, bonnes pratiques, Eyrolles,
Paris, 2012, p. 245.

.276طاهر حمسن الغاليب؛ وائل صبحي إدريس، مرجع سابق، ص 2
.100، ص 2012، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عّمان، الخيار اإلستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسيةحمي الدين القطب، 3
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and Tampoe (مجاعات الضغط وهي عبارة عن أفراد ميثلون املؤسسات بشكل :ومها،عاملني آخرين2000عام
.والتغري والتقلب يف الوالء للعالمة التجارية أو أمناط احلياة. ثري على احلكومةرمسي للتفاوض والتأ

سلسلة القيمة لتحليل النشاطات الداخلية للمؤسسة: المطلب الثاني
The(القيمة مفهوم سلسلة عزىي Value Chain ( إسهاماتإىل)Porter (عامالذي قام بتطويرها

ا تلك األنشطة اليت متارسها املؤسسة وحيّقق كّل منها جزًء من القيمقصَ ويُ . 1984 خالفا لتلك اليت ،ة املضافةد 
ا من مصادر خارجية مث، التصنيع وعمليات التحويل، األوليةالم املواد وتبدأ السلسلة من است. ميكن أن تستعني 

اوتعرّ .1وصول املنتج إىل املستهلك النهائيالنقل والتوزيع إىل غاية  طريقة نظامية للنظر:"ف سلسة  القيمة على أ
ن من خالهلا فهم املصادر احلالية واحملتملة للميزة اليت املؤسسة، حبيث ميكديهاؤ إىل سلسلة النشاطات اليت ت

جمموعة من األنشطة اليت تؤدى لتصميم وإنتاج املؤسسة تعتَرب فإنووفقا هلذا املفهوم، . 2"ن منافسيهاعحتققها 
ا، ومتثل هذه األنشطة يف جمموعها سلسلة القيمةيوتسويق وتسل وأن االختالفات بني املنافسني . م وتدعيم منتجا

على حمورين إضافة إىل ذلك، فإن سلسلة القيمة تركز . متثل مصدرا رئيسيا لتحقيق امليزة التنافسيةاألنشطةيف هذه 
:3مها،أساسيني

ا تضيف قيمة للمنتج النهائياألنشطةوهي تلك : قيمةالالتي تضيف األنشطةتحديد.1 . اليت يظهر أ
األنشطة اليت ال الفصل بينها وبني األنشطة املولدة للقيمة و لتحديدتستخدم املؤسسات هذا املفهوم ، بالتايلو 

.تضيف قيمة
.وهي الكلف اليت يؤدي إنفاقها إىل إضافة قيمة للمنتج النهائي: قيمةالتحديد الكلف التي تضيف .2

وهي تنتج عن . إن القيمة هي ما يدفعه العمالء للمؤسسة مقابل املنتجات واخلدمات اليت تقدمها هلم
فرتض أن يزيد سعر يُ سلسلة من العمليات اليت يتم مبوجبها حتويل املدخالت إىل خمرجات، وعند حتديد األسعار 

وعليه، حتقق املؤسسة األرباح إذا زادت القيم اليت تستلمها من العمالء عن التكلفة . الوحدة املنتجة عن تكلفتها
ا لذلك فإن إجياد القيمة للعمالء واليت تفوق تكلفة اإلنتاج هي الفكرة األساسية يف . الكلية إلنتاج سلعها وخدما

. سسةحتليل امليزة التنافسية للمؤ 

1 Victoire de Margerie; Séverine le Loarne-Lemaire, La boite à outils du chef d’entreprise, Dunod, Paris,
2011, p. 20.

.88نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص 2
دف التخفيض بالتطبيق على الشراكة العامة "صاحل إبراهيم الشعباين؛ هشام عمر احلديدي، 3 استخدام سلسلة القيمة كأحد االسرتاتيجيات احلديثة إلدارة التكلفة 

لد مجلة تنمية الرافدين، "لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف نينوى .76، ص 2010، 97، العدد 32، ا
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دف إىل حتديد مصادر امليزة التنافسية احلالية واحملتملة، من خالل حتليل إ ن سلسلة القيمة تعترب تقنية 
. ااهلدف من إجراء هذا التحليل هو التحديد الدقيق جلوانب القوة والضعف هلو . النشاطات الداخلية للمؤسسة

ة يتتوافق مع الفرص املستهدفة يف بيئة التنافس احلالاليتلذا تتضح أمهيته يف حالة تقييم جوانب القوة والضعف
أما جانب الضعف ،ق معني أو ميزة تنافسيةجانب القوة عن عامل متّيز وتفوّ واملستقبلية للمؤسسة، حيث يُعربِّ 

ووفقا هلذا.1أو ليس لديها القدرة على القيام به رغم توفرها لدى املنافسنيفهو ما تقوم به املؤسسة بشكل سيء 
تتكّون ،اإلطار، فإن املؤسسة هي عبارة عن جمموعة من األنشطة اليت تقوم بتنفيذ أعماهلا، تسمى أنشطة القيمة

:التايلالشكل كما هو موضح يف،  من تسع فئات تضمها جمموعتني أساسيتني
للمؤسسةسلسلة القيمة: )13(الشكل رقم 

Source: Philippe Le; Philippe Rivet, Piloter et réussir l’innovation en entreprise, Maxima, Paris, 2007, p. 81.

وأخرى داعمة ) أساسية(من جمموعة أنشطة أولية تتكون ، أن سلسلة القيمة يتضح من خالل الشكل
أن هناك عالقات وارتباطات بني خمتلف ، تعمل بالتنسيق من أجل حتقيق مزايا تنافسية للمؤسسة، إذ)مساعدة(

:ما يليفينوجزها ،مل كل جمموعة منهما على عدد من األنشطةتوتش. ولية منها أو الداعمةأنشطتها سواء األ
)األساسية(النشاطات األولية .أوال

اليت تقدمها املؤسسة ات مهمة التكوين املادي للمنتجفهي تؤديترتبط جبميع أنشطة قبل وبعد اإلنتاج، 
:2مل على األنشطة التاليةتوتش. وكذلك خدمات ما بعد البيععميلللاونقلههاوبيع

.94ي خليل، مرجع سابق، ص نبيل مرس1
.91حمي الدين القطب، مرجع سابق، ص 2
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اإلنتاجيةالعملية وتدفق املدخالت اليت تتطلبهاوتضم كافة النشاطات املتعلقة حبركة : الداخليةاإلمدادات.1
.املختلفةاإلنتاجلتأخذ مسارها ضمن خطوط استالم هذه املواد وختزينها ومناولتها : مثل

ا تتضمن . إىل خمرجاتهي تلك األنشطة املختلفة اخلاصة بتحويل املدخالت: اإلنتاجيةالعمليات .2 مبعىن أ
صيانة اآلالت و التشغيل، التجميع، التعبئة، التغليفأنشطة:إىل منتجات تامة، وتشملاألوليةحتويل املواد 
.والتجهيزات

والذي يشمل كل األنشطة املتعلقة بنقل وتوزيع وختزين وتسليم ،أي التوزيع املادي: الخارجيةاإلمدادات. 3
. وفق جدولة الطلبيات وبالوقت احملددأو نصف مصنعة املخرجات من سلع تامة الصنع 

، من سياسات واسرتاتيجيات بالعملية التسويقيةويتضمن كل النشاطات املرتبطة : التسويق والمبيعات.4
، الرتويج، التسعري، رجال البيع، اإلعالن: وتشمل. وتفضيلهاشراء منتجات املؤسسة تؤدي إىلووظائف تسويقية 

.العالقات مع منافذ التوزيعو اختيار منفذ التوزيع 
وتشمل خدمات ما بعد البيع من . لحفاظ على قيمة املنتجلاملرتبطة بتقدمي اخلدمة األنشطةتتضمن و :الخدمة.5

مدريب والتوالرتكيب غيار وتوفري قطع الصيانة إصالح و  .وتعديل املنتج وكذا تلقي شكاوى العمالء واستعالما
)المساعدة(النشاطات الداعمة .ثانيا

، حبيث تسمح هلا األوليةهي بدورها نشاطات منشئة للقيمة من خالل الدعم الذي تقدمه للنشاطات 
:1وتتمثل فيما يلي. بأداء دورها بكفاءة وفعالية

وميكن أن يرتبط بنشاط حمدد مكّون . املستعملة يف سلسلة القيمةاإلنتاجيتعلق بوظيفة شراء وسائل :وينمالت.1
رغم اإلمجاليةللقيمة أو بعدة نشاطات، كما أن تكلفة نشاطاته ال متثل يف الغالب إال جزًء بسيطا من التكاليف 

.يزيوعلى التماإلمجاليةأثرها املهم على التكاليف 
، حيث تأخذ نشاطاته أشكاال متعددة بدًء اإلنتاجيةويهدف إىل حتسني املنتج والعملية : التطوير التكنولوجي.2

.بتطوير التجهيزات ومراجعة اآلالتباألحباث األولية وتصميم املنتج وانتهاًء 
املوارد البشرية وظيفة هامة وأساسية خللق القيمة، وهي تضمن للمؤسسة إدارةتعترب:إدارة الموارد البشرية.3
من خالل التعيني والتحفيز خلق القيمة بشكل فعال، أنشطةمتالك املزيج املالئم من املهارات البشرية ألداء كل ا

الفرد ستزيد إنتاجيةوظيفة إدارة املوارد البشرية بكفاءة، فإن أداءفإذا ما متّ . والتدريب والتعويض واملكافأة وغريها
.، مما يؤدي إىل زيادة قدرة املؤسسة على خلق القيمة)القيمة املدركةاليت تزيد من (ل يوتتحسن عملية خدمة العم

.92حمي الدين القطب، مرجع سابق، ص 1
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ا اهلياكل األساسية اليت ترتكز عليها املؤسسة، وتنقسم إىل مجلة من : البنية األساسية للمؤسسة.4 ويقصد 
.والعالقات اخلارجيةية واحملاسبة، التخطيط، إدارة اجلودة، الشؤون القانونية الالعامة، املباإلدارةالنشاطات تتعلق 

والداعمة حيدد أساس املؤسسة يف خلق القيمة عن طريق جتزئة سلسلة األوليةاألنشطةاجلمع بني إن 
أفضل من تلك اخلاصة ط بطرقكل نشاتأديةوبالتايل يتمكن املديرون من تقييم مدى ، منفصلةأنشطةالقيمة إىل 

املديرون أنشطة حمددة يف مؤسستهم مع نفس األنشطة اليت ن يقارن أ، وبذلك تسمح سلسلة القيمة بهممبنافسي
وتستطيع املؤسسات إعادة هيكلة سالسل القيمة لديها بالصورة اليت تعزز القيمة هلا .تؤديها املؤسسات املنافسة

ا وإلغاء  ا من خالل خفض الكلف لتلك األنشطة وتعزيز كفاء ولألنشطة اليت حتتويها ولألطراف املرتبطة 
بعبارة أخرى، ميكن القول أن منوذج سلسلة القيمة ميّكن من دراسة . شطة املكلفة واليت تضيف قيمة منخفضةاألن

املؤسسة، لتحديد قدرة كل نشاط على املسامهة يف بناء ميزة تنافسية هلا أنشطةجوانب القوة وجوانب الضعف يف 
. تكلفة وكذا من ناحية القيمة املضافةومعرفة تطورها من ناحية اللألنشطةمن خالل حتليل داخلي دقيق 

االستراتيجيات التنافسية العامة: المطلب الثالث
من اليت تتخذها املؤسسات واليت متكنها من احلصول على مزايا أفضل من منافسيها، ختتلف اخلطوات 

مزايا ،طلب العمالءمع توفري االستجابة ل،تصنيع املنتج بالنوعية األفضل والسعر األقلويُعدّ . مؤسسة إىل أخرى
لفظ قد اسُتخِدمو .التنافسيةاإلسرتاتيجيةيدركها العميل، وحتقق له القيمة، ويرتبط حتقيق ذلك باخليارات 

وتعين فن " اسرتاتيجوس"وهي كلمة يونانية مشتقة من كلمة .منذ عدة قرون يف العمليات احلربيةاإلسرتاتيجية
اإلسرتاتيجية ناتج جهد عتربوتُ . 1إىل جمال األعمال يف الثالثني سنة األخرية من القرن العشرينالقيادة، وانتقل 

وهي ال ميكن أن تنجح، إال إذا ّمت تنفيذها . فكري من طرف خمططني، يتم تنفيذه يف وقت الحق من ِقبل آخرين
على األهداف احملّددة ووضع يُطلق فظ للفهذا ا.2قة وثيقة بني حتديدها وتنفيذهاإذ هناك عال. بشكل فّعال

ا وتقييمها مث اختيار البديل االسرتاتيجي األفضل ووضعه يف برنامج  البدائل ومقارنة التكاليف والعوائد املرتبطة 
ا)Chandler(إن أول تعريف حديث مت تقدميه إلسرتاتيجية األعمال، كان من طرف .زمين قابل للتنفيذ : ، على أ

الغايات األساسية والطويلة األجل للمؤسسة، واعتماد سلسلة من اإلجراءات وختصيص املوارد حتديد األهداف و "
ا خطة منفردة وشاملة ومتكاملة، ترتبط مبيزات تستخدمها املؤسسة ملواجهة أوقد ُوصفت ب.3"الضرورية لتحقيقها

التخطيط االستراتيجي للتفوق والتميز في : ، حبوث وأوراق عمل امللتقى العريب األول بعنوان"مبادئ وأساسيات التخطيط االسرتاتيجي"عاصم عبد الفتاح ثروت، 1
.83، ص 2007، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، القطاع الحكومي

2 Martin Reeves; Knut Haanaes; Janmejaya Sinha, Quelle stratégie pour votre stratégie?, Manitoba, Paris,
2015, p. 44.
3 Louise Lemire et autres, La planification stratégique des ressources humaines, Presses de l’université du
Québec, Canada, 2011, p. 18.
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ما متّ :"حمتوى اإلسرتاتيجية بأنهفية حتقيق املؤسسة ألهدافها، ويعرفيمتعلقا بكوعّدت منهجا . حتديات البيئة
إقراره حول غايات املؤسسة ونطاقها ومداخل املنافسة وما يرتتب عليها من نتائج ذات عالقة بسوقها وكيف 

.1"حتاول بلوغ امليزة التنافسية يف ضوء فهم عالقتها مع املؤسسات العارضة ملنتجات وخدمات مماثلة
ااإلسرتاتيجيةأكثر مشولية حيث أشار إىل 1980عام)Andrews(ويعترب التعريف الذي قّدمه  منط :"بأ

العاملة يف املؤسسة لتحقيق األهداف واألغراض والغايات، حبيث يكون سعيها باجتاه وضع واإلمكانياتالقرارات 
، من خالل معرفة وحتديد مستوى السلعة أو اخلدمة اليت تسعى املؤسسة األهدافاخلطط والربامج لتحقيق تلك 

اإلسهاماتلتقدميها، وكذلك تثبيت وتوضيح املستوى الذي تطمح لبلوغه، إىل جانب حتديد طبيعة ونوعية 
ا  .  2"اإلداريةاملطلوبة من وحدا

تم  التنافسية ببناء واستدامة امليزة التنافسية للمؤسسة ضمن القطاع الذي تنشط اإلسرتاتيجيةيف حني 
االت التنافسية فيه، وهي تتعلق باملوقف  التنافسي املتميز مقارنة باملؤسسات املنافسة، ويكون ذلك من خالل ا

اإذ تُعرَّف .اليت ترغب املؤسسة يف التميز من خالهلا ؤسسة يف جمال حتديد املافأهدعبارة عن إطار حيّدد :"بأ
اخلدمات، حبيث تتمكن من بناء مركزها التنافسي ومواجهة أواألسعار والتكاليف والتميز باملوجودات واملنتجات 

ديدات الداخلني اجلدد واملصادر البديلة .3قوى التحليل اهليكلي املتمثلة يف املنافسني والعمالء واملوردين و
الكتساب ميزة تنافسية تتيح هلا التفوق ) من خالل اسرتاتيجيات مستوى النشاط(فاملؤسسات تسعى 

ثالث اسرتاتيجيات خمتلفة متكنها من حتقيق " بورتر"وقد اقرتح . وحتقيق رحبية أعلى من املتوسط السائد يف القطاع
الرتكيز، واليت تسمى رتاتيجيةسوإييز التمإسرتاتيجيةقيادة التكلفة، ةإسرتاتيجي: ميزة تنافسية تتمثل يف

.4أو غري رحبيةخدمية أوألن كل املؤسسات تستطيع تبنيها سواء كانت صناعية " سرتاتيجيات التنافسية العامةإلا"
، امليزة التنافسية عام 1980املنافسة عام إسرتاتيجية:وقد عّرب عنها يف عدة كتب ومقاالت، وأهم تلك الكتب

، حيث يرى1990، امليزة التنافسية لألمم عام 1987الشاملة امليزة التنافسية إىل اإلسرتاتيجيةل من، التحوّ 1985
وميكن توضيحها من خالل . 5أن هذه االسرتاتيجيات كفيلة بتحقيق املؤسسات للتفوق على منافسيها" بورتر"

:الشكل التايل

تمع األردنية يف ضوء واقعها"سوزي حممد حاتوغ، 1 واالجتاهات أمنوذج مقرتح لدور اإلدارة يف حتقيق امليزة التنافسية يف برامج التعليم الفندقي والسياحي يف كليات ا
.30، ص 2006، جامعة عّمان العربية للدراسات العليا، األردن، )شورةغري من(، أطروحة دكتوراه فلسفة "املعاصرة

. 76، ص 2010، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عّمان، المرجع المتكامل في اإلدارة اإلستراتيجيةشوقي ناجي جواد، 2
مجلة الغري للعلوم االقتصادية ، "دراسة تطبيقية يف الشركة العامة المسنت اجلنوبية: اعتماد التمكني املنظمي لتحقيق إسرتاتيجية التمايز"صفاء تايه حممد، 3

.  166، جامعة الكوفة، بدون سنة ، ص 22، العدد واإلدارية
.308شارلز هل؛ جاريث جونز، مرجع سابق، ص 4
.113عبد اهللا النسور، مرجع سابق، ص عبد احلكيم 5
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االستراتيجيات التنافسية العامة : )14(الشكل رقم 

.237نبيل حممد مرسي؛ أمحد عبد السالم سليم ، مرجع سابق، ص :المصدر

االسرتاتيجيات على ترتيبات تنظيمية وإجراءات رقابية وأنظمة وحوافز خمتلفة، وعادة ما تنطوي هذه
الكبرية ذات املوارد الضخمة على أساس قيادة التكلفة و، أو التمييز، بينما تتنافس املؤسسات اتتتنافس املؤسس

ا املؤسسة لتحقيق التفوق، .1الصغرية على أساس الرتكيز حيث حتدد هذه االسرتاتيجيات اآللية اليت تتنافس 
ا لتحقيق أداء أفضل، إذ ترّكز  التكلفة على إنتاج منتجات منطية قيادةةسرتاتيجيإوذلك من خالل مصادر قو

دف يةسرتاتيجإبتكلفة منخفضة، أما  سلع وخدمات متميزة على مستوى الصناعة ككل إلنتاجالتمييز فهي 
سلع وتقدمي خدمات بإنتاجالرتكيز إسرتاتيجيةسبيا لألسعار، بينما تعىن نوتوجهها للمستهلكني غري احلساسني 
.ة من املستهلكنيتشبع حاجات ورغبات جمموعات صغري 

Cost(إستراتيجية قيادة التكلفة .أوال leadership strategy(
هو استخدام ختفيض التكاليف كسالح تنافسي ضد املنافسني، ومن اإلسرتاتيجيةمن هذه إن اهلدف 

.خالل ذلك ميكن للمؤسسة زيادة حصتها السوقية وحتقيق أرباح أكرب يف ظل أسعار السوق احلالية
اليت تكون هو أن املؤسسة األكثر تنافسية هياإلسرتاتيجيةهذه مبدأ: قيادة التكلفةإستراتيجيةمضمون.1

أي . مقارنة باملنافسني مع احملافظة على مستوى مقبول من اجلودةأدىنعلى توفري اخلدمة أو السلعة بتكلفة قادرة
يتمثل ،إلسرتاتيجيةهلذه ااألساسيفاالفرتاض.2أن العرض الذي تقدمه، ال خيتلف جوهريا عما يقدمه اآلخرون

،ف مقارنة باملنافسنييلاتكتستند على التحكم األفضل يف هيكل ال،تنافسية يف النشاطيف امتالك املؤسسة مليزة 
تكلفة وذمنتج إنتاجويعترب سعي املؤسسة حنو .3تكون مصحوبة بسياسة تسعري تنافسية للغايةوعادة ما

.76، ص 2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التخطيط االستراتيجي والعولمةنادية العارف، 1
2 Frédéric Leroy, Les stratégies de l’entreprise, 4 ème édition, Dunod, Paris, 2012, p. 31.
3 Franck Brulhart; Christophe Favoreu; Sandrine Ghena, op. cit, p. 77.

إسرتاتيجية التمييزإسرتاتيجية قيادة التكلفة                             
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صناعة ما فعاال خاصة عندما يتكون السوق من الكثري من املستثمرين احلساسني للسعر، وعندما منخفضة يف 
تكون الطرق املتاحة لتمييز املنتج حمدودة، وعندما ال يهتم املشرتون بالفروقات بني العالمات التجارية املوجودة أو 

هنا على حتديد األساسيةوتقوم الفكرة .عندما يكون هناك عدد كبري من املشرتين لديهم القدرة على املساومة
أسعار أقل من أسعار املنافسني، وبالتايل تكسب املؤسسة حصة من السوق ومبيعات تطرد بعض املنافسني خارج 

ا اإلسرتاتيجيةأي أن املؤسسة تعمل يف ظل هذه .1السوق متاما على ترشيد التكاليف مما يؤدي إىل زيادة قدر
مات بأسعار أقل، وبذلك تكتسب حصة سوقية أكرب، خاصة إذا كانت تكاليفها وخدعلى تقدمي منتجات

.للعمالءنظرا حلساسية وأمهية األسعار بالنسبة و منخفضة أكثر من تكاليف املنافسني 
:2قومات، منهامن املجمموعة إتباعاإلسرتاتيجيةهذه يشرتط حتقيق: قيادة التكلفةإستراتيجيةمتطلبات .2
األفرادواختاذ القرارات السليمة، لتحفيز الفعالةاألنظمةضرورة قيام املؤسسة باختاذ الرتتيبات املناسبة ووضع .أ
.وترشيد التكلفةاإلنفاقوتقليل الفاقد يف استخدام املوارد، مبا يساهم يف ضبط اإلنتاجيةورفع األداءحتسني ى لع

رية واالستفادة من اقتصاديات احلجم بميكن إنتاجه بكميات كإىل املنتج النمطي الذي املؤسسة أن تتجه .ب
علىاإلنفاقتتطلب املزيد من اليت اصة اخلواصفات املنتجات ذات املالكبري، ويف ذات الوقت تتجنب تقدمي 

.ينُتج عنها البيع بأسعار مرتفعة غري تنافسية مع اآلخرينلإلنفاقالبحوث والتطوير وغري ذلك من جماالت إضافية 
والقدرة على التطوير والتحديث وتنمية الرغبة اإلبداعوضع برنامج لتنمية مهارات باملؤسسة قيامضرورة.ج

. وترشيد التكلفةاإلنفاقوالدافع لدى األفراد لتقدمي أفكار غري تقليدية تساهم يف ضبط 
باملنافسني، فاالجتاه إىل التفرد والتمايز ليس بالضرورة أن يكون املنتج متميزا أو منفردا أو ذو مرتبة عالية مقارنة .د

.يف املواصفات له تكلفته اليت قد تكون مرتفعة مما يؤدي إىل صعوبة البيع بسعر تنافسي
تتميز هذه اإلسرتاتيجية بالعديد من املزايا، لعل أمهها احلصة السوقية والرحبية العاليتني، والء العميل 

ا وبذلك عدم التحوّ  ا ال ختلو من . ل إىل منتجات املنافسنيللمؤسسة ومنتجا ، إذ يعاب عليها املساوئكما أ
زيادة الطلب : وإغفال املتغريات األخرى يف السوق مثلإمكانية تقليد أساليب ختفيض التكاليف من ِقبل املنافسني

اسية العمالء على املنتجات ذات اجلودة األفضل، مستوى اخلدمة األعلى، عروض املؤسسات املنافسة وتراجع حس
فإن تبين هذه اإلسرتاتيجية يتطلب متابعة دائمة وجدية للسوق والعمالء والعمل ،وعليه. اجتاه األسعار املنخفضة

.على ضمان والئهم للمؤسسة وإقناعهم بأن األسعار األقل ال تعكس حتما اجلودة األقل

.77نادية العارف، مرجع سابق، ص 1
اإلسكندرية، ، الدار اجلامعية، اإلدارة اإلستراتيجية وجودة التفكير والقرارات في المؤسسات المعاصرةمصطفى حممود أبو بكر؛ فهد بن عبد اهللا النعيم، 2

.692- 691، ص ص 2008
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Differentiation(التمييز إستراتيجية.ثانيا Strategy(
مدخال آخر لبناء امليزة التنافسية للمؤسسات، وترّكز على فكرة منح العميل اإلسرتاتيجيةتعترب هذه 

.منتجات أو خدمات تتميز خبصائص نوعية جتعلها متميزة عّما تقدمه املؤسسات املنافسة
تتبعها املؤسسة لتحقيق يعتمد جوهر هذه اإلسرتاتيجية على الطرق الفريدة اليت : مضمون إستراتيجية التمييز. 1

م يتم إشباعها من خالل املنتجات واخلدمات املتميزة مقيم متزايدة للعمالء، حبيث أّن حاجا املقدمة من ورغبا
فالعميل . 1، حبيث تربر هذه العروض السعر األعلى املطلوبمقارنة مبا تقدمه مؤسسات أخرى،طرف املؤسسة

فإن متييز املنتج ميكن ،وكنتيجة. أعلى مقابل احلصول عليهاة على دفع أسعار ميتلك الرغبة يف شرائها والقدر بذلك 
.2من خالل جعل العمالء أكثر والًء ملنتجات املؤسسة وأقل رغبًة يف البحث عن بدائلهاأن يقود إىل ميزة تنافسية 

حماكاته، سواء من خالل أوحيث يدرك العمالء واملنافسون أن املؤسسة تقدم منتجا متفردا يصعب تقليده 
وميكن.املواصفات الفنية أو التصميم، وغريها من العناصر اليت تستحوذ على تصور وإدراك وسلوك العميل

: للمؤسسة حتقيق التمييز من خالل عدة جوانب، كما هو مبني يف اجلدول التايل
ز داخل المؤسسةيفرص خلق التمي: )01(الجدول رقم 

فرصة التمييزالنشاط
جودة املكونات واملواد املطلوبة-الشراء 

دقة األداء- سهولة الصيانة    -ذبية اجلماليةااجل-بتكاريةإأكثر-التصميم
تقليل العيوب إىل أدىن حد ممكن -مطابقة مواصفات التصميم-التصنيع
سرعة تنفيذ طلبيات العمالء-التسليم

االعتمادية يف تسليم األصناف املتفق عليها -
م على خدمة العمالءاالتدريب ورفع دافعية الع-إدارة املوارد البشرية ملني لزيادة قدر

زيادة سرعة االستجابة الحتياجات العمالء-نظم املعلومات
حتسني استقرار املؤسسة ومسعتها-اإلدارة املالية

املنتج واملؤسسة املنتجة له من خالل اإلعالنبناء مسعة -التسويق
تقدمي خدمات ما بعد البيع-تقدمي معلومات للعمالء قبل البيع-خدمة العمالء

.294- 293فيليب سادلر، مرجع سابق، ص ص :المصدر

:راجع1
- Henri- Louis Védie, Mini manuel d’économie industrielle, Dunod, Paris, 2012, p. 161.
- Franck Brulhart; Christophe Favoreu; Sandrine Ghena, op. cit, p. 85.

،  2008ر للنشر والتوزيع، القاهرة، ، ترمجة عبد احلكم اخلزامي، الطبعة األوىل، دار الفجبناء الميزة التنافسية: اإلدارة اإلستراتيجيةيل، . بتس؛ ديفيد. أ.روبرت2
.323ص 
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:  1منها،مقوماتعدةإسرتاتيجية املنافسة من خالل التمييز إتباعيتطلب : متطلبات إستراتيجية التمييز.2
.اهتمام املؤسسة بتحقيق عائد مرتفع يفوق ما حتققه املؤسسات املنافسة.أ

أوتنمي والءهم للمنتج فنية يتميز عمالء املؤسسة بسمات شخصية وخصائص سلوكية وقدرات مالية ورؤية .ب
.ة التجارية وتقلل حساسيتهم جتاه مستوى األسعار املرتفعمالعال

عن غريه، وإمنا إنتاجهال باخنفاض تكلفة و بارتفاع جودة املنتج عن غريه التفرد بالضرورة أوعدم ارتباط التمايز .ج
.يرتبط التمايز بدرجة أساسية بتصورات وإدراكات العمالء لتمايز منتج عن غريه

توافر قدرات فنية ومالية وإدارية لدى املؤسسة ملتابعة احتياجات العميل ورغباته اإلسرتاتيجيةتتطلب هذه . د
. لتوقعات العميلةً وقياس مستوى رضاه عن املنتج والقيام بعملية التحديث والتطوير املستمر استجاب

تقليدها، مما يعمق يز عادة املنتجات اليت تعتمد على تقنيات معقدة ومتطورة، يتعذر يالتمإسرتاتيجيةتناسب . هـ
.استعداد العميل لدفع أسعار أعلى نسبيا

التفرد من خالل مصادر أو بدائل متعددة، ال ترتبط باجلودة الفنية للمنتج، حيث ميكن أوميكن حتقيق التمييز .و
تكون املستوى الثقايف لفئة العمالء مصدرا لتحقيق التفرد، وقد يكون الشكل أو املظهر اخلارجي، وقد أن يكون

عن أن املنتج لشركة معينة هلا اسم اإلعالنيكون أو أناالختالف عن اآلخرين ورغبته يف احلالة النفسية للعميل 
.مشهور هو مصدر التمايز

م واستعدادهم  م واحتياجا من مزايا هذه اإلسرتاتيجية القدرة على إشباع حاجات العمالء حسب طلبا
جة واليت قد تكون أكرب من السعر احلقيقي أو من أسعار املنتجات املماثلة املنتَ لدفع أسعار أعلى للمنتج املتميز 

ومن العيوب اليت ترافق تطبيقها، أن التمايز املبالغ فيه يؤثر سلبا على امليزة التنافسية ورحبية . من طرف املنافسني
األسعار حدود إمكانيات العميل املؤسسة، خاصة عندما تزداد تكاليف التشغيل يف العمليات اإلنتاجية وتتجاوز 

وجناح تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية، يعتمد على قدرة املؤسسة على اختيار خصائص تبينِّ ولذلك فإن.على الدفع
املنتج املرتبطة بتسويقه وصيانته بشكل جيعله متميزا عن منتجها القدمي وعن منتجات املؤسسات املنافسة، فالفشل 

، ال تنعكس آثارها السلبية على )املضمون، الشكل وخدمات املنتج(ميز اجلوهرية يف عملية اختيار خصائص الت
التنافسية إذا كانت تتعامل بعدة منتجات ويف النهاية على فقط، وإمنا ميتد التأثري إىل قدرة املؤسسةاجلديداملنتج

.يف السوقمسعتها

.689-688مصطفى حممود أبو بكر؛ فهد بن عبد اهللا النعيم، مرجع سابق، ص ص 1
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إستراتيجية التركيز.ثالثا
على أساس اختيار جمال تنافسي حمدود يف قطاع الصناعة، حبيث يتم الرتكيز اإلسرتاتيجيةتستند هذه 

على جزء معني من السوق، وتكثيف نشاط املؤسسة التسويقي يف هذا اجلزء والعمل على استبعاد املنافسني 
.ومنعهم من التأثري يف حصتها

صمَّم من فة وإسرتاتيجية التمييز اليت تُ على عكس كل من إسرتاتيجية قيادة التكل: مضمون إستراتيجية التركيز.1
أجل سوق أوسع أو على مستوى الصناعة ككل، ُتستخدم إسرتاتيجية الرتكيز الستهداف جزء حمدود من السوق، 

السوق أو من والذي ميكن أن يكون عمالء حمددين، جزء من خط إنتاج معني، سوق جغرايف يف منطقة ما، جزء 
وتتجه املؤسسة إىل إتباع هذه اإلسرتاتيجية من خالل .ضيالت خاصة وحمددةفئة ذات احتياجات وأذواق وتف

ا ومواردها توجيه جهودها  لكسب ثقة املختلفني واحملتملني،لتكون أكثر كفاءة وقدرة من املنافسنيوتركيز إمكانيا
: 2، وذلك من خالل1قطاع معني من العمالء أو األسواقووالء 

وليس تنافسية تسعى إىل حتقيق ميزة يف قطاع السوق املستهدف إسرتاتيجيةهي :التكلفةالتركيز مع خفض .أ
.على التكلفة املنخفضةالسوق ككل باالعتماد

تعتمد على ،إىل حتقيق ميزة تنافسية يف القطاع املستهدفىتنافسية تسعإسرتاتيجيةهي :التركيز مع التمايز.ب
ا وخلق الوالء لعالمتها التجارية .التمايز يف منتجا

عرب ،تنافسية للمؤسسة وحتقيق موقع أفضل يف السوقميزة إىل بناء دف الرتكيز إسرتاتيجيةأي أن
العمالء ويف جزء من قطاع معني يف السوق بطريقة أكثر كفاءة من منافسيها، الذين عينة منتعاملها مع جمموعة م

خدمة أوونتيجة لذلك تتمكن املؤسسة من حتقيق التميز بتقدميها منتج . تعاملون مع قطاعات أكرب يف السوقي
بطريقة أكفأ، كما ميكنها حتقيق قيادة التكلفة األقل من خدمة هذا القطاع وبالتايل حتقيق املؤسسة ألرباح أعلى 

.3من املتوسط يف صناعتها
:4منها ما يلي،يتطلب إتباع إسرتاتيجية الرتكيز جمموعة من املقومات األساسية: متطلبات إستراتيجية التركيز.2
واعتبارات توسيع احلصة السوقية ،وجود أسس ومعايري تستخدم للمفاضلة بني اعتبارات زيادة الرحبية من جهة.أ

.من جهة أخرى

1 Franck Brulhart; Gilles Guieu; Pierre-Xavier Meschi, Les points clés de la croissance de l’entreprise avec la
méthode des cas, Eyrolles, Paris,  2011, p. 21.

.256-255طارق شريف يونس؛ خالد عبد الرحيم اهلييت، مرجع سابق، ص ص 2
.256، ص 2005، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عّمان، مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية: اإلدارة اإلستراتيجيةزكريا مطلك الدوري، 3
.685النعيم، مرجع سابق، ص مصطفى حممود أبو بكر؛ فهد بن عبد اهللا 4
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.منطقة معينةأوسوق معني أوالذي قد يكون فئة من العمالء ؛وجود آلية لتحديد جمال الرتكيز.ب
وجود أسس وقواعد للمفاضلة بني خدمة العمالء أو األسواق أو املناطق من حيث الرتكيز على ختفيض . ج

.املقدَّمةأو الرتكيز على اجلودة ومن مث التميز يف مستوى اخلدمة .التكاليف ومن مث التميز يف مستوى األسعار
العمالء أو قطاع سوقي أو منطقة جغرافية لديها حاجات غري من فئة البحث عناإلسرتاتيجيةتتطلب هذه .د

.مشبعة أو رغبات إضافية ال تستطيع املؤسسات األخرى تلبيتها
تتطلب البحث على منتجات غري منطية لتقدمها بأسعار متميزة أو جبودة عالية، وبذلك ترتك املنتجات . هـ

.التقليدية للمؤسسات الكبرية العمالقة
من مزايا إسرتاتيجية الرتكيز، حتفيز املؤسسة على تقليل وترشيد التكلفة للسيطرة على األسعار وتشجيعها 
ا من العمالء أو السوق  على البحث والتطوير لتحسني مستوى اجلودة واخلدمة اليت تقدمها، كما أن قر

م م وطلبا أن اإلنفاق على البحث والتطوير ومن مآخذها . املستهدف يؤدي إىل سرعة االستجابة الحتياجا
نتيجة عدم رفع األسعار لتغطية (لتحسني اجلودة قد يؤدي إىل ارتفاع التكلفة ومن مث اخنفاض مستوى األرباح 

الرتكيز تقوم فإسرتاتيجيةإذن . أو االضطرار إىل زيادة األسعار ومن مث ضعف القدرة على املنافسة) ارتفاع التكلفة
القائدة يف التكلفة من حتقيقها، لذا فإن أوة بطرائق ال تتمكن املؤسسات املتمايزة على فكرة ختصص املؤسس

اإلسرتاتيجية يؤدي إىل حتقيق قيمة متميزة ورحبية عالية شرط أن تتم دراسة خصائص اجلزء املستهدف هذه تنفيذ 
.من السوق بأسلوب موضوعي سليم

رية في التميز من خالل الموارد البشريةأهمية ممارسات إدارة الموارد البش:المبحث الثاني
وهناك من الباحثني واملهتمني . ختلق املوارد البشرية القيمة بطريقة ليست فقط نادرة وإمنا غري قابلة للتقليد

ا العالقة ما بني أداء املؤسسة وممارسات إدارة املوارد البشري ة من ينظر إىل إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية، على أ
واليتيف حني حياول آخرون إجياد أفضل مواءمة ملمارسات إدارة املوارد البشرية ضمن إسرتاتيجية املؤسسة. املختلفة

. للعميل مقارنة مبنافسيهاتسعى لتقدمي قيمة متفوقة 
اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: المطلب األول

ا،  اليت تسعى خاصة بالنسبة للمؤسساتتستمد اإلدارة اإلسرتاتيجية أمهيتها من اخلصائص اليت تتميز 
ا موردا .واستقطاب املزيد من العمالءللتميز املستمر  حيث يف إطارها، يُنظر للموارد البشرية على اعتبار أ

ديدات، وكذا البيئة إسرتاتيجيا، مع ضرورة األخذ يف احلسبان البيئة اخلارجية للمؤسس ة مبا توفره من فرص و
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إضافًة إىل ضرورة االهتمام باجلانب . الداخلية إلدارة املوارد البشرية مبا تشمله من جوانب قوة أو نواحي ضعف
.اإلسرتاتيجي عند إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة، باملوازاة مع اجلانب التنفيذي أو اإلجرائي قصري األجل

تعريف اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية.أوال
اإلسرتاتيجية للموارد واإلدارة(GRH)هناك صعوبة لدى الباحثني يف التفرقة بني إدارة املوارد البشرية 

ا تظهر احلاجة إىل التجانس الداخلي بني هذه األخرية، يف حني إذا رجعنا إىل تعاريف (GSRH)البشرية  ، جند أ
وتظهر من جانب آخر احلاجة إىل التجانس اخلارجي بني دارة املوارد البشرية من جهة،ة إخمتلف أنشط

.1ويعترب التجانس الداخلي واخلارجي، عامل التفرقة األساسي بالنسبة للعديد منهم. اإلسرتاتيجية التنظيمية
ا األنشطة اإلدارية واملهام جمموعة شاملة من : "وميكن تعريف اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية بأ

ربط إدارة املوارد أي . واليت تساهم يف حتقيق الفعالية التنظيمية،املرتبطة بتطوير واحلفاظ على املوارد البشرية املؤهلة
دف حتسني مستويات األداء وتطوير الثقافة التنظيميةللمؤسسةالبشرية باألهداف اإلسرتاتيجية  ،"2.

اوتعرّ  ل أو إطار لصنع القرارات اإلسرتاتيجية بشأن العاملني يف املؤسسة، على كافة مدخ: "ف كذلك بأ
يئة ميزة تنافسية للمؤسسة واحملافظة  املستويات التنظيمية، يف ضوء اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة، وذلك بغرض 

من خالل مواردها البشرية، ومبعىن آخر فهي تعبري عن االجتاه العام للمؤسسة لبلوغ أهدافها اإلسرتاتيجية . عليها
واليت متثل أداة أساسية حتدد قائمة النشاطات .3"للمؤسسةواليت تسهم جبهودها يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية

. سنوات، من طرف إدارة املوارد البشريةمخسواألهداف اليت يتم الرتكيز عليها أو التخلي عنها خالل ثالث إىل 
ت املتوقعة والتنسيق مع باقي الوحدات يف املؤسسة وتطوير ومتييز املؤسسة مقارنًة ف مع التغرياوذلك لغرض التكيّ 

.4مبنافسيها
ا العملية اليت يتم من خالهلا : تأسيسا على ما سبق، ميكن تعريف اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية بأ

لغرض تنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة وحتقيق أهدافها، تفاعل وتكامل إدارة املوارد البشرية مع اإلسرتاتيجيات التشغيلية 
.أخذا بعني االعتبار تأثريات البيئة اخلارجية

تصميم إسرتاتيجية موارد ،دارةفيجب على هذه اإل،إستراتيجية إدارة الموارد البشريةأما فيما يخص 
ة األمد للمؤسسة يف جماالتأي حتديد األهداف األساسية طويل.بشرية ذات صلة وثيقة مع إسرتاتيجية املؤسسة

.166، ص 2008، جامعة سطيف، 8، العدد مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، "اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية"عبد الوهاب بلمهدي، 1
2 Myron Fottler, “Strategic human resources management”, Fundamentals of human resources in health care.
Available from: https://www.ache.org/pubs/Fried%20Sample.pdf. Consulté le 26/05/2016.

.24حممد مسري أمحد، مرجع سابق، ص 3
4 François Mouchet; Emmanuel Rétif; André Leclercq, Manager un service ressources humaines, 2èmeédition,
Gereso, France,  2015, p. 26.
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فإسرتاتيجية املوارد البشرية تعترب . إدارة املوارد البشرية، واليت تتجسد يف جماالت العمل واملمارسات التنفيذية اليومية
متخصصي وظيفة املوارد البشرية، املدراء التنفيذيني والعاملني : مبثابة الدليل أو املرشد الختاذ قرارات جمموع الشركاء

م وتدريبهم وغريها Dyerand(وقد وصف . 1أنفسهم فيما يتعلق مبسارا Reeves ( إسرتاتيجيات املوارد البشرية
ا ا توفر )Boxall(وحسب ". حزم متسقة داخليا من ممارسات إدارة املوارد البشرية: "بأ إطارا من الغايات "فإ

Richardson(ويؤكد ". والوسائل احلامسة and Thompson ( إسرتاتيجية أعمال جيب أن تتضمن عنصرين ةأيأن
الوسائل (، وخطة العمل )األشياء اليت من املفرتض أن حتققها اإلسرتاتيجية(األهداف اإلسرتاتيجية : أساسيني مها

:3فيما يلي،وميكن أن حندد بعض إسرتاتيجيات املوارد البشرية. 2)اليت تستخدم لتحقيق األهداف
.االختيار والتعيني، من أجل ثبات سياسة االختيار واالستفادة من وجود اخلربات املتخصصةمركزية قرارات . 1
.لتخلص من نفقات االستقطابلاعتماد سياسة الرتقية أو احلصول على الكفاءات من داخل املؤسسة، . 2
.إقصاء كل العوامل احملبطة جلهود العاملني أو املثبطة لروحهم املعنوية. 3
.ا تتوفر عليه من كفاءات، مبستوى أكرب من املستوى السائد يف السوقمكافأة م. 4
.اعتماد سياسة التقليل من معدالت دوران العمل، من خالل أسلوب فعال يف االختيار، التدريب والتحفيز. 5
.العملتصميم برامج تقييم أداء ونظام حوافز يعطي أعلى تقدير واعرتاف باإلجناز للموارد البشرية األكفأ يف. 6
.تطوير واحملافظة على أسلوب فعال يف ختطيط املسار الوظيفي لألفراد، حتدد فيه الفرص الوظيفية املستقبلية. 7
اعتماد برامج تدريب وتطوير جلميع املستويات اإلدارية، ومبا يضمن رفع مهارات العاملني ملقابلة مسؤوليات . 8

.وواجبات الوظائف املختلفة باملؤسسة
.الطلبة املتفوقني املتخرجني من اجلامعات، ممن تتوفر فيهم مهارات االتصال الشفوية والكتابيةتعيني. 9

عناصر اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية .ثانيا
:4واليت نوجزها فيما يلي

.دراسة العوامل البيئية احمليطة باملؤسسة وبنظام املوارد البشرية. 1
.املوارد البشرية مبا يعمل على حتقيق األهداف العامة للمؤسسةوضع أهداف نظام . 2
.اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة حيز التنفيذوضع اإلسرتاتيجية اخلاصة باملوارد البشرية، واليت تدعم وضع. 3

:راجع1
- Yves Réale, Transformer la fonction RH, Dunod, Paris, 2013, p. 45.
-Gary Rees; Paul Smith, “Strategic human resources management”. Available from:
http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/59947_rees_and_smith_ch1.pdf. Consulté le 26/05/2016.
2 Michael Armstrong, A handbook of human resource management practice, 10 th edition, Library of
congress cataloging-in- publication data, London, 2006, p. 123.

.17-16مؤيد سعيد السامل؛ عادل حرحوش صاحل، مرجع سابق، ص ص  3

4 Bernard Martory; Daniel Crozet, Gestion des ressources humaines: pilotage social et performance,
4èmeédition, Dunod, Paris, 2001, p. 89.
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.سرتاتيجيةوضع اخلطط الوظيفية والسياسات واإلطار الزمين، اخلاصة بنظام املوارد البشرية والكفيلة بتنفيذ اإل. 4
ا، ومستوى اخلدمة ودرجة رضا املستفيدين منهاتقييم. 5 . إسرتاتيجية املوارد البشرية واخلطط والسياسات املتعلقة 

ويُطرح السؤال حول مدى قدرة املدير على التكّيف، ليكون قادرا على العمل يف ظل األوضاع املتغرية باستمرار، 
فلم يـَُعد من . على تطوير إسرتاتيجية تسمح بأن تستجيب املؤسسة وتتفاعل مع كل البدائل اليت تواجههااوقادر 

وحىت . 1مسبقا، نظرا للتقلبات البيئية وانفراد كل مؤسسة بثقافتها اخلاصةاملمكن تنفيذ خطة تشغيلية أُعدَّت
ا، جيب توفري هذه اإلتضطلع  املعلومات وتوافر املهارات واملعارف الضرورية دارة بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

ذا الدور، وأن يركزوا اهتمامهم على  ا أن تساعدهم على القيام  للمسؤولني عن هذه اإلدارات، واليت من شأ
املشكالت اإلسرتاتيجية بدال من االهتمام باملشاكل التشغيلية اليومية، وأن يدعم دور إدارة املوارد البشرية يف صنع 

: 2فقد أصبح من بني مهامهم األساسية. رارات اإلسرتاتيجية املسامهة يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسةالق
مناقشة اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة مع املديرية العامة، واألخذ بعني االعتبار أهداف تنمية رقم األعمال . أ

.وأمناط النمو املتوخاة
املوارد البشرية ومقارنتها مع املؤسسات املماثلة من حيث احلجم أو النشاط، مراقبة تغريات إسرتاتيجيات. ب

.والعمل على مواكبة االبتكارات
إسرتاتيجية املوارد البشرية للمؤسسة على أساس املعلومات املذكورة سابقا، للمصادقة عليها من قبل حتديد. ج

.املديرية العامة
.دائرة وموقع،ت املوارد البشرية، وحتديد أهداف عامة وحمددة لكل قسمجماالكل جتسيد هذه اإلسرتاتيجية يف  . د
.متثيل اإلدارة والتفاوض مع اهليئات املمثِّلة للعمال. ه
.التواصل مع العمال والنقابات فيما يتعلق مبشاريع املوارد البشرية. و

إستراتيجية المؤسسة وإستراتيجية الموارد البشريةالعالقة بين.ثالثا
إن مفهوم إدارة املوارد البشرية قد تطور عرب عدة مراحل؛ فبعد أن كان يف الستينات من القرن املاضي 

ويف ظل هذا املفهوم ظهرت . وظيفة إدارية، ظهر يف مطلع الثمانينات كمدخل جديد وهو إدارة املوارد البشرية
:3ارة املوارد البشرية، منهامداخل ومناذج جديدة تعد احلجر األساس املفاهيمي للنظام احلديث إلد

1 Marine Anger, Managers, réveillez- vous!: Le monde change, Afnor, Paris, 2012, p. 128.
2 Chloé Guillot-Soulez; Héloïse Cloet; Sophie Landrieux-Kartouchian, Exercice de gestion des ressources
humaines, 4ème édition, Gualino, Paris, 2013, p. 18.

ص ص ، 2014، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عّمان، اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشريةسعد العنزي؛ إميان الدهان؛ نور العبيدي، 3
121-124.
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Michael(يرجع أساس هذا النموذج إىل احملاضرة اليت قدمها ):Harvard Model(نموذج هارفارد . 1

Beers ( وهذا النموذج يقرتح أن قرارات إدارة املوارد البشرية، ينبغي أن . 1981يف كلية اإلدارة جبامعة هارفارد عام
كما يوضح تأثري العوامل . املصاحل أو بعض العوامل املوقفية أو الظرفيةتأخذ بعني االعتبار حاجات أصحاب

وأساسه هو خلق عالقة جيدة وملتزمة ،املوقفية على اهتمامات ذوي املصاحل وعلى اختيار سياسات املوارد البشرية
التزام العاملني، : وتتمثل يفما بني املؤسسة والعاملني فيها واليت تعد ضرورية لتحقيق أعلى مستويات املخرجات، 

مؤهالت العاملني، درجة التقارب ما بني أهداف العاملني وأهداف املؤسسة وفاعلية كلف ممارسات إدارة املوارد 
األهداف األساسية إلدارة املوارد البشرية ميكن حتقيقها فقط، من خالل تكاملها ويرى هذا النموذج أن. البشرية

.قبل اإلدارة التنفيذية يف مجيع مستويات اهليكل التنظيميمع إسرتاتيجية املؤسسة ودعمها من 
,Fombrun(األمريكية من قبل ) Michigan(مت تطويره يف جامعة ): Michigan Model(نموذج ميشيغان . 2

Tichy&Devanna ( والذي اقرتح أنه من أجل حتسني وزيادة األداء، جيب على املؤسسات ربط 1984عام ،
ا وأكد هذا النموذج على املكافآت املستخدمة للحصول على . اتيجيات املوارد البشرية وهياكلهاوإسرت إسرتاتيجيا

االختيار، التقييم، املكافآت : وتتمثل العوامل األساسية يف هذا النموذج يف. السلوكيات املرغوبة يف املؤسسة
يف املؤسسات، املستوى اإلسرتاتيجي، وميكن إجياد هذه العوامل يف املستويات الثالثة الختاذ القرار . والتطوير

.اإلداري والتشغيلي
لقد كان الربط بني هاتني اإلسرتاتيجيتني موضع اهتمام العديد من الباحثني واملفكرين، والذين أمجعوا 
على أن دمج اإلسرتاتيجية وتكاملها مع إدارة املوارد البشرية، ينتج عنه عادة خمرجات تنظيمية إجيابية حتقق فاعلية 

فحىت تكون هذه األخرية ناجحة، حتتاج إسرتاتيجيتها إىل الدعم من طرف إدارة املوارد البشرية، لذلك . املؤسسة
فإن ضعف التكامل بني إسرتاتيجية املؤسسة وإسرتاتيجية املوارد البشرية، قد يكون السبب يف فشل تنفيذ 

:2هيوقد مت حتديد العالقة بينهما يف مخسة مناذج، .1اإلسرتاتيجيات
حسب فلسفة هذا النموذج، ال توجد عالقة بني إسرتاتيجية املؤسسة وإسرتاتيجية املوارد : النموذج المستقل. أ

البشرية بشكل واضح، وقد كان سائدا ألكثر من عشرين عاما، وميكن أن يكون موجودا حاليا يف بعض الدول 
.كون حمل اهتمام املؤسسةويتبني منه أن إسرتاتيجية املوارد البشرية قد ال ت. النامية

.98سعد العنزي؛ إميان الدهان؛ نور العبيدي، مرجع سابق، ص 1
لد مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، "فلسفة إسرتاتيجية املوارد البشرية"سعد العنزي؛ مؤيد الساعدي، 2 .8،  ص 2007، جامعة بغداد، 45، العدد 13، ا
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يعترب العاملون مبوجبه، مفتاح تنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة؛ إذ يتم تصميم إسرتاتيجية موارد : يفقالنموذج التوا. ب
ويف ظله تقوم إدارة املوارد البشرية باالستجابة لإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة، .بشرية تتوافق مع إسرتاتيجية املؤسسة

. تتواءم وتنسجم مع احلاجات التنظيمية ومتطلبات عملها احلالية واملستقبليةسرتاتيجيةمن خالل حتديد إ
، يتم تطوير العالقة خطوة إضافية باجتاه األمام، إذ أن العالقة حتتاج إىل حتاور وفقا له: النموذج التحاوري. ج

ا عند صياغة اإلسرتاتيجيةومناقشة واتصاالت باجتاهني وتبادل لوجهات النظر، وتقدمي اآلراء اليت قد  .تأخذ 
تعترب إسرتاتيجية املوارد البشرية وفقا هلذا النموذج، مفتاح حتقيق امليزة التنافسية، وليس :وذج الشمولينمال. د

. بعبارة أخرى، هي ال تعد وسيلة بقدر ما تعد غاية ووسيلة يف آن واحد. فقط أداة لتنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة
.تندة إىل املواردفكرته املعروفة باملنظمة املس1996عام) Boxall(ومن هذا النموذج اشتق 

حتتل إسرتاتيجية املوارد البشرية مركزا رئيسيا، ومفاده أنه إذا كانت حسب هذا النموذج،: النموذج التكاملي. ه
لتحقيق امليزة التنافسية، فإنه جيب على املؤسسة أن تعمل على بناء وتعزيز نقاط القوة ااملوارد البشرية متثل مفتاح

ذه املوارد .اخلاصة 
بد من اإلشارة إىل أن احلاجة للميزة التنافسية املستدامة، قد جعلت الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد وال

البشرية ذو أمهية متزايدة لنجاح املؤسسة يف األجل الطويل، على الرغم من خضوعها للعديد من الضغوط 
دخال إسرتاتيجيا المتالك املوارد البشرية املتميزة وتعترب اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية م. والتحديات التنافسية

.وتطويرها وحتفيزها من جهة، وربط ممارسات إدارة املوارد البشرية مع إسرتاتيجية املؤسسة من جهة أخرى
إن املؤسسة اليت تسعى إسرتاتيجيتها المتالك ميزة تنافسية من خالل اإلبداع واالبتكار، تتطلب من إدارة 

يئة الفرص للتعلم والتطور املوارد البشر  ية أن تشمل إسرتاتيجيتها تغيري ثقافة العاملني حنو العمل اجلماعي، 
واملؤسسة اليت تسعى إسرتاتيجيتها المتالك ميزة . الوظيفي، استقطاب العاملني الذين لديهم قدرات إبداعية

ا نشر الوعي تنافسية من خالل اجلودة والتحسني املستمر، تتطلب من إدارة املوارد الب شرية أن تتضمن عمليا
ا من معايري االختيار  بقضايا اجلودة ومعايريها بني العاملني، تطوير برامج تدريبية تركز على اجلودة، وجعل الوعي 

ا لن . بني العاملني ا التنافسية، فإ أما إذا كانت إسرتاتيجية املؤسسة تسعى إلدخال تكنولوجيا متقدمة لزيادة قدر
، اب التكنولوجيا احلديثة وتطبيقهاع حتقيق هذا اهلدف إال إذا توفرت لديها املوارد البشرية القادرة على استيعتستطي

وإذا انصبت إسرتاتيجية املؤسسة على النمو . 1وهو الدور الذي تعترب إدارة املوارد البشرية هي املسؤولة عن تنفيذه
والسيطرة على سوق معينة، فال بد أن تركز إسرتاتيجية املوارد البشرية على االستقطاب والتوظيف السريع للعاملني 

.290- 289سامح أمحد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ص 1
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أما إذا ركزت املؤسسة على إسرتاتيجية تقليص النشاط، فال بد أن تركز إسرتاتيجية املوارد . وإحالل بعضهم ببعض
.1ة على تقليص أو عدم توظيف العاملني اجلدد، وعلى التسريح املؤقت للبعض منهمالبشري

كمصدر لتحقيق الميزة التنافسية تنامي االهتمام بالموارد البشريةعوامل: لثانيالمطلب ا
ا  هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل إبراز أمهية املوارد البشرية يف املؤسسات كمصدر لتحقيق ميز

تنافسية، ولعل من أبرزها ظهور املقاربة أو النظرية املبنية على املوارد، املقاربة املبنية على الكفاءات، ظهور ال
.مفهومي رأس املال الفكري والبشري، املعرفة، إضافة إىل تغري النظرة إىل تكلفة املوارد البشرية

ظهور المقاربة المبنية على الموارد.أوال
Edith(لباحثة االجنليزية اإىل كتابات ،أن جذور نظرية املوارد تعود الباحثونب و االعديد من الكتيرى

Penrose( ا الذي أصدرته ، والذي أوضحت فيه مدى "نظرية منو املؤسسة"بعنوان 1959عام، من خالل كتا
.2يف منو وتطور املؤسسة،سواء امللموسة أو غري امللموسة،مسامهة املوارد الداخلية للمؤسسة

إذ أّسس.أكدت عدة أعمال فكرية على أمهية ودور املوارد يف فهم سلوك املؤسسة،يف ضوء هذه املقاربة
Resource(املقاربة املبنية على املوارد مسار، )Wernerfelt(باحث اإلدارة اإلسرتاتيجية based view( أو نظرية

ووفقا هلذا املدخل، املؤسسة لديها املوارد .يف جريدة التسيري االسرتاتيجي1984عام، وذلك يف مقال نشره املوارد
يف الصعوبة ال تكمن يف حتديد البيئة التنافسية وإمنا هي وعليه، فإن. األساسية اليت تسمح هلا ببناء مزايا تنافسية

ملؤسسني هلذه النظرية اليت ا) Barney(و) Grant( ،)Cool(مث تبعه آخرون أمثال .3حتديد املوارد اإلسرتاتيجية
ا خالل فرتة التسعينات Jay(ويف ذات السياق، اهتم االقتصادي .4اعتربت فيما بعد مدرسة قائمة بذا

Barney(الضوء على أوجه القصور من خاللهط مقاال سلّ 1991إذ نشر عام ،بأصل امليزة التنافسية للمؤسسة
على ستندوانتقده على أساس أن هذا النموذج النظري ي،)Porter(املرتكز على موقف السائد و التحليل يف منوذج 

املادية، : واقرتح منوذج حتليل بديل يعتمد على موارد املؤسسة. افرتاض أن املوارد متجانسة ومتنقلة بني املؤسسات
ركزت األحباث خالل فرتة الثمانينات فقد.5البشرية والتنظيمية، وأن امليزة التنافسية يتم حتقيقها من داخل املؤسسة

اليت ركزت على عناصر البيئة اخلارجية، اليت تؤثر على ) Porter(على البعد البيئي اخلارجي، السيما كتابات 

.15-14مؤيد سعيد السامل؛ عادل حرحوش صاحل، مرجع سابق، ص ص 1
2 Richard Soparnot; Samuel Grandval, Concepts et cas en management stratégique, Lavoisier, Paris, 2005, p.
36.
3 Jean-Charles Mathé, Dynamique concurrencielle et valeur de l’entreprise, EMS Edition, Paris, 2004, p. 21.

، أطروحة دكتوراه دولة )"مدخل اجلودة واملعرفة(أثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية "حيضيه، مساليل4
.45، ص 2005، جامعة اجلزائر، اجلزائر، )غري منشورة(

5 Noria Larose; Jérôme Bruet, Capital learning: La formation au service de la performance de l’entreprise,
EMS Edition, Paris, 2014, p. 33.
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هارات املوارد و املتيف املقابل أمهلو املؤسسة ووضعيتها التنافسية واالسرتاتيجيات اليت حتقق هلا املزايا التنافسية، 
ال ومدى أمهية حتقيق التكامل بني هذه املوارد الداخلية يف .يف حتقيق التميز مقارنة باملنافسنيالذاتية هذا ا

،هذه املقاربة تقرتح رؤية بديلة للمؤسسة، وتضع يف مركز التحليل االسرتاتيجي البعد الداخلي هلاأي أنّ 
امليزات التقليدية بينما. 1إذ أن مصادر حتقيق امليزة التنافسية ميكن أن تكون بداخلها وتتجلى يف مواردها الداخلية

فريى أن ) Wernerfelt(أما .ةداماملدى القصري فقط وال تكفي لتحقيق ميزة تنافسية مستعلىمالئمة فهي
املوارد : وقد مّيز بني نوعني منها. ةعف للمؤسساملوارد تشمل كل ما ميكن أن يشّكل نقاط قوة أو نقاط ض

واملوارد غري .امللموسة واليت تعترب سهلة التحديد والتقييم وتنعكس يف ميزانية املؤسسة ويتم تقييمها مبعايري حماسبية
ة وبراءات امللموسة واليت تعترب صعبة التحديد والتقييم وتتمثل يف حقوق امللكية الفكرية، األسرار التجارية، املعرف

Jay(لالقتصادي ووفقا . 2االخرتاع Barney ( حىت ،جيب أن تستجيب لثالثة معايريفإن موارد املؤسسة الداخلية
كما . 3صعبة التقليد غري قابلة لإلحاللنادرة، :وهي أن تكون املوارد. دامةتتمكن من حتقيق ميزة تنافسية مست

:الشكل التايلهو موضح يف
لميزة التنافسية للمؤسسةاستدامة ا:)15(الشكل رقم 

La source: Johan Bouglet, La stratégie d’entreprise, 3ème édition, Gualino, Paris, 2013, p. 120.

مجلة ، "وارد البشرية يف منظمات األعمال اجلزائريةدراسة واقع إدارة امل: إدارة املوارد البشرية من منطق إدارة القوة العضلية إىل منطق إدارة الفكر واملعرفة"ليندة رقام، 1
.129، ص 2009، جوان 24، العدد التواصل

، جامعة اجلزائر، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "حالة املؤسسات اجلزائرية: دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف تدعيم امليزة التنافسية"عبد القادر شارف، 2
.128، ص 2011

3 Johan Bouglet, op. cit, p. 120.

:املوارد
املادية-
البشرية-
التنظيمية-

:إسرتاتيجية العمل
التكلفة -
التمييز-
الرتكيز-

امليزة التنافسية

ميزة تنافسية 
مستدامة

:إذا كانت
نادرة-
صعبة التقليد-
غري قابلة لإلحالل-
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إن اخلصائص السابقة ميكن أن تتوفر بسهولة يف املوارد البشرية، وهذا يؤهلها ألن ُتصبح موردا اسرتاتيجيا 
أساسيا، يلعب دورا حامسا يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة، وذلك نظرا ملا متتلكه هذه املوارد من مهارات 

.عن غريها من املؤسسات املنافسةةاملؤسساات تتميز هلا إىل خمرجومعارف وقدرات ترتاكم لديها عرب الزمن وحتوّ 
المقاربة المبنية على الكفاءات.ثانيا

Savoirs(، املعارف العلمية )Savoirs(جموعة املعارف مبيرتبط مفهوم الكفاءات faire ( واملعارف
ويركز هذا املدخل على أمهية اإلدارة اإلسرتاتيجية للكفاءات، إذ يوضح أن القدرة ). Savoirs être(السلوكية 

ا على  االستغالل األمثل للمهارات والكفاءات للحصول التنافسية للمؤسسة على املدى البعيد، ترتبط مبدى قدر
ا .1هلاوبذلك تستطيع املؤسسة أن تتكيف مع بيئتها بدال من اخلضوع،على امليزة التنافسية وتعّرف الكفاءة بأ

.2مسة ميكن مالحظتها، تتكون من املعارف واملهارات والسلوكيات اليت تساهم يف أداء دور معني أو وظيفة حمددة
ااملهنية ةف الكفاءوتعرّ  تعبئة وجتميع املعارف، اخلربات والسلوكات للتحكم يف وضع القدرة على: "بأ

ظرية والتطبيقية منها، وتتعلق اخلربة بإتقان نشاط الن:وتتضمن املعارف. مهين معني واحلصول على النتيجة املتوقعة
عة من تنفيذ جممو أي ينتج عن املمارسة أو التعّلم، ويرتبط التنوع بالقدرة على شغل وظائف خمتلفة يف العمل

Celine(هناك العديد من التصنيفات للكفاءات، ولعل أبرزها تصنيفها وفقا لثالث مستويات حسب و .3"املهام

Dejoux (4وهي املستوى الفردي، اجلماعي والتنظيمي:
واليت ية، اخلربات والسلوكات املزاولة يف سياق حمدد، لن الكفاءة الفردية هي توليفة من املعارف، املعرفة العمذ أإ. 1

.ميكن مالحظتها أثناء وضعية مهنية، واملؤسسة اليت متتلكها هي املسؤولة عن اكتشافها وتثبيتها وتطويرها
: بينما تعترب الكفاءة اجلماعية نتيجة أو حمصلة التعاون وجتميع الكفاءات الفردية، وتتضمن مجلة من املعارف. 2

.عرفة التعاون، معرفة أخذ أو تعّلم اخلربة مجاعيامعرفة حتضري عرض أو تقدمي مشرتك، معرفة االتصال، م
فهي توليفة من املهارات ،وتسمى أيضا اإلسرتاتيجية، املركزية أو األساسية، أما الكفاءات احملورية. 3

.والتكنولوجيات اليت تساهم بطريقة تفسريية يف القيمة املضافة للمنتجات النهائية

:راجع1
- Luc Boyer; Noel Equilbey, Organisation: théories et applications, Editions d’Organisation, Paris, 2003, p.
246.
- Christine Maurinetautres, op. cit, p. 40.
2 Lou Van-Beirendouck, Management des competences: Evaluation, développement et gestion, Editions De
Boeck, Paris, 2004, p. 4.
3 Didier Noyé, Cultiver les compétences: Guide pratique du manager, INSEP Consulting Editions, France,
2003, p. 6.

غري (، أطروحة دكتوراه علوم "دراسة ميدانية حول مراكز البحث العلمي يف اجلزائر: دور تسيري الرأمسال البشري يف حتقيق التميز للمؤسسة املتعلمة"مساح صوحل، 4
.88-86، ص ص 2013، جامعة بسكرة، اجلزائر، )منشورة
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قدرة املؤسسة على التنافس ترتبط مبدى جناح أن ألعمال إىل وتشري معظم الدراسات يف جمال إدارة ا
وميكن . أعماهلا يف املستقبل، وهو أمر مرهون بالطرق السريعة للوصول إىل الفرص املستقبلية وليس الفرص احلالية

and(، فقد فّضل كل منأن يتجسد ذلك بالكفاءات احملورية HamelPrahalad( احلديث 1990، وذلك عام ،
compétences(الكفاءات احملورية عن  de base(او . 1بدال من املوارد جمموعة من املهارات ":اليت تعّرف بأ

الفائقة واألصول امللموسة أو غري امللموسة ذات الطابع اخلاص والتكنولوجيات فائقة املستوى والتصرفات املنتظمة، 
هذا وقد اعترب . 2"وحتقيق ميزة تنافسية مستمرةواليت تشكل يف جمملها األساس لقدرة املؤسسة على التنافس

عد حافظة كفاءات أو معارف تؤدي إىل متيز املؤسسات عن بعضها مبا فيها املؤسسات أن املؤسسة تُ ،فهومامل
ا التنافسية من خالل خصوصية مواردها الداخلية ثالث اوقد حّدد.ذات النشاطات الفريدة، وبتفسري ميز

:3خصائص أساسية جيب أن تتوفر عليها، وتتمثل فيما يلي
.أن ُمتّكن املؤسسة من دخول أسواق واسعة ومتنوعة. 1
ا النهائية خبصائص فريدة. 2 .أن تساهم يف خلق القيمة للزبون من خالل متييز منتجا
.أن تكون صعبة التقليد من طرف املنافسني. 3

المقاربة المبنية على المعرفة.ثالثا
اليت يتم حتويلها ) Data(أن التسلسل اهلرمي هلا يبدأ من توافر البيانات ،يعترب الكثري من املهتمني باملعرفة

وعليه، يشري العديد من الباحثني ). Knowledge(مث حتويل املعلومات إىل معرفة ) Information(إىل معلومات 
:4يليوذلك كما،، لذلك البد من التمييز بينهاهااخللط والتشويش يف مفهوم كل منإىل أن هناك شيء من 

هي عبارة عن مواد وحقائق خام أولية، ليس هلا قيمة إال بعد إجراء عمليات املعاجلة عليها وحتويلها :البيانات. 1
.إىل معلومات مفهومة ومفيدة

ديدا ما، أو فرصة حمددةص موقشخّ هي حقائق وبيانات منظمة تُ :المعلومات. 2 .فا حمددا، أو ظرفا أو 
.هي معلومات باإلمكان استخدامها واستثمارها للوصول إىل نتائج مفيدة:المعرفة. 3

ميكن القول أن البيانات تصبح معلومات عندما يتم تصنيفها، تنقيحها وحتليلها ووصفها يف إطار ،وعليه
مجع املعلومات، وإمنا يف استخدامها وكيفية استجابة املستخدم دعنواملعرفة ال تتوقف. واضح ومفهوم للمتلقي

1 Jean-Charles Mathé, op. cit, p. 21.
.130ع سابق، ص عبد القادر شارف، مرج2
.48حيضيه، مرجع سابق، ص مساليل3
.169، ص 2011، 11، العدد مجلة الباحث، "دراسة تطبيقية يف املصارف احلكومية السورية: دور إدارة املعرفة يف حتقيق ميزة تنافسية"وهيبة داسي، 4
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ا) Nonaka(وقد عرّفها .هلذه املعلومات تفاعل بني املعرفة الضمنية وما حتويه من خربات ومهارات وأفكار :"بأ
".يكتسبها الفرد باملعرفة الظاهرة الناجتة عن التفاعل مع البيئة اخلارجية

املعرفة لألفراد واملؤسسات على حد سواء، فزيادة االنفتاح بني الدول وتطور االتصاالت وقد زادت أمهية 
االت واملطلوبة يف ع :1وتتمثل أمهيتها يف. ملها اليوميوالوسائل االلكرتونية زادت من أمهية املعرفة يف هذه ا

ا يف جماالت األعمال. 1 .االستخدام املستمر والسريع للمعرفة ومعطيا
االت العلمية والتكنولوجية. 2 .تعترب املعرفة املكّون األساسي يف حتقيق االبتكار واإلبداع يف ا
.االستثمار املباشر يف املعرفة من خالل تكوين رأس املال املعريف والذي يساهم يف زيادة النواتج املعرفية والعلمية. 3
.خاص والعاملني املدركني هلا وألمهيتهازيادة عدد املؤسسات اليت تنشط يف جمال املعرفة واألش. 4
.اعتماد املعرفة كأحد عناصر اإلنتاج األساسية يف املؤسسات احلديثة. 5

الذي مّيز بني نوعني ) Polonyi(إىل الباحث ،أما أنواع املعرفة، فتعود فكرة تصنيفها من الناحية النظرية
:2ومها) Nonaka(بل الكاتب الياباين واإلدارة من قِ استخدمت يف جانبها التطبيقي يف جمال األعمال و ،منها

هي املعرفة الرمسية النظامية القابلة للنقل والتعلم، وتسمى باملعرفة املتسربة، حيث ):الظاهرة(المعرفة الصريحة . 1
جارية  براءات االخرتاع وحقوق النشر واألسرار الت: ميكن أن تتسرب إىل خارج املؤسسة، وتأخذ أشكاال خمتلفة مثل

وغالبا ما يكون هذا النوع . كما ميكن أن تكون جمسدة يف منتجات املؤسسة وإجراءات العمل واخلطط واملعايري
.من املعرفة بشكل مكتوب وقواعد بيانات وبرامج حاسوب

وقد حدد . هي املوارد املهمة للمؤسسة وهي موجودة يف أذهان األفراد):الكامنة(المعرفة الضمنية . 2
)Polonyi(ا هي أكثر مما يستطيع الفرد أن خيرب به اآلخرين أو املعرفة اليت ال ميتلك عنها :"املعرفة الضمنية على أ

ا متأصلة أساسا يف سياق ". الفرد كلمات ا، أل وهي تشري إىل املعرفة غري الرمسية والشخصية اليت يصعب بيا
:3وهي تتألف من. وجتارب األفراد

.لثابتة واألمناط الذهنيةاحلقائق والبيانات ا. أ
.وجهات النظر واألشكال والصور واملفاهيم. ب
.األحكام والتوقعات والفرضيات واملعتقدات. ج

.7، ص 2010عّمان،ليس الزمان،ج، الطبعة األوىل، دار والتطبيقإدارة المعرفة بين النظرية حممد تركي البطاينة؛ زياد حممد املشاقبة، 1
، املنظمة أثر إدارة المعرفة في أداء المنظمات، "دراسة ميدانية يف الشركات الصناعية األردنية:إدارة املعرفة وأثرها يف األداء التنظيمي"شاكر جار اهللا اخلشايل، 2

.117-116ص ص ،2014العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
.92، ص 2014، الطبعة األوىل، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عّمان، المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظماتهيثم علي حجازي، 3
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.اسرتاتيجيات التفكري واملداخل املنهجية. د
كثر قدرة على حتقيق ميزة تنافسية هي األيرى البعض أن املعرفة الضمنية املعتمدة على املوارد البشرية 

وذلك استنادا على أن املعرفة ،املتسارعةمنافسة الشديدة والتغريات البيئيةللواالستجابةللمؤسسة مستدامة
ستدعيوهذا ما ي. املقدَّمةدماتاخلنتجات و نوعية املتتشكل ومتارس من خالل املوارد البشرية وتنعكس على 
ا وتقدمي منها واستثمار املتاحضرورة اكتساب املؤسسات للقدرات والسعي حنو املعرفة  لتمكينها من القيام بعمليا

ا والقدرة على تنفيذ معرفتها الضمنية بشكل أفضل من  املنافسني،فاملؤسسات اليوم تتنافس على أساس خدما
.املعرفة اليت متتلكها واليت تعّد املصدر اجلوهري للميزة التنافسية يف ظل عصر املعرفة

بروز مفهومي رأس المال البشري والفكري.رابعا
يف سنوات الستينات من خالل أعمال االقتصادي بالعودة إىل تاريخ مفهوم رأس املال البشري، فقد ظهر

)Schultz(، مث)Becker ( بصفة الذي أظهر و ، على جائزة نوبل يف العلوم االقتصادية1992الذي حتّصل عام
ظهر أن األفراد على حيث حاول كل منهما أن يُ ،تصادية على خيار األفرادكيف تؤثر االعتبارات االقخاصة،

م يتوقعون يف املقابل احلصول على عوائد أعلى،استعداد الستثمار مداخيلهم يف التدريب عتَرب وتُ .1يف املستقبلأل
صوصية رأس املال خلوأيضا نظرا ،لوجود خصائص مشرتكة بينهما،املقارنة بني رأس املال املادي والبشري مهمة

العنصر البشري ميثل موردا ورأمساال ُمهّما جيب تقدير حجم أمهيته البشري األكثر أمهية من رأس املال املادي؛ ف
ا ومن بني العوامل اليت سامهت يف االهتمام برأس املال . 2وخصائصه وانعكاسات ذلك على املؤسسة ومنتجا

إذ. أمهية املعرفة كمورد أساسي ميكن توليده وقياسه وختزينه واستثمارهالبشري، التحّول إىل عصر املعرفة وإدراك
القيمة اجلماعية للقدرات، املعرفة، املهارات، جتارب :"الرأمسال البشري بأنه) Robert and Elizabeth(ف عرّ يُ 

واإلبداع والصفات اخلربات واملعارف والقدرات واحلماس موع جمأي أنه . 3"احلياة وحتفيز القوى العاملة للمؤسسة
ا يف العمل .اليت ميلكها العاملون يف املؤسسة ويستثمرو

اليت ال ميكن تقدير قيمتها، ألنه . يعتربه الثروة احلقيقية غري امللموسة) مريخان(أما الرأمسال الفكري فإن 
ه املصدر األساسي الذي كون، مقدرة عقلية كامنة ميتلكها بعض األفراد يف املؤسسة، ويُعّد أقوى سالح تنافسي هلا

ا املؤسسة مواجهة كافة التغريات اليت حتدث يف البيئة املتسمة  تنبثق منه كل املعارف واإلبداعات واليت تستطيع 

1 Noria Larose; Jérôme Bruet, op. cit, p. p 32-33.
2 BabacarNdiaye, Analyse économique de l’investissement en capital humain, Harmattan, Paris, 2014, p. 46.
3 Anthonia Adeniji; Omotayo Osibanjo, Human resource management: Theory and practice, Pumark Nigeria
Limited, Lagos, 2012, p. 6.
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أن الرأمسال الفكري يتمثل يف الرأمسال البشري ألي مؤسسة مهما كان نشاطها أو ) Drucker(ويرى . 1بالتعقيد
على هاهلا، كما يعترب موردا ماحنا للميزة التنافسية ألي مؤسسة، فهو يساعداجيحجمها وهو يعترب موردا إسرتاتي

ا املختلفة ا وقدرا .اإلبداع والتطوير املستمر لإلنتاجية من خالل التفعيل الكامل لطاقا
واملهارات املادة الفكرية املتكونة من املعرفة واملعلومات ":بأنه) Reid(ويعّرف الرأمسال الفكري حسب 

دف خلق الثروة :مها،يتميز خباصيتنيوهو.2"واخلربات ذات القيمة االقتصادية اليت ميكن وضعها موضع التنفيذ 
.نفس املهارات واملعارف يف املؤسسات املنافسةميلك حبيث ال يوجد من : المعرفة المتميزة. 1
يمة ميكن للعميل أن يدفع مثن مقابل احلصول وهي جعل هذه املهارات واملعارف ق:اإلستراتيجيةالمعرفة. 2

EdvinssonMalone(وقد مت تصنيف الرأمسال الفكري حسب .عليها جرّاء شرائه السلعة أو اخلدمة and ( عام
:3هي،إىل ثالث مكونات1997

م على حل ويتضمّ . ويشري إىل املعرفة واملهارات والقابلية لدى العاملني:رأس المال البشري. 1 ن قدر
. املشكالت اليت تواجههم أثناء العمل، وكفاءة املؤسسة يف استغالل املوارد البشرية والذي يقاس باإلبداع واالبتكار

حيث ينظر إليه على أنه القيمة االقتصادية املضافة ملا ميتلكه العاملون ،الفكريرأس املال ويعترب من أهم مكونات 
م على التجديد واإلبداع .من معرفة وابتكار ومهارات وإمكانيات وقدر

يشري إىل ما متلكه املؤسسة ويدعم العاملني يف أداء عملهم على أكمل وجه، حيث : رأس المال الهيكلي. 2
املباين :ويتضمن املمتلكات التقليدية مثل. تية اليت متكن الرأمسال البشري من العملينظر له على أنه البنية التح

ضافة إىل الصورة الذهنية للمؤسسة، واآلالت والربجميات والعمليات وبراءات االخرتاع والعالمات التجارية، باإل
.ظم املعلومات وقواعد البياناتنو 
يشري إىل قوة العالقة مع العمالء ومدى والئهم، ورضا العمالء، والقدرة على الوصول :رأس المال الزبوني. 3

ويسمى أيضا رأس .للزبون بالسرعة الالزمة ومراعاة حساسية العميل جتاه أسعار املنتجات اليت تقدمها املؤسسة
ىل أن رأس املال الزبوين ، وذلك إشارة إ)External(وكذلك رأس املال اخلارجي ،)Relational(املال العالئقي 

الزبائن، املوردين، املنافسني، األسواق واحلكومات :مثل،س مع األطراف اخلارجية وذات العالقة مع املؤسسةيؤسَّ 
.التعاوناتفاقياتواليت ميكن السيطرة عليها بواسطة 

، ص 2012، اجلزائر، 3، جامعة اجلزائر )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "دور الرأمسال اهليكلي يف تدعيم امليزة التنافسية للمؤسسة اجلزائرية"حممد حباينة، 1
116.

، 2012، اجلزائر، 3، جامعة اجلزائر )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "دراسة حالة اجلزائر: دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك"بشري عامر، 2
.100-99صص
.138- 136شادي أرشيد الصرايرة؛ أكرم يوسف النجداوي، مرجع سابق، ص ص 3
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شريةبالواردمالدارةلمسؤول إللموارد البشرية والقدرات الضرورية الخصائص الالزمة: لثالمطلب الثا
نظرا ألمهية املهام واألدوار اليت تقع على عاتق مسؤويل إدارات املوارد البشرية، فإنه جيب اتصافهم بصفات 

العنصر األساسي الذي ُيشّكل الفارق بني األداء اجليد واألداء الضعيف هو معينة ومبهارات متنوعة، ذلك أنّ 
ولذلك . جودة األفراد العاملني باملؤسسة ومدى دافعيتهم والتزامهم وتفانيهم يف خدمة املؤسسة وحتقيق أهدافها

والفعالية ورفع مستوى تسعى كل منها إىل اختيار املوارد البشرية القادرة على اإلبداع واالبتكار وحتقيق الكفاءة
مجودة السلع واخلدمات املنتَ  . املتنوعة واملتجددةجة وحتقيق رضا العمالء وإشباع حاجا

القدرات الضرورية لمسؤول إدارة الموارد البشرية .أوال
ف على ، ال بأس أن نتعرّ شريةبالوارداملدارةقبل التطرق إىل القدرات اليت جيب أن يتوفر عليها مسؤول إ

: 1فيما يليهاونوجز البعض من،السمات األساسية للمؤسسات املعاصرة
ا لتحقيق األهداف اخلق وتكريس أسلوب عمل الفريق املتكامل، ومن مث تدعم املؤسسة املعاصرة قدر . 1

.املشرتكة، وتأكيد الرتابط يف األداء واملساءلة عن النتائج وتنمية روح اجلماعة
.التنظيمية وإضفاء املرونة عليها لتتكيف وتتوافق مع املتغريات الداخلية واخلارجيةتطوير وحتديث اهلياكل.2
تنمية واستثمار الطاقات الفكرية والقدرات اإلبداعية لألفراد، ومنحهم الفرصة للمشاركة يف اختاذ القرارات . 3

.وحتّمل املسؤولية واملخاطر وكذا املشاركة يف العائد
وبذلك خيضع كل جمال من جماالت العمل ملراجعة دقيقة وإعادة ،"اجلودة الشاملة"م استيعاب وتكريس مفهو . 4

.الستبعاد كل أشكال ومسببات ضعف األداء واخنفاض اجلودة،تصميم وتنظيم
.االهتمام بقضايا التخطيط املايل ورسم سياسات متويلية فعالة لتوفري االحتياجات التمويلية الضرورية للمؤسسة. 5
بعض املؤسسات حنو التكامل والتحالف مع مؤسسات أخرى لتحقيق أهداف تعجز إمكانيات مؤسسة ميل . 6

.منفردة عن حتقيقها مثل متويل مشروعات البحث والتطوير أو محالت غزو األسواق األجنبية والرتويج للمنتجات
ا يساعدها على ممو . العاملنيومن السمات املهمة للمؤسسات املعاصرة امليل إىل تصغري احلجم وتقليل عدد . 7

.حتّول األمهية من رأس املال النقدي إىل بروز األمهية احلقيقية لرأس املال الفكري،حتقيق إجنازات هائلة
التوجهات اإلدارية اجلديدة تعّرب عن حقيقة مهمة وهي بروز الدور الفاعل واألمهية البالغة للموارد البشرية ف

بة القدرات الضرورية لتحقيق األهداف والغايات وتفعيل ما يتاح للمؤسسة من باعتبارها مصدر املعرفة وصاح
.موارد وإمكانيات

.77-75، مرجع سابق، ص ص منظور إستراتيجي: موارد البشريةإدارة العلي السلمي، 1
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وقد أصبحت األمهية واألدوار املتزايدة ملسؤويل املوارد البشرية تتطلب منهم اكتساب مهارات جديدة 
: 1يهحيتاج هؤالء إىل أربعة أنواع من القدرات، وعموما. ختتلف عن تلك املطلوبة سابقا

ا وأسواقها، :القدرة على فهم مجال النشاط. 1 وتتمثل يف الفهم الواسع لطبيعة نشاط املؤسسة ومنتجا
وتساعد هذه املعرفة يف اختاذ قرارات منطقية لدعم اخلطة . باإلضافة إىل الظروف واملتغريات البيئية احمليطة

.اإلسرتاتيجية للمؤسسة يف ضوء املعلومات الدقيقة املتوفرة
االت ذات أوذلك بأن ميتلك معرفة واسعة عن : المعرفة المهنية والفنية. 2 حدث التطورات واملمارسات يف ا

يم األداء وختطيط املسار الوظيفي العالقة بوظيفته مثل اختيار املوارد البشرية، التدريب، أنظمة املكافآت، تقي
يتطلب توفر القدرة على تقييم هذه الربامج ما واليت قد تكون مصدرا خللق القيمة املضافة للمؤسسة وهو .وغريها

.واملمارسات واستخدام تلك اليت ميكن أن تستفيد منها املؤسسة
تتضمن هذه النوعية من القدرات، إمكانية تشخيص املشكالت، تطبيق اسرتاتيجيات :إدارة عمليات التغيير. 3

ا جيب أن تتغري التغيري ا، فإن كافة الوحدات  وتقييم النتائج، ففي كل مرة تغري فيها املؤسسة من اسرتاتيجيا
وض يف األدوار واملهام األساسية لألفراد غمبالتبعية، لكن مثل هذه التغريات قد يرتتب عليها نشوء الصراعات وال

ن مسؤول املوارد البشرية جيب أن ميتلك الرؤية واملهارة وعليه فإ. املسؤولني عن تنفيذ اخلطط أو الربامج اجلديدة
.ملراقبة التغيري ومتابعته باألسلوب الذي يضمن حتقيق النجاح

إذ جيب على مسؤول املوارد البشرية أن ميتلك القدرة على إحداث التكامل بني جماالت : القدرات التكاملية. 4
ويتطلب ذلك توافر النظرة الشمولية والعامة على الرغم من . ؤسسةالقدرات الثالثة السابقة من أجل زيادة قيمة امل

مبعىن أمهية التعرف على كيفية إحداث التوافق بني األنشطة املختلفة إلدارة املوارد البشرية . أمهية املعرفة املتخصصة
ا املتداخلة حىت تتحقق هلا الفعالية .واإلملام بتأثريا

على مدى كفاءة ومهارات املسؤول عليها، إذ أن له دورا هاما وقياديا قفتو إن جناح إدارة املوارد البشرية ي
: 2نذكر ما يلي،ومن بني األدوار اليت ميارسها. يف املؤسسات

:راجع1
.129-126مجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص ص -
.118يوسف حجيم الطائي؛ مؤيد عبد احلسني الفضل؛ هاشم فوزي العبادي، مرجع سابق، ص -
.113جع سابق، ص يوسف حجيم الطائي؛ مؤيد عبد احلسني الفضل؛ هاشم فوزي العبادي، مر 2
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إذ جيب عليه أن يفهم كيف يتعامل مع كافة األفراد يف املؤسسة، ويدرك كيفية احلصول :دور رجل األعمال. 1
ا و  إنفاقها، كما جيب أن يعرف األسواق اليت تتعامل معها املؤسسة وخصائص على األموال وكيفية التصرف 

ا يف املدى البعيد .العمالء، وأن يفهم كذلك رسالة املؤسسة واجتاها
أي أن يكون ذو مهارات متعددة متكنه من ممارسة مهامه بكفاءة، إضافة إىل القدرة على : دور المستشار. 2

.ديرين يف املؤسسةتقدمي النصح واملشورة لبقية امل
أي أن يفهم التغيري املطلوب وكيفية إدارته، كما عليه أن يفكر اسرتاتيجيا يف نوع التغيري :دور مدير التغيير. 3

.الذي ميكن أن يقود املؤسسة إىل وضع أفضل
ا بكفاءة وذلك بأن يعرف خطط واسرتاتيجيات اإلدارة العليا ويتخذ القرارات املناسبة لتنفيذه: دور المخطط. 4

وفعالية، كما جيب أن ميتلك القدرة على تطوير األفكار واخلطط اليت تستهدف حتفيز العاملني وزيادة رضاهم 
.ووالئهم للمؤسسة وبالتايل زيادة إنتاجيتهم

خصائص الموارد البشرية التي تسمح بخلق الميزة التنافسية.ثانيا
قتصاديا لفحص دور املوارد البشرية يف حتقيق امليزة أساسا ا،ة اليت تستند إىل املواردتوفر رؤية املؤسس

وجب الرتكيز على خصائص هذه املوارد البشرية اليت تشتمل على املعرفة، اخلربة، ،وعليه. التنافسية للمؤسسات
على أنه ميكن للمؤسسات حتقيق ميزة تنافسية مستدامة) Collins and Montgomery(ويؤكد . املهارة وااللتزام

:1التاليةاخلصائص بمن خالل مواردها البشرية إذا متيزت
ميكن للمؤسسات خلق القيمة من خالل، إما ختفيض التكاليف أو متييز املنتجات، ومن مث فإن : القيمة. 1

وقد . اهلدف النهائي للمدير التنفيذي يف جمال املوارد البشرية يتمثل يف خلق القيمة من خالل وظيفة املوارد البشرية
، أي أن األفراد هم احللقة "من رضا العاملرضا العميل يبدأ يف الواقع "مت التوّصل من خالل حبوث عملية إىل أن 

إدارة وتعترب خمتلف ممارسات . األساسية يف سلسلة القيمة، ومن مث فإن القيمة ختلق بالرتكيز أوال على العاملني
.حمددات أساسية لرضا العاملني وهذا األخري يرتبط جبودة اخلدمة املقدّمة للعمالءاملوارد البشرية،

تعترب خاصية قيمة املوارد البشرية ضرورية ولكنها ليست معيارا كافيا لتحقيق امليزة التنافسية : النسبيةالندرة. 2
للمؤسسة خاصة إذا وجدت نفس اخلاصية يف املؤسسات املنافسة، ويف هذه احلالة ال ميكن أن تكون هذه 

:راجع1
، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، التطلعات،التجارب،إدارة الموارد البشرية إلى أين؟ التحدياتعبد احلكم أمحد اخلزامي، -

.134- 126، ص ص 2003
- Jean- Charles Mathé, op. cit, p. 21.
- Johan Bouglet, op. cit, p. p 120-121.
- Myron Fottler, op. cit, p. 5.
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ن تفحص كيف ميكن تنمية على إدارة املوارد البشرية أهاخلاصية ميزة تنافسية ألي مؤسسة منها ولذلك فإن
فقد تعمل على استقطاب وجذب .واستثمار اخلصائص النادرة يف مواردها البشرية للحصول على امليزة التنافسية

واالحتفاظ باألفراد ذوي الكفاءات واملهارات العالية، وتوفر نظاما لألجور واملرتبات يعتمد على احلوافز، مما 
.عمل على إشباع حاجات العمالء وحتقيق أعلى معدالت للمبيعاتيشجعهم على بذل جمهودات كبرية وال

ميكن للموارد البشرية ذات القيمة والندرة أن توفر للمؤسسة ما يزيد على الربح العادي :عدم القابلية للتقليد.3
فإنه مبرور الزمن سوف ،يف األجل القصري، ومع ذلك عندما تستطيع مؤسسات أخرى تقليد مثل هذه اخلصائص

لذلك جيب على إدارة املوارد البشرية تنمية .ال تقدم هذه اخلصائص أكثر من التماثل يف امليزات التنافسية
خصائص مواردها البشرية اليت ال ميكن للمؤسسات املنافسة تقليدها بسهولة ويكون ذلك بالرتكيز على ربط تلك 

إذ أن لكل مؤسسة ؛سة أو ثقافتها املتميزة يف حتقيق امليزة التنافسيةملؤساالظواهر مثل تاريخ بعض اخلصائص ب
تارخيها اخلاص الذي حيّدد موقفها احلايل ويوّفر أساسا للميزة التنافسية اليت سوف جتد املؤسسات املنافسة استحالة 

حمفزة مما يؤثر إجيابا إضافة إىل أمهية الثقافة التنظيمية، فقد جند مؤسسة تعمل على خلق بيئة عمل. يف تقليدها
وبعبارة أخرى . ز يف األداء خدمًة واستجابًة حلاجات العمالءييوفر كل من الرغبة والقدرة على التمو ئهم على وال

ذه املواصفات  ا خلقت القيمة، وكانت نادرة و تعمل املوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية املستمرة أل
.نييستحيل تقليدها من قبل املنافس

حىت توفر أية خاصية من خصائص املوارد البشرية للمؤسسة مصدًرا للميزة التنافسية املتواصلة، فإنه : التنظيم. 4
جيب عليها أن تنظم من أجل استثمار مواردها البشرية، حيث يتطلب التنظيم وجود املمارسات املالئمة اليت 

.حملتملةتسمح خلصائص املوارد البشرية أن حتقق نتائج مزاياها ا
لتحليل إمكانيات موارد ) التنظيمو القيمة، الندرة، التقليد (ويوضح اجلدول املوايل كيفية استخدام إطار 

.املؤسسة ملعرفة ما إذا كانت مصدًرا لعدم وجود ميزة، مصدًرا مليزة متماثلة، مؤقتة أو ميزة تنافسية متواصلة
البشرية والميزة التنافسيةالعالقة بين خصائص الموارد : )02(الجدول رقم 

الموارد ذات 
األداءالمضامين التنافسيةيدعمها التنظيميصعب تقليدهاالموارد نادرةقيمة

حتت املتوسطتنافسيةيزةعدم وجود م--ال
متوسطميزة متماثلة-النعم
فوق املتوسطتنافسية مؤقتةميزةالنعمنعم
متميزتنافسية متواصلةميزةنعمنعمنعم

.136عبد احلكم أمحد اخلزامي، مرجع سابق، ص :المصدر
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:ما يلي،يتضح من خالل اجلدول السابق
.املوارد البشرية اليت ال توفر قيمة تؤدي إىل عدم وجود ميزة تنافسية، ولذلك جيب استبعادها. أ

وجودها يعين عدم وجود ممصدرّا للميزة املتماثلة، وعداملوارد البشرية ذات القيمة ولكنها ليست نادرة متثل . ب
.ميزة تنافسية

.املوارد اليت توفر قيمة ويف نفس الوقت نادرة، ولكن من السهل تقليدها تنجم عنها ميزة تنافسية مؤقتة. ج
لتنافسية املوارد البشرية اليت تكون قيمة، نادرة وليس من السهل تقليدها، ميكن أن تكون مصدرًا للميزة ا. د

.املتواصلة، ولكن فقط إذا كانت املؤسسة مدركة ومنظمة الستثمار هذه املوارد
يز من خالل الموارد البشرية مجاالت التم.ثالثا

تلعب املوارد البشرية دورًا فعاال يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة، وللتدليل على أمهية العنصر البشري 
:1وف نستعرض املسامهات اليت ميكن أن يقدمها، واليت ميكن إيضاحها فيما يلييف حتقيقها واحملافظة عليها س

حياة املنتج أصبحت قصرية جدا، ولذلك فإن قدرة املؤسسة على ةإن دور :في مجال تقديم منتج جديد. 1
ا على تقدمي منتج جديد خالل  التنافس من خالل تقدمي منتج متميز أصبحت ترتبط ارتباطا كبريا مبدى قدر

منتجها احلايل، وإن حتقيق ذلكتقليد فرتات زمنية متقاربة، مما يشّكل حاجزا أمام قدرة املؤسسات املنافسة على 
ومن مث . فاق على البحث والتطوير، توافر املوارد البشرية القادرة على اإلبداع واالبتكارنيتطلب إىل جانب اإل

.أصبح امتالك املوارد البشرية ذات املهارة واملعرفة والكفاءة العالية والقادرة على حتقيق ذلك ميزة تنافسية للمؤسسة
املوارد البشرية األساس يف استيعاب وتطوير التكنولوجيا احلديثة تشّكل:في مجال امتالك تكنولوجيا متقدمة. 2

وما من شك أن للتكنولوجيا جانبا اجتماعيا وثقافيا ال ميكن جتاهله، إذ أن التكنولوجيا ترتبط ارتباطا . ةواملتطور 
ستخدام التكنولوجيا وثيقا بالبعد االجتماعي والثقايف لبلد معني، ففي ثقافة ال تقّدر قيمة الوقت مثال لن جيدي ا

.كما أن املوارد البشرية املتميزة هي القادرة على ختفيض تكاليف فاتورة التكنولوجيا املستوردة. اليت توفر الوقت
لقد تكللت جهود القوى الدولية، وخاصة الدول الصناعية :في مجال التنافس في األسواق المفتوحة. 3

لفتح األسواق العاملية وحترير التجارة، بإنشاء املنظمة العاملية ، رينخالل النصف األخري من القرن العش،الكربى
وعليه باتت محاية األسواق ال متثل ميزة تنافسية ميكن االعتماد عليها ومن هذا املنطلق فإن زيادة قدرة . للتجارة

:راجع1
.38-36، ص ص 2003، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، الطريق إلى منظمة المستقبل: األداء التنظيمي المتميزعادل زايد، -
.135- 134عبد القادر شارف، مرجع سابق، ص ص -
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ن تكون قادرة على تفّهم املؤسسة على التنافس يف األسواق املفتوحة هي الدور اجلديد للموارد البشرية واليت جيب أ
.فكر العامل اجلديد، عامل املنافسة املفتوحة

إذ أن حتقيق املؤسسة مليزة تنافسية يرتبط بكيفية استخدام املعلومات :في مجال إنتاج وتشغيل المعلومات. 4
هم األصول والذي يتم من خالل مواردها البشرية، وحيتاج ذلك إلدارة فعالة لرأس املال البشري الذي يعد من أ

غري املباشرة يف املؤسسة وبذلك تعترب إسرتاتيجية إدارة املعرفة من االسرتاتيجيات اجلديدة للمؤسسات املتقدمة 
واليت تعترب املعلومات من أهم العناصر ذات القيمة للمؤسسة وتعترب بذلك خرباء املعلومات وهم املوارد البشرية من 

.ن املعلومات املطلوبة، وكيفية احلصول عليها، ودرجة الثقة واملصداقية فيهااألصول الفكرية يف املؤسسة فهم حيددو 
وذلك من خالل إمكانية االستفادة من املوارد البشرية : في مجال ممارسة األنشطة الرئيسية للمؤسسة. 5

.املؤسسةيف حل املشكالت واختاذ خمتلف القرارات، إضافة إىل دراسات اجلدوى وتصميم اسرتاتيجيات املتميزة 
ويرتبط ذلك بالقدرة على حتقيق ميزة تنافسية مستمرة للمؤسسة من : مرار وبقاء المؤسسةتفي مجال اس. 6

يف األداء املتميز واخلربة العلمية والعملية املرتاكمة اليت تشكلت لدى مرارهمخالل قدرات املوارد البشرية لديها واست
.مواردها البشرية واستمرار القدرة على اإلبداع واالبتكار

لمؤسسات أهمية إدارة الموارد البشرية وممارساتها كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية ل: المبحث الثالث
يةالمتوسطة الجزائر 

على الفكر مسيطرة ،ة املؤسسات الكبرية يف النشاط االقتصادي واالجتماعياستمرت القناعة بأمهي
املؤسسات الصغرية النتائج اليت تستطيعوبالنظر إىل . االقتصادي حىت منتصف عقد السبعينات من القرن املاضي

ا دونالسماتنتيجة واألهداف اليت ميكنها بلوغها، هاحتقيقواملتوسطة غريها من واملميزات اليت تنفرد 
مة ، فإن احلكومات يف خمتلف الدول أولتها اهتماما كبريا من حيث إصدار القوانني والتشريعات املنظِّ املؤسسات

تضاعف عددها يف الدول الصناعية وهو ما أدى إىل زة هلذه املؤسسات وإجياد اآلليات واهليئات اليت تدعمهاواحملفِّ 
.والنامية على حد سواء

في الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقعمفهوم و : المطلب األول
يتحدد بشكل رمسي يف إطار السياسة التنموية للبلد والدور مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطةإّن 

عترب أمهيتها ناجتة أساسا من خصائصها اليت جتعلها أكثر قدرة وسرعة على اليت تُ ،املرتقب من هذه املؤسسات
.إضافة إىل سهولة إنشائها وفعاليتها يف دفع عجلة التنمية االقتصادية،متغريات احمليط اخلارجيالتكيف مع 
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في الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعريف. أوال
بغض النظر عن بعض االقرتاحات والتوصيات اليت قدمتها املنظمات الدولية، نالحظ غيابا يكاد يكون 

عتماده، حبيث تتباين التعاريف بني الدول حبسب مرحلة التنمية اليت حتققت ان مطلقا لتعريف شبه رمسي ميك
يف الواليات املتحدة األمريكية حصر ما ال يقل ) Georgia(حىت أن معهد ،واهليكل اإلداري والتنظيمي السائد

الصغرية ات، ميكن القول أن وضع تعريف حمّدد ودقيق للمؤسسوعليه.1دولة75تعريفا خمتلفا يف 50عن 
ال ذا ا ميكن يتعترب أمرا معقدا إذ أّن هناك العديد من املعايري اليُ ،واملتوسطة ومتفق عليه من طرف املهتمني 

رها إىل مؤشرات كمية و ف بدفهناك من يعتمد املعايري الكمية اليت تصنّ . التمييز على أساسها بني املؤسسات
م رأس املال املستثمر، حجم اإلنتاج، القيمة املضافة، حجم الطاقة عدد العمال، قيمة املبيعات، حج: بسيطة مثل

ومؤشرات كمية مركبة تربط بني أكثر من مؤشرين، كرأس املال وعدد العمال ونسبة املبيعات أو إمجايل . املستعملة
لوجيا املستعملة، كاالستقاللية، التكنو وهناك جمموعة أخرى من املعايري تسمى باملعايري النوعية  . املبيعات السنوية

االعتماد على املعايري الكمية لوحدها ال ونشري إىل أنّ . االعتماد على املصادر الداخلية لتمويل رأس املال وغريها
الصغرية واملتوسطة وال يربز خصائصها، فهذه املعايري ال تكشف عن اتيعطي صورة حقيقية عن وضعية املؤسس

سسة، وال العالقة اليت تربط العاملني واملسريين، وال عالقة املؤسسة باحمليط طبيعة التنظيم الداخلي للعمل يف املؤ 
وعلى أساس هذه النقائص كان البد من إدراج املعايري النوعية يف تعريف املؤسسة الصغرية .اخلارجي والسوق

على املستوى العاملي، واملتوسطة مع اإلشارة إىل أن معيار عدد العاملني يف املؤسسة هو األكثر انتشارا واستخداما 
.وذلك لسهولته يف التعامل وثباته لفرتة من الزمن

واملتضمن القانون التوجيهي لرتقية 2001ديسمرب 12املؤرخ يف 18- 01رقم لقد ألغيت أحكام القانون
صاحل هذه عّد مرجعا لكل برامج وتدابري املساعدة والدعم ليُ كان والذي  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

والذي يتضمن القانون التوجيهي لتطوير 2017جانفي10املؤرخ يف 02-17تعويضه بالقانون رقم ومتّ .املؤسسات
وهو يهدف إىل تعريفها وحتديد تدابري الدعم واآلليات املخصصة هلا فيما يتعلق ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة

ف املؤسسة تعرّ : 2ة من هذا القانون، كما يليامسيف املادة اخلوتُعّرف حسبما ورد. واالستدامةتنميةباإلنشاء وال
ا مؤسسة إنتاج  :حبيثأو اخلدمات، /السلع والصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية، بأ

.شخصا250إىل 1تشّغل من. 1

-2011(دراسة حالة جمموعة من مؤسسات اجلنوب اجلزائري خالل الفرتة : واقع مراقبة التسيري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة"حممد الصغري قريشي، 1
.144، ص 2013، جامعة ورقلة، اجلزائر، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم )"2012

.5، ص 2017، اجلزائر، املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملادة اخلامسة من القانون التوجيهي لتطوير 2
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.زائريجينار ديارمل1دينار، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية ماليري4ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي . 2
.تستويف معيار االستقاللية. 3

اثامنوقد جاء يف املادة ال ، اشخص250إىل 50ا بنيمؤسسة تشّغل م: "ة تعريف املؤسسة املتوسطة بأ
200دينار أو يكون جمموع حصيلتها السنوية ما بني يريمال4إىلمليون 400ويكون رقم أعماهلا السنوي ما بني 

. 1"دينار جزائريارملي1ومليون 
تعّرف املؤسسة :"من نفس القانون، فقد تضمنت تعريف املؤسسة الصغرية كما يليتاسعةأما املادة ال

ا مؤسسة تشّغل ما بني  مليون دينار أو ال 400ال يتجاوزشخصا ورقم أعماهلا السنوي49إىل 10الصغرية بأ
.2"مليون دينار200يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية 

ابوجاء تعريف املؤسسة الصغرية جدا، يف املادة العاشرة أشخاص، 9إىل 1مؤسسة تشّغل ما بني : "أ
شكِّل ويُ .3"مليون دينار20مليون دينار أو جمموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز 40ورقم أعماهلا السنوي أقل من 

تعريفها كما هو منصوص عليه يف هذا القانون، مرجعا جلمع البيانات ومعاجلة اإلحصائيات وملنح كل أشكال 
.الدعم واملساعدة املنصوص عليها يف هذا القانون لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومرافقتها

:اجلدول املوايلمن خاللالواردة يف القانونني،وميكن تلخيص التعاريف 
تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: )03(الجدول رقم 

دينار جزائري: الوحدة
املعايري        

احلجم
جمموع احلصيلة السنويةرقم األعمال السنويعدد العمال

01 -1817 -0201 -1817 -02

مؤسسة صغرية جدا
مؤسسة صغرية

مؤسسة متوسطة 
صغرية ومتوسطة. مؤ

1-9

10-49

50-250

1-250

مليون 20أقل من 
مليون200ال يتجاوز 

مليار2- مليون200
مليار2ال يتجاوز 

مليون 40أقل من 
مليون400ال يتجاوز 

ماليري4- مليون400
ماليري4ال يتجاوز 

مليون 10ال يتجاوز 
مليون100ال يتجاوز

ونملي500- 100
ونملي500ال يتجاوز 

مليون 20ال يتجاوز 
مليون200ال يتجاوز 

مليار 1- مليون200
مليار1ال يتجاوز 

.2017-01- 10املؤرخ يف 02-17رقموالقانون2001-12- 12املؤرخ يف 18-01القانون التوجيهي رقم :المصدر

:وإذا أردنا املقارنة بني القانونني، فإنه ميكن مالحظة ما يلي
االعتماد على عدد العمال أي املعيار العددي، وعلى رأس املال أي املعيار املايل، إلجياد احلدود بني . 1

.، يف كل منهماعن باقي املؤسسات األخرىيزها ياملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومت

.6الصغرية واملتوسطة، مرجع سابق، ص املادة الثامنة من القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات 1
.املادة التاسعة من القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املرجع نفسه2
.املادة العاشرة من القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املرجع نفسه3
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معيار عدد العمال والذي ميثل عدد األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة، بقي ثابتا يف كل أحجام . 2
.املؤسسات وكذا معيار االستقاللية، يف كل من القانونني

02- 17هرا، يف القانون ش12مضاعفة قيمة معيار رقم األعمال وهي تلك املتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة . 3

.، وذلك يف كل أحجام املؤسسات18- 01مقارنة بالقانون رقم 
شهرا، يف القانون رقم 12املتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة مضاعفة قيمة معيار احلصيلة السنوية، وهي تلك. 4

.وذلك يف كل أحجام املؤسسات،18-01مقارنة بالقانون رقم 17-02
، بينما 18- 01عمال تسمى مؤسسة مصغرة يف إطار القانون 9و1املؤسسة اليت يرتاوح عدد عماهلا ما بني . 5

.02-17تسمى مؤسسة صغرية جدا وفقا للقانون اجلديد 
يتم االعتماد يف تصنيف املؤسسات حسب احلجم على معيار رقم أعمال املؤسسة أو جمموع حصيلتها . 6

.السنوية، وليس كليهما
إذا صنفت مؤسسة وفق عدد عماهلا يف فئة معينة، ويف فئة أخرى تبعا لرقم أعماهلا أو جمموع حصيلتها، تعطى . 7

.األولوية ملعيار رقم األعمال أو جمموع احلصيلة السنوية لتحديد الفئة اليت تنتمي إليها املؤسسة
دف إىل ، اجلديدا القانونتدابري مساعدة ودعم ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، موضوع هذإن

: حتقيق مجلة من األهداف، لعل أمهها
، املايل، املهين والتكنولوجي االقتصادينشر وترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري، القانوين، . أ

ذا القطاع .والعمل على وضع أنظمة جبائية مكيفة مع خصوصيات هذه املؤسسات،املتعلقة 
.على عقارلصو للمؤ ص م احلتشجيع كل مبادرة تسهل . ب
.تشجيع وتعزيز ثقافة املقاولة وكذا التكنولوجيات احلديثة واالبتكار يف هذه املؤسسات. ج
ا. د .تسهيل حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على األدوات واخلدمات املالية املالئمة الحتياجا
.اء ودعم هذه املؤسسات على املستويني املركزي واحملليتعزيز التنسيق بني أجهزة إنش. ه

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائريمكانة. ثانيا
نعرض فيما يلي بعض لغرض التعرف على مدى أمهية قطاع املؤ ص م يف االقتصاد اجلزائري، س

اإلحصائيات، باالعتماد على النشريات اليت تصدرها املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات ونظم 
املعلومات لوزارة الصناعة واملناجم، بالرتكيز أساسا على توزيعها حسب طبيعة احلجم، حسب قطاعات النشاط، 

.  مث تطور مسامهتها يف التشغيل لنفس الفرتة2015إىل 2010تطور تعدادها خالل الفرتة ما بني 
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بقطاع املؤ ص م يف خلاصةاستنادا إىل اإلحصائيات ا: حسب طبيعة الحجمفي الجزائر توزيع المؤ ص م . 1
الصغرية جدا، الصغرية :مؤسسة، تتضمن569934بلغ عددها ،فقد 2015-12-31اجلزائر، وذلك إىل غاية 

:واملتوسطة، كما يوضحه اجلدول املوايل
حسب طبيعة الحجمفي الجزائر توزيع المؤ ص م ): 04(الجدول رقم 

النسبةالعددنوع المؤسسة

صغرية جدا
صغرية
متوسطة

659907

05424

8552

12,97

57,2

31,0

موع 569934100ا

.28اإلحصائية رقم نشرية املعلومات : المصدر

10اليت يقل عدد عماهلا عن (من املؤسسات هي صغرية جدا 97,12%نالحظ من خالل اجلدول، أن 

اليت تشّغل ما بني (تليها املؤسسات الصغرية ،، وبذلك فهي تسيطر على نسيج هذه املؤسسات يف اجلزائر)عاملني
250إىل 50تشّغل من (ريا املؤسسات املتوسطةوأخ،من إمجايل املؤسسات2,57%بنسبة ) عامال49إىل 10

.2015فقط من جمموع هذه املؤسسات سنة 0,31%بنسبة ) عامال
مؤسسة 532يتكون قطاع املؤ ص م يف اجلزائر من : توزيع المؤ ص م في الجزائر حسب قطاع النشاط. 2

: نقوم من خالل اجلدول أدناه، بعرضها حسب قطاعات النشاط، كما يلي. مؤسسة خاصة037934عمومية و
توزيع المؤ ص م في الجزائر حسب قطاع النشاط):05(الجدول رقم 

قطاع النشاط
المؤ ص م الخاصةالمؤ ص م العمومية

النسبةالعددالنسبةالعدد
16130,26701838,96صناعة

14527,2637345648,86خدمات

18033,8362550,60فالحة

387,1455716818,05بناء وأشغال عمومية

81,5063920,28مناجم، مياه، طاقة

0014221723,25نشاطات حرفية

موع 532100037934100ا

.28نشرية املعلومات اإلحصائية رقم : المصدر
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بلغ حيث اجلدول أن املؤ ص م العمومية تشّكل نسبة ضئيلة من جمموع هذه املؤسسات، هذا يتضح من 
ا حققت معدل منو سليب بنسبة 2014مؤسسة سنة 542مقابل 2015مؤسسة سنة 532عددها  ، أي أ
، اخلدمات بنسبة 30,26%، الصناعة بنسبة 33,83%الفالحة بنسبة : وهي تنشط يف قطاعات. -%1,84
فقط من إمجايل املؤسسات 1,50%وأخريا ما يعادل 7,14%قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة مث،%27,26

.تنشط بقطاع املناجم
مؤسسة، وهي حتقق معدالت منو إجيابية 037934ـ ب2015يف املقابل، قّدر عدد املؤ ص م اخلاصة سنة 

ا. ومتقاربة ما بني سنة وأخرى تنشط يف خمتلف قطاعات النشاط ولكن بنسب متباعدة، إذ حيتل قطاع كما أ
مث البناء واألشغال العمومية بنسبة 23,25%، يليه قطاع املهن احلرفية بنسبة 48,86%اخلدمات الصدارة بنسبة 

.على الرتتيب0,28%و0,60%، 8,96%، مث الصناعة، الفالحة وقطاع الطاقة واملناجم واملياه بنسب %18,05
إلى 2010تطور التعداد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة ما بين . 3

بعض اإلحصائيات املتعلقة باملؤ ص م اجلزائرية باالعتماد على نشريات املعلومات يلي نعرض فيما : 2015
املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية، ، واليت تقوم بإعدادها 2015إىل غاية 2010اإلحصائية للسنوات ما بني 

.الدراسات ونظم املعلومات، لوزارة الصناعة واملناجم
تطور التعداد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل ): 06(الجدول رقم 

2015إلى 2010الفترة ما بين 

طبيعة 
المؤسسة

201020112012201320142015
النسبةالعددةبالنسالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

:الخاصة
أشخاص معنوية
أشخاص طبيعية

ةحرفيسةمؤس

369319
249196

59,66
40,25

391761
120095
146881

59,42
18,22
22,28

420117
130394
160764

59,02
18,32
22,58

459414
142169
175676

59,06
18,28
22,58

496989
159960
194562

58,33
18,77
22,83

537901
178994
217142

57,56
19,15
23,23

161851599,9165873799,9171127599,9277725999,9285151199,9493403799,94المجموع 
5,396,507,989,279,559,70معدل النمو

:العمومية
5570,095720,095570,085570,085420,065320,06أشخاص معنوية

25570,095720,095570,085570,085420,065320,06المجموع 
-1,84-10-02,69-2,692,62-5,75معدل النمو
619072100659309100711832100777816100852053100934569100المجموع

5,386,507,979,279,549,68معدل النمو

.28، 26، 23، 22، 20، 18: من إعداد الباحثة، باالعتماد على النشريات اإلحصائية رقم:المصدر
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:ما يلي،نالحظ من خالل اجلدول أعاله
اية سنة . 1 619بـ2010قّدر جمموع املؤ ص م  587مؤسسة، بعد أن كان ال يتجاوز 072 اية494 مؤ ص م 

31وهو ما يوافق5,38%، أي مبعدل منو2009 :مؤ ص م، حيث578
ا . أ 618بلغ عدد املؤسسات اخلاصة املصرح  :مؤ ص م تنقسم إىل515

369مبا يعادل59,66%أشخاص معنوية بنسبة -  مؤ ص م،319
249أي ما يعادل 40,25%أشخاص طبيعية بنسبة -  مؤ ص م،196
اية -  586بـ 2009قّدر عددها  ، فقد مت إنشاء 5,39%مؤ ص م خاصة أي مبعدل منو سنوي عادل 903

31 23(مؤسسة جديدة منها 612 8شخص معنوي و417 .)شخص طبيعي195
اية 591أما فيما خيص املؤ ص م العمومية، فقد اخنفض عددها من . ب 2010اية 557إىل 2009مؤسسة 

.، ويعود ذلك بشكل أساسي إىل عملية إعادة هيكلة القطاع العام-5,75%مؤسسة مبعدل منو 34أي مبقدار 
من جمموع هذه املؤسسات، بينما املؤ ص م 99,91%أغلبية املؤ ص م هي ذات طابع خاص وذلك بنسبة . ج

.فقط0,09%العمومية فهي مل تتجاوز
اية سنة . 2 ، 072619بلغ عددهاأين2010مؤسسة، ومبقارنته مع 309659إىل 2011ارتفع عدد املؤ ص م 

:حيث، 2011مؤ ص م، خالل سنة 23740إذ مت إنشاء ما يعادل6,50%فإن نسبة النمو السنوي قدرت بـ
ا قدر. أ :مؤ ص م تنقسم إىل737658عدد املؤسسات اخلاصة املصرح 

،مؤسسة761391مبا يعادل59,41%أشخاص معنوية بنسبة - 
،مؤسسة095120وافقأي ما ي18,21%أشخاص طبيعية بنسبة - 
من إمجايل املؤ ص م اخلاصة،22,28%بنسبة 881146املؤسسات احلرفية ومتثل - 
مؤسسة 22240مبا يعادل، 6,50%، جند أن عدد املؤ ص م اخلاصة ارتفع بنسبة2010مبقارنتها مع سنة - 

).ترتبط بالنشاطات احلرفية25811وشخص طبيعي5226شخص معنوي و44222(تتضمنجديدة 
اية 557املؤ ص م العمومية من ارتفع عدد. ب ، 2,69%أي مبعدل منو 2011سنة572إىل 2010مؤسسة 

.مؤسسة عمومية15يوافق تطور سنوي يقدر بـ 
جند ، بينما 0,09%اجلزائرية، فهي مل تتجاوز نسبةمتثل املؤ ص م العمومية جزء ضئيال من جمموع املؤ ص م . ج

.من إمجايل هذه املؤسسات99,91%بنسبةاصاخليف املقابل هيمنة القطاع
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مؤسسة جديدة، وبذلك 52352، أي أنه مت إنشاء مؤسسة832711فقد بلغ عدد املؤ ص م 2012أما سنة . 3
: ، حيث أنه7,97%قدر معدل النمو بـ 

:مؤسسة، تنقسم إىل275711بلغ عدد املؤ ص م اخلاصة . أ
،59,02%بنسبة 117420:أشخاص معنوية- 
،18,32%بنسبة 394130: أشخاص طبيعية- 
،22,58%بنسبة 764160: مؤسسات حرفية- 
مؤسسة 53852أي ما يعادل 7,98%جند أن عدد املؤ ص م اخلاصة، ارتفع بنسبة 2011مبقارنتها مع سنة - 

.خاصة
إىل2011مؤسسة سنة572من،-2,62%مؤسسة أي بنسبة 15اخنفض عدد املؤ ص م العمومية مبقدار . ب

.2012سنة557

.مؤسسات خاصة99,92%فقط من إمجايل املؤ ص م اجلزائرية، مقابل 0,08%ثل املؤ ص م العمومية مت. ج
مؤسسة، أي أنه مت إنشاء 816777، بلغ العدد اإلمجايل للمؤ ص م 2013حسب املعطيات اإلحصائية لسنة . 4

:، حيث9,27%مؤسسة جديدة مبعدل منو يقدر بـ 98465
ا إىل . أ :، وهي تتضمن259777ارتفع عدد املؤ ص م اخلاصة املصرح 

،59,06%مؤسسة بنسبة414459:أشخاص معنوية- 
،18,28%مؤسسة بنسبة169142: أشخاص طبيعية- 
،22,58%مؤسسة بنسبة676175: املؤسسات احلرفية- 
.9,27%مؤ ص م خاصة أي مبعدل منو 98465ارتفع عددها مقارنة بالسنة السابقة مبا يعادل - 

من إمجايل 0,08%مؤسسة وهو ما يعادل557بقي عدد املؤسسات العمومية نفسه، أي 2012مقارنة بسنة . ب
.هذه املؤسسات

.99,92%أغلبية املؤ ص م يف اجلزائر هي مؤسسات تابعة للقطاع اخلاص بنسبة . ج
.لعدد املؤ ص م كان سببه القطاع اخلاص فقط دون مسامهة القطاع العامالتطور السنوي. د
اية .5 23774مؤسسة، أي أنه خالل هذه السنة مت إنشاء 053852، ما يوافق 2014بلغ عدد املؤ ص م 

:، حيث9,54%مؤسسة جديدة، حيث بلغ معدل النمو نسبة 
ا إىل . أ :تضم، وهي 511851ارتفع عدد املؤ ص م اخلاصة املصرح 
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،58,33%بنسبة مؤسسة 989496:أشخاص معنوية- 
،18,77%مؤسسة بنسبة 960159: أشخاص طبيعية- 
،22,83%مؤسسة بنسبة562194: املؤسسات احلرفية- 
جديدة، تشتمل مؤ ص م خاصة252 74مبا يعادل أي9,55%بنسبة، ارتفع عددها2013مع سنة مقارنة - 

)ترتبط بالنشاطات احلرفية886 18شخص طبيعي و791 17شخص معنوي، 575 37(على 
مؤسسة 15مبقدارأي2014مؤسسة سنة 542إىل 2013سنة 557تراجع عدد مؤسسات القطاع العام من. ب

.-2,69%بنسبة
فقط مؤسسات 0,06%، مقابل 99,94%بنسبة مهيمنا على قطاع املؤ ص م يف اجلزائرلقطاع اخلاصيبقى ا. ج

.تابعة للقطاع العام
اية سنة . 6 516 82وعليه، فقد مت إنشاء خالل هذه السنة . 569934إىل 2015ارتفع عدد املؤ ص م 

:إىل أنه، ونشري 9,68%مؤسسة جديدة، مبعدل منو 
ا بلغ. أ :تنقسم إىل، 037934عدد املؤ ص م اخلاصة املصرح 

،57,56%مؤسسة بنسبة 901537:أشخاص معنوية- 
،42,38%مؤسسة بنسبة 136396: )تتضمن املهن احلرة واملؤسسات احلرفية(أشخاص طبيعية- 
مبا أي9,7%يقّدر بـ2015جند أن تطور املؤ ص م اخلاصة خالل سنة ، 2014مبقارنتها مع تلك اخلاصة بسنة- 

. مؤ ص م خاصة037 934ليصبح بذلك عددها مؤ ص م جديدة، 526 82يعادل 
ا تراجعت مبقدار 2015سنة 532إىل 2014مؤسسة سنة 542اخنفض عدد املؤ ص م العمومية من . ب أي أ
.-1,84%مؤسسات وهو ما نسبته 10
.مؤسسات خاصة99,94%مقابل 0,06%نسبة املؤ ص م العمومية ضئيلة جدا، تقدر بـ . ج
تزايد مستمر لعدد ،ويف املقابل.وحتقيقها ملعدالت منو سلبيةعدد املؤ ص م العموميةيف تراجع مستمر هناك . د

.2015إىل 2010املؤسسات اخلاصة خالل السنوات ما بني 
إلى 2010تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل في الجزائر خالل الفترة ما بين . 4

، مت 2015- 2010باملوازاة مع معدالت النمو اإلجيابية اليت حققتها املؤ ص م يف اجلزائر خالل الفرتة : 2015
األيدي العاملة والتخفيف من أزمة تسجيل معدالت منو معتربة يف نفس الفرتة، من حيث مسامهتها يف تشغيل 

ا اخلاصة والدعم والتسهيالت املمنوحة هلا .البطالة، وذلك يف حدود إمكانيا
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تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل في الجزائر خالل ): 07(الجدول رقم 
2015إلى 2010الفترة ما بين 

طبيعة 
المؤسسة

201020112012201320142015
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

:الخاصة
األجراء

أرباب العمل
958515
618515

58,96
38,05

1017374
658737

58,99
38,20

1089467
711275

58,95
38,49

1176377
777259

58,76
38,83

1259154
851511

58,37
39,47

1393256
934037

58,75
39,40

1157703097,01167611197,21180074297,44195363697,59211066597,84232729398,16المجموع 

486562,99480862,79473752,56482562,41465672,16437271,84:العمومية
2486562,99480862,79473752,56482562,41465672,16437271,84المجموع 
162568610017241971001848117100200189210021572321002371020100المجموع

6,057,198,327,769,91معدل النمو

.28، 22،23،26، 20، 18: من إعداد الباحثة، باالعتماد على النشريات اإلحصائية رقم:المصدر

أرباب املؤسسات اخلاصة لألشخاص املعنويني وأرباب املؤسسات اخلاصة اليت : تتضمن فئة أرباب العمل
:يتبني من خالل اجلدول السابق، ما يلي. تنشط ضمن املهن احلرة

عامل 0305771ما يعادل اخلاصة تشّغل املؤ ص م سيطرة القطاع اخلاص من حيث املسامهة يف التشغيل، إذ . أ
من جمموع األيدي العاملة 2,99%عامل فقط بنسبة 65648، بينما تستوعب العمومية منها 97,01%بنسبة

.2010ذا القطاع، وهذا سنة 
منهم أجراء 97,21%عامل، 1977241يف قطاع املؤ ص م بـ 2011ر حجم العمالة اإلمجايل سنة يقدّ . ب

.بالقطاع العام2,79%بالقطاع اخلاص و
، إذ أنه 7,19%وذلك بنسبة 2011مقارنة بسنة 2012ارتفاع مسامهة قطاع املؤ ص م يف التشغيل سنة . ج

2011سنة 08648شخصا، يف حني اخنفض حجم العمالة يف املؤ ص م العمومية من 1178481يشّغل حوايل 

.2012عامل سنة 37547إىل 
عامل، يضم 8920012مبا يعادل 2013قّدر حجم العمالة يف املؤ ص م، حسب املعطيات اإلحصائية لسنة . د

.فقط من إمجايل اليد العاملة2,41%منهم، بينما يشّغل القطاع العام 97,59%القطاع اخلاص 
، يف حني توفر املؤ ص م العمومية 97,84%منصب عمل بنسبة 6651102توفر املؤ ص م اخلاصة ما يعادل . ه

.2,16%منصب إمجايل، أي مانسبته 2321572منصب عمل من بني 56746
منها يف القطاع اخلاص، 98,16%عامل، 0203712بـ 2015اية سنة باملؤ ص مقدرت العمالة اإلمجالية . و
اليت قّدرت 2014حبجم العمالة لسنة ومقارنةً . منصب عمل فقط72743الذي يوفر يف القطاع العام1,84%و



خالل مدخل ممارسات إدارة املوارد البشريةبناء املزايا التنافسية للمؤسسات املتوسطة اجلزائرية من : الفصل الثالث

174

2بـ  منصب 788213مبا يعادل 9,91%، فإن هناك زيادة يف مسامهة هذا القطاع يف التوظيف بنسبة 232 157
.2015جديد مت استحداثه خالل سنة 

تعزى أساًسا إىل 2015و2010هناك زيادة مستمرة يف مسامهة املؤ ص م يف التشغيل، خالل السنوات ما بني . ز
القطاع اخلاص، الذي شهد خالل هذه الفرتة تطورا من حيث العدد وبالتبعية من حيث مسامهته يف توظيف 

.األيدي العاملة العاطلة عن العمل
مع . عددها من سنة إىل أخرىالرتاجع التدرجيي ملسامهة القطاع العام يف التوظيف، وذلك باملوازاة مع تناقص. ح

.ا نسبًة إىل جمموع املناصبضعف مسامهته
أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقات تطويرها: المطلب الثاني

وتنبع أمهيتها . بصفة خاصةتؤدي هذه املؤسسات دورا فعاال يف خمتلف االقتصاديات واالقتصاد اجلزائري 
مما دفع متخذي القرار إىل دعمها وتشجيع إنشائها وابتكار سبل ،من اخلصائص اليت متيزها عن باقي املؤسسات

سنتعرف على خصائصها ،وفيما يلي. لتفعيل دورها وذلك يف إطار اإلمكانيات املتاحة والنتائج املنتظرة منها
ا، أمهيتها ومعوقات تطويرها .ومميزا

الصغيرة والمتوسطةاتخصائص ومميزات المؤسس.أوال
:1عرض البعض منها فيما يلينموعة من اخلصائص اليت متيزها عن املؤسسات الكبرية، هلذه املؤسسات جم

الصغرية واملتوسطة بتوافر الظروف اليت حتقق هلا الكفاءة والفعالية أعلى مما اتتتميز املؤسس:الكفاءة والفعالية.1
:منها،وتتحقق هذه اخلاصية ألسباب عديدة. ميكن للمؤسسات الكبرية أن تصل إليه

.القدرة على األداء واالجناز يف وقت قصري نسبيا والقدرة على حتقيق عوائد سريعة وعالية.أ
املنافسني وأنشطتهم، مما يسمح هاتاإلحساس السريع حبركة السوق وإملام اإلدارة مبختلف املتغريات وتوج.ب

.بسرعة التكيف وتعديل أوضاع املؤسسة
م واحلفاظ عليها مبا يكفل هلا حتقيق وضوح تأثري الدوافع الشخصية.ج ألصحاب املؤسسة على صيانة استثمارا

.النجاح والتفوق

:راجع1
دراسة عينة من املؤسسات : مسامهة يف بناء منوذج قياس أثر احملاذاة اإلسرتاتيجية لتكنولوجيا االنرتنيت على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة"سهام موسي، -

.13، ص 2014، جامعة بسكرة، اجلزائر، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه علوم "الواقعة باملنطقة الصناعية بالعلمة والية سطيفالصغرية واملتوسطة
جامعة ، 11، العدد مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، "الواقع واملعوقات، حالة اجلزائر: دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية"الطيب داودي، -

.67-66، ص ص  2011، 1سطيف 
، أوراق ووقائع امللتقى الوطين "دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وفق مدخل إدارة اجلودة الشاملة"أمحد عازب الشيخ؛ العيد غريب، -

.  7- 6، ص ص 2013ماي 6-5، جامعة الوادي، يومي الجزائرواقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في: حول
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وذلك من خالل التوزيع املناسب لالختصاصات بني أقسام املؤسسة، التحديد :سهولة وبساطة التنظيم.2
الدقيق للمسؤوليات وتوضيح املهام، التوفيق بني املركزية ألغراض التخطيط والرقابة وبني الالمركزية ألغراض سرعة 

مال املوجودين يف كما أّن احلجم الصغري هلذه املؤسسات، يقلص من املستويات التنظيمية ويسمح للع. التنفيذ
.باالقرتاب من مراكز القرار) القاعدة(
:وذلك لتميزها بـ: سهولة اإلدارة.3
.إمكانية متابعة العمل وتقييم األداء بشكل دوري، مما ميكن من تفادي األخطاء وعالجها.أ

.االتصال الدائم بالعاملني، يسّهل التعرف على مشاكلهم وأساليب أدائهم ملهامهم.ب
.ملني حنو أفضل السبل لتحقيقهااولة حتديد األهداف وتوجيه جهود العسه. ج
عنصر السهولة يف ات املؤسسهذه تستمد : سهولة التأسيس واالعتماد على الموارد الذاتية في التمويل.4

ة وهي تعتمد على املدخرات واملوارد الشخصي.من احتياجها إىل رؤوس أموال صغرية نسبيا،التأسيس أو اإلنشاء
أن االقرتاض من يف حني. األصدقاء واألقاربعلى يف التمويل ويف حالة اللجوء إىل التمويل اخلارجي فإنه يقتصر 

ا على توفري الضمانات لالبنوك يكاد يكون منعدما  .البنكية املطلوبة للحصول على القروضعدم قدر
السلع واخلدمات البسيطة ذات التكلفة وخاصة ذوي الدخل املنخفض، بتوفري : تلبية طلبات المستهلكين.5

. املنخفضة، يف حني جند أن أغلب املؤسسات الكبرية متيل إىل تلبية رغبات املستهلكني ذوي الدخل املرتفع نسبيا
إضافة إىل اخنفاض مستوى التكنولوجيا املستعملة يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة وهذا لكون الصناعات اليت تنتمي 

فهي تستخدم تكنولوجيا بسيطة تناسب ،تتطلب استثمارا كبريا وال يد عاملة ذات كفاءة عاليةهلذا القطاع ال
.الظروف احمللية وال حتتاج إىل استرياد تكنولوجيا عالية

، حيث 1إن التخصص الدقيق هلذه املؤسسات، يسمح هلا بتقدمي منتجات ذات جودة عالية: جودة اإلنتاج. 6
ا على مهارات حرفية ومهنية، مما جيعلها تستجيب بشكل مباشر ألذواق واحتياجات يعتمد النمط اإلنتاجي فيه

.املستهلكني، وهو ما يسّهل عملية التطور والتكيف مع تغريات السوق
وهذا من أجل ضمان بقائها، فكثري من براءات االخرتاع يتم اكتشافها من :القدرة على االبتكار والتجديد.7

كما تعتمد هذه املؤسسات على املواد األولية احمللية، وذلك الخنفاض أسعارها ). يةمؤسسات فرد(طرف أفراد 
ا على استرياد اخلامات نظرا الرتفاع التكلفة كما أن العالقات بني . وتوافرها يف األسواق احمللية وعدم قدر

آثار وانعكاسات : ، أوراق ووقائع امللتقى الدويل حول"جزائرية على املؤسسات الصغرية واملتوسطة-آثار اتفاق الشراكة األورو"الطاهر بن يعقوب؛ فريد هباش، 1
.337، ص 2006نوفمرب 14-13، جامعة سطيف، يومي اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري
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، ويؤدي ةاملؤسسات الكبري العاملني وصاحب العمل تكون يف الغالب غري رمسية وال تقيدها القواعد املعروفة يف 
.صغر عدد العاملني فيها إىل سيادة منط اإلشراف املباشر ومشاركة العاملني يف حل املشاكل املرتبطة بالعمل

أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ثانيا
من إمجايل املؤسسات يف معظم دول العامل، فضال عن %90متثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر من 

ا متثل مصدر العديد من االخرتاعات، وتساهم يف تنمية االقتصاديا من خالل خلق فرص للعمل واالستثمار تأ
%70من املناصب يف كل الدول تقريبا وتفوق %50وتوفر أكثر من . والتصدير، ومتثل فرصة للتدريب أثناء العمل

من%90متثل هي و . بلجيكا، الدامنارك، إسبانيا، اليونان، إيرلندا، اليابان، الربتغال، السويد وسويسرا:يف كل من
من إمجايل الناتج %50منها تقوم بالتصدير وتساهم بــ %37املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية وجمموع

:ما يلي،الصغرية واملتوسطةاتاملؤسسولعل من أهم املظاهر اليت تربز أمهية .  1القومي األمريكي
حيث تظهر أمهية هذه املؤسسات من خالل خلق فرص عمل أكثر وفرة واستمرارية لتشغيل :توفير الشغل.1

ا كثيفة العمل وقليلة رأس املال نسبيا، وهذا ما يتناسب . الشباب والتخفيف من حدة مشكلة البطالة خاصة وأ
ا ال تتطلب املهارات الفنية واليد العاملة املؤهلةأكثر مع خصائص الدول النامية، األمر الذي جيعلها أداة ،كما أ

.فعالة الستيعاب العرض املتزايد من املوارد البشرية يف خمتلف الدول
وذلك من خالل تعبئة رؤوس األموال من األفراد واجلمعيات واهليئات :االرتقاء بمستوى االدخار واالستثمار.2

وبذلكاحلكومية وغريها من مصادر التمويل وتوجيهها إىل استثمارات إنتاجية تساهم يف خلق القيمة املضافة، غري
.2ه إىل االستهالكاستقطاب موارد مالية كانت ستوجَّ 

حيث أن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا مهما يف حتقيق التوازن :اإلقليميالمساهمة في تحقيق التوازن .3
ا على االنتشار والتنقل بني خمتلف األقاليم مما يساهم يف خلق اإلقليميةوالتنمية اجلغرايف املتوازنة، وذلك لقدر

تقليص أوجه التفاوت يف إضافة إىلجمتمعات إنتاجية جديدة يف املناطق الريفية والنائية وإعادة التوزيع السكاين
.توزيع الدخل والثروة بني الريف واملدن

، أحباث املؤمتر "دراسة حتليلية تقييمية2011-2001تقييم آثار الربامج االستثمارية العامة على منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة للفرتة "بالرقي التيجاين، 1
، جامعة سطيف 2014-2001ر والنمو االقتصادي خالل الفترة تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثما: الدويل حول

.240، ص 2013مارس 12-11، يومي 1
: ، أوراق ووقائع امللتقى الدويل حول"الشراكة اجلزائرية األوروبية على القطاع الصناعي مع التطبيق على املؤسسات الصغرية واملتوسطة"كمال عايشي؛ شريف عمر، 2

. 280، ص 2006نوفمرب 14-13، يومي ، جامعة سطيفالشراكة على االقتصاد الجزائريآثار وانعكاسات اتفاق 
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الصغرية واملتوسطة سندا اتحيث تعترب املؤسس:التكامل االقتصادي مع المؤسسات الكبرىتحقيق .4
يم ارتباطات وثيقة باملؤسسات الكربى سواء تقِ ،أساسيا للمؤسسات الكبرية، فهي ومن خالل التعاقد من الباطن

.تلف خدمات ما بعد البيع للعمالءفإىل جانب دورها كمّورد، فهي تقوم بدور املوزّع وتقدمي خم. احمللية أو اخلارجية
ملؤسسات دورا كبريا يف تنمية الصادرات وحتسني وضعية ميزان ذه اإذ أن هل:المساهمة في تنمية الصادرات.5

املدفوعات، وذلك من خالل خصائصها اليت تؤهلها لتحسني اجلودة وختفيض التكاليف وإمكانيات االبتكار 
وتعترب جتربة دول . ية متّكنها من الدخول إىل األسواق الدولية وتنويع الصادراتوالتجديد، وبالتايل خلق ميزة تنافس

ال، بعد أن حّقق جناحا كبريا يف توجيه املوارد جنوب شرق آسيا وخاصة كوريا اجلنوبية منوذجا يُ  قتدى به يف هذا ا
.تنمية الصادرات وتنويعها، وبالتايل االنتقال من مرحلة إحالل الواردات إىل هذا النوع من املؤسساتإىل 

يف خلق القيمة املضافة واملسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل، فقد اتاملؤسسهذه تساهم : خلق القيمة المضافة. 6
إىل 1980مليار دوالر عام 26,2ارتفعت نسبة مسامهتها يف خلق القيمة املضافة يف كافة الدول العربية من حوايل 

مليار دوالر عام 53,7ليصل إىل حوايل 1992مليار دوالر عام 49مث إىل حوايل 1990مليار دوالر عام 40
عام 10,6%إىل 6,2%وارتفعت نسبة مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية من حوايل .1993
، 64,3%بنسبة من القيمة املضافة، وتساهم%70يف الدول املتقدمة ما قيمته اتاملؤسسذات وتنتج . 19931

.2يف الناتج الداخلي اخلام يف كل من إسبانيا، اليابان والواليات املتحدة األمريكية على الرتتيب50%، 57%
معوقات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ثالثا

ا  تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة جمموعة من املشاكل واملعوقات، واليت ختتلف من حيث شد
ديدها لوجودها أو احتماالت منوها ا ومدى تأثريها على مسار هذه املؤسسات و ويعترب التعرف عليها . وخطور

:3فيما يلي،وميكن رصد أهم هذه املشكالت.أمرا ضروريا إلمكانية إجياد أفضل السبل والوسائل ملعاجلتها

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة : ، أوراق ووقائع الدورة الدولية حول"املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة"رجم نصيب؛ فاطمة الزهراء شايب، 1
. 78-77، ص ص 2003ماي 28-25جامعة سطيف، أيام ،وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية

التكامل االقتصادي العربي كآلية : ، أوراق عمل امللتقى الدويل حول"متوسطية- مستقبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل الشراكة األورو"نادية قويقح، 2
.109، ص 2004ماي 9-8، جامعة سطيف، يومي األوربية-لتحسين وتفعيل الشراكة العربية

: راجع3
تقييم آثار برامج : ، أحباث املؤمتر الدويل حول"2011-2001تشخيص واقع منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة "سامية جدو، -

مارس 12-11، يومي 1ة سطيف ، جامع2014- 2001االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
.205- 204، صص 2013

.245-244بالرقي التيجاين، مرجع سابق، صص -
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القوانني املنظمة لعمل هذه املؤسسات كالتشريع تتمثل يف غياب بعض : المعوقات القانونية أو التشريعية.1
تعطيل انسحاب أو اليت تؤدي إىل البريوقراطيةاإلدارية والتعقيدات الضرييب والقوانني اخلاصة باالسترياد والتصدير

والشروط اليت ال تراعي ظروف وتواضع عراقيلوذلك بسبب جمموعة من ال،الكثري من املشاريع االستثمارية
تنوع وتعدد الوثائق املطلوبة، بطء اإلجراءات اإلدارية، صعوبة : ومن بني هذه القيود. املستثمرين اجلددإمكانيات 

إضافة إىل صعوبة .احلصول على السجل التجاري، صعوبة احلصول على قرض بنكي وطول فرتة دراسة امللفات
كية أو عقد اإلجيار يعّد أساسيا ، فاحلصول على عقد امللوما ينتج عنه من عراقيلاحلصول على عقار صناعي

وتتعلق املشكلة أساسا باالستغالل األمثل . األخرى الالزمة إلقامة مشروع استثماريللحصول على الرتاخيص
ال العقاري يف اجلزائر بتعدد اهليئات اإلدارية املتدخلة، مما . للمساحات املوجودة وليس بوفرة األراضي ويتميز ا

األراضي املخصصة لالستثمار، إضافة إىل عدم توفر املناطق الصناعية على املنشآت يؤدي إىل طول مدة منح
.القاعدية الالزمة لالستثمار كالطرقات، الكهرباء، الغاز، املاء وشبكات اهلاتف

املتعلقة جبانب التمويل واليت تعترب أساسا لكثري من املشكالت األخرى اليت تواجه هذه :المعوقات المالية. 2
املؤسسات، فكل املشاريع سواء اجلديدة أو القائمة حتتاج للتمويل املناسب واملهارات اإلدارية الضرورية حىت تنمو 

ا تواجه صعوبة يف احلصول عليه باحلجم املطلوب وبشروط ميسرة، إضافة إىل،وحتقق األرباح صرامة إال أ
ا تعتمد يف غالب األحيان على التمويل وعليه .الضمانات املطلوبة وتعقد إجراءات احلصول على قرض جند أ

، ونظرا لطبيعتها القانونية فإنه يتعذر عليها زيادة رأمساهلا عن طريق طرح أسهم أو إصدار سندات لالقرتاض،  الذايت
ا على توسيع  كما أن حتّمل التكلفة املرتفعة للحصول على التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، حيد من قدر

. ا اإلنتاجية وحتسني التكنولوجيا املستخدمةطاقته
ا، ال البنك العاملي توصّ  أنه يتم متويل نسبة ضئيلة فقط من املؤسسات عن طريق ستنادا إىل دراسة قام 

عدم تكّيف النظام املايل مع متطلبات احمليط االقتصادي اجلديد، عدم وجود : ويعود ذلك إىل. القروض البنكية
ديناميكي، ضعف الشفافية يف تسيري عملية منح القروض، البطء يف دراسة ملفات طلبات متويل سوق مايل 

.املشاريع على املستويني اجلهوي واملركزي إضافة إىل طول مدة جتميع الوثائق الضرورية لطلب احلصول على قرض
لصغرية واملتوسطة نقص من املشاكل اخلطرية اليت تواجه املؤسسات ا: مشاكل نقص الخبرة والمعلومات. 3

افتقارها إىل نظام معلومات ميّكنها من احلصول على املعلومات املتعلقة بالبيئة اخلارجية البيانات واملعلومات، نتيجة 
ديدات لتتجنبها، مما يصّعب من عملية اختاذ القرارات أو اختاذ قرارات خاطئة  هلا وما توفره من فرص الستغالهلا و

.  على نشطها ورحبيتها واستمراريتهاوسريعة تؤثر سلبا 
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تعاين هذه املؤسسات من مشكل التسويق سواء على املستوى احمللي أو التصدير، ويعود : مشاكل التسويق. 4
إضافة إىل مشاكل النقل .ذلك إىل املنافسة اليت تواجهها من طرف املؤسسات الكبرية يف القطاعني العام واخلاص

ا النهائية إىل األسواق بتكاليف مناسبة ا وموادها األولية من مصادرها أو منتجا وكذلك افتقار . سواء خلاما
اري والطاقة الالزمة والضرورية ملمارسة نشاطها .البعض منها إىل مصادر املياه النظيفة وخدمات ا

، إال أّن الدور اهلام واملتنامي هلا الصغرية واملتوسطةمنها املؤسساتوبالرغم من كثرة املشكالت اليت تعاين 
احلكومات تجعلفضال عن أمهيتها يف تشكيل الثروة ودورها يف توفري مناصب الشغل، والداعم لالقتصاد الوطين، 
. فرص جناحهااملؤسسات وتعمل على إزالة املعوقات اليت حتد من تطورها وزيادة ذهتويل املزيد من االهتمام 

فالكثري من احلكومات تعمل على التخفيف من آثار العوامل السابقة الذكر على املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
ال لالنطالق واملسامهة يف البناء االقتصادي ملختلف الدول .حىت تعطي ا

لمؤسسات المتوسطة ممارسات إدارة الموارد البشرية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية ل: المطلب الثالث
الجزائرية

متارس املوارد البشرية املتميزة عددا من األنشطة احلامسة يف حتديد مستوى تقّدم اإلنتاج وخصائصه 
ومن مث أصبح لزاما . التنافسية، باستثمار ما تتمتع به من قدرات ذهنية ومهارات علمية وطاقات لإلبداع واالبتكار

واليتلف ممارسات إدارة املوارد البشرية، على املؤسسات تطوير وتفعيل قدرات مواردها البشرية من خالل خمت
حتسني اإلنتاجية واألداء طبقا للمواصفات املطلوبة، ختفيض رفع جودة العمليات واملنتجات، نعكس مباشرة يف تس

.تكاليف اإلنتاج والسعي البتكار منتجات وأساليب ووسائل إنتاج متطورة
يةإدارة الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافس. أوال

ميكن إلدارة املوارد البشرية بناء امليزة التنافسية للمؤسسة واحلفاظ عليها، من خالل ثالث طرق وهي 
.تطبيق االسرتاتيجيات، والتعامل مع التغيري وبناء التوّحد االسرتاتيجي للمؤسسة

بوضع رسالة ترتبط اإلسرتاتيجية: دور إدارة الموارد البشرية في إعداد وتطبيق إستراتيجية المؤسسة. 1
ا ةاملؤسس واليت متثل اإلطار الرئيسي املميز هلا دون غريها من املؤسسات من حيث جمال نشاطها ومنتجا

إضافة إىل حتديد الغايات واألهداف واليت تشري إىل النتائج النهائية اليت تسعى إىل حتقيقها يف . وعمالئها وأسواقها
البيئية وإمكانيات تلك املؤسسة، وتتعامل االسرتاتيجيات مع األجلني املتوسط والطويل يف إطار الظروف 

املستقبل؛ إذ متّكن املؤسسة من التعّرف على الفرص املتاحة أمامها يف الوقت احلايل ويف املستقبل، وكذا من معرفة 
يف تفضيالت التهديدات اليت تواجهها من قبل املنافسني، التشريعات القانونية، التغريات التكنولوجية والتغريات 
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إضافة إىل نقاط القوة يف اإلمكانيات الداخلية وإمكانية استغالهلا يف تنمية امليزة التنافسية، ونقاط . العمالء
وبعد االنتهاء من حتليل اجلوانب السابقة، فإن مهمة فريق التخطيط االسرتاتيجي . الضعف وكيفية التغلب عليها

ة للمؤسسة واليت تصف الطرق اليت سوف تتبعها يف حماولتها لتحقيق تكمن يف التعّرف على البدائل اإلسرتاتيجي
:وميكن إجياز عمليات إعداد اإلسرتاتيجية من خالل الشكل املوايل.1رسالتها وإجناز أهدافها طويلة األجل

مكونات إعداد اإلستراتيجية: )16(الشكل رقم 

.99مجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص :المصدر

ولكي يتم تنفيذ اإلسرتاتيجية بشكل ناجح، فإن ذلك يتطلب مشاركة األفراد يف كل املستويات 
يتطلب أيضا حتقيق التكامل بني التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية وإسرتاتيجية املؤسسة؛ إذ التنظيمية، كما

يتطلب تطوير إسرتاتيجية املوارد البشرية نوًعا من التفكري املستقبلي واختاذ قرارات متكاملة ووضع برامج ملختلف 
ا الداخليةوكل ذلك يف إطار رسالة املؤسسة وأهدافه.أنشطة املوارد البشرية ويتم وضع . 2ا اإلسرتاتيجية وإمكانيا

اإلسرتاتيجية حبيث يتم التوافق بني الفرص والتهديدات املوجودة يف البيئة اخلارجية ونقاط القوة والضعف يف البيئة 
:كما هو موضح يف الشكل التايل،الداخلية

:راجع1
.20مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص -
.99–96مجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص ص -
.20مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص 2

التحليل اخلارجي
فرص*
ديدات*

االسرتاتيجياخليار 

داخليالتحليل ال
نواحي قوة*
نواحي ضعف*

األهداف املهمة / الرسالة 
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اض تخطيط الموارد البشرية تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ألغر ):17(الشكل رقم 

.21مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص :المصدر

يشري الشكل أعاله، إىل أّن التحليل البيئي يضم العديد من أنشطة إدارة املوارد البشرية، وأن اإلدارة 
.الفعالة للموارد البشرية جيب أن تعمل على سد الفجوة بني الوضع احلايل والوضع املرغوب يف إطار التحليل البيئي

املنافسة داخل قطاع النشاط، : املتغريات ذات العالقة باملوارد البشرية اليت يتناوهلا التحليل البيئيومن أهم 
.التغريات يف العرض والطلب على العمالة وكذلك التشريعات احلكومية وقوانني العمل

املؤسسات اليت إن املؤسسة اليت متتلك رؤية إسرتاتيجية تستطيع أن حتقق ميزة تنافسية على غريها من 
كما أن التطبيق الناجح لإلسرتاتيجية، يتطلب حتقيق التناغم بني إسرتاتيجية املؤسسة وخمتلف . تفتقر إليها

أنشطتها؛ فإذا كانت إسرتاتيجية املؤسسة تركز على ختفيض التكاليف، فإن العديد من أنشطة إدارة موارد البشرية 
ن تعمل على جذب عاملني لديهم مهارات متعددة وقد تتجه تتأثر بذلك التوجه االسرتاتيجي، حيث جيب أ

يف حني إذا اجتهت املؤسسة إىل .توسيع نطاق السلطات وربط األجر باألداء والتأكيد على أمهية حتقيق الكفاءة
، تطبيق إسرتاتيجية التمييز، فإن األمر يتطلب توفري خرباء يف تطوير وحتسني املنتجات، مكافأة األفكار اإلبداعية

اإلمكانيات التنظيمية

التخطيط الفعال
إلدارة املوارد البشرية

الظروف البيئية

نقاط قوة فـــرص

نقاط ضعفديدات

حتديد االحتياجات 
واالختيار

تقييم األداءاألجور واحلوافزالتدريب
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اإلسرتاتيجية على العديد من االحتياجات ذات وتنطوي. 1وربط مؤشرات تقييم األداء بتلبية احتياجات العمالء
، وبالتايل حتقيق أهدافها احملددة، يتطلب ضرورة توافر املهارات اإلسرتاتيجيةالعالقة باملوارد البشرية، إذ أن جناح 

:2ما يتلخص دور إدارة املوارد البشرية يف جانبنيوعمو . الضرورية ألداء املهام اليت تنطوي عليها
.ضمان أن املؤسسة تتوافر لديها األعداد الكافية من املوارد البشرية ذات املواصفات واملهارات الضرورية املطلوبة.أ

يف تنمية أنظمة رقابية تضمن قيام األفراد بأداء مهامهم بالطريقة اليت تساعد على اجناز األهداف احملددة . ب
ويتم حتقيق ذلك من خالل ممارسات إدارة املوارد البشرية واليت تشمل حتليل وتصميم . اخلطة اإلسرتاتيجية

الوظائف، االستقطاب، أنظمة االختيار، برامج التدريب والتنمية، أنظمة تقييم األداء، أنظمة املكافأة، وبرامج 
:وايلوميكن توضيحها يف الشكل امل. تنمية العالقات مع العاملني

دور إدارة الموارد البشرية في تنفيذ اإلستراتيجية: )18(الشكل رقم 

.107مجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص :المصدر

. 24مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص 1
.106مجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص 2

إمكانيات املوارد البشرية
مهارات-
قدرات-
معارف-

ممارسات إدارة املوارد البشرية 

حتليل الوظائف -االستقطاب             -
تصميم الوظائف-التدريب                -
االختيار والتعيني-تقييم األداء  -
أنظمة املكافأة واحلفز-عالقات العمل          -

االختيار 
االسرتاتيجي 

احتياجات املوارد البشرية
مهارات-
سلوكيات-

تصرفات املوارد البشرية
نتائج التصرفات -
غياب *إنتاجية *

دوران عمل*

دوران عمل

أداء املؤسسة
إنتاجية-
جودة-
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إذ ميكن للمؤسسات االختيار من بني ممارسات إدارة املوارد البشرية اليت تتناسب مع التنفيذ الفعال 
:سرتاتيجيةلال
ا تصميم الوظائف جيب أن -  سرتاتيجية املؤسسة واليت قد تتطلب مهام جديدة اترتبط بفالطريقة اليت يتم 

.خمتلفة، أو طرق خمتلفة ألداء نفس املهام، إضافة إىل اختالف املتطلبات املهارية ألداء كل وظيفة
كما حتتاج املؤسسة اليت تتبىن اسرتاتيجيات خمتلفة إىل أعداد ونوعيات خمتلفة من املوارد البشرية، وبالتايل فإن - 

م وتوظيفهماالنوع  .سرتاتيجية سيكون له تأثري مباشر على نوعية العاملني املطلوب استقطا
وإن التغريات اليت قد حتدث يف االسرتاتيجيات تتطلب يف الغالب إجراء تغيريات يف نوعيات ومستويات - 

سرتاتيجية املختارة قة باالومهارات العاملني عن طريق التدريب والتنمية، وبالتايل فإن امتالك املهارات ذات العال
.يعترب أحد املتطلبات الرئيسية لتحقيق النجاح يف تنفيذها

ويتم استخدام تقييم األداء للتأكد من توافق أنشطة ونتائج العاملني مع األهداف التنظيمية فهو يتضمن حتديد - 
.سرتاتيجيةاألنشطة والنتائج اليت تؤدي إىل التنفيذ الناجح لال

ذلك، فإن أنظمة األجور واحلوافز تلعب دورًا هاما يف تنفيذ االسرتاتيجيات، فوجودها مبستوى مرتفع إضافة إىل - 
مقارنة باملنافسني يؤدي إىل ضمان جذب واحلفاظ على أفضل املوارد البشرية، ومن خالل ربط األجر باألداء 

.تستطيع املؤسسة تأمني حتقيق مستويات األداء املرغوبة
خل العام للعالقات مع العاملني، يؤثر بشكل كبري على قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها وجناح كذلك فإن املد- 

ا فيما يتعلق مبقدار مسامهة األفراد يف اختاذ القرارات من عدمه،  ا، إذ جيب على اإلدارة حتديد خيارا اسرتاتيجيا
م ومسؤولية املؤسسة اجتاههم .احلقوق اخلاصة 

حتتم البيئة شديدة الديناميكية، ضرورة قيام املؤسسات : البشرية والقدرة على إدارة التغييرإدارة الموارد. 2
ا على إدارة التغيري، وميكن أن يتحقق ذلك من خالل االستخدام السليم خلربات إدارة املوارد  بتدعيم وحتسني قدر

لضغوط واملتغريات البيئية جيب أن تقوم البشرية، إذ أن املؤسسات اليت حترص على زيادة قابليتها للتكيف مع ا
بتعيني أفراد يتصفون باملرونة وأن تعمل على تنميتهم حبيث يدركون أن التغيري جزًء هاما من النمو وأن تدعم روح 

.  1اإلبداع واملرونة لدى األفراد، باإلضافة إىل التعامل مع مقاومة التغيري من جانب األفراد
يشري مفهوم التوّحد االسرتاتيجي إىل درجة : وبناء التوّحد االستراتيجي للمؤسسةإدارة الموارد البشرية . 3

خل، إ...، املسامهون )العمالء(أو خارجها ) العاملني(مشاركة األطراف ذات املصلحة سواء كانت داخل املؤسسة 

.24مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص 1
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يف جمموعة القيم واالفرتاضات األساسية املتعلقة بتلك املؤسسة، فمثال إذا كانت خدمة العميل من القيم األساسية 
اليت حتكم أداء املؤسسة، فإن تلك القيمة جيب أن تكون متبناة من جانب العاملني واملوردين واملالك وغريهم من 

لدى العاملني حنو خدمة العمالء أحد املهام األساسية إلدارة ويُعّد خلق االلتزام . األطراف ذات الصلة باملؤسسة
املوارد البشرية، وذلك من خالل إعداد وتنفيذ برامج إدارة موارد بشرية اليت تركز على أمهية خدمة العميل خاصة 

قيق ويؤدي تعارض مصاحل هذه األطراف إىل صعوبة حت. 1واالتصاالتفيما يتعلق بالتدريب واحلفز وتقييم األداء 
التوّحد االسرتاتيجي، كأن تستجيب اإلدارة لطلبات املستثمرين فيما يتعلق باحلصول على عائد سريع، وهذا ما قد 

.يتعارض مع بعض القرارات املتعلقة باملوارد البشرية ومصلحة املؤسسة يف األجل الطويل
رة الموارد البشريةمن خالل ممارسات إداات المتوسطةتحقيق الميزة التنافسية للمؤسس. ثانيا

على خمتلف نشاطات املؤسسة وتتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض، ممارسات إدارة املوارد البشرية تؤثر
دورا هاما يف حتقيق امليزة التنافسية لغرض تنفيذ خطط املؤسسة وأهدافها املسطرة وبالتايل فهي تؤدي 

ليت تؤثر على تنافسية املؤسسات ومستوى أدائها ومدى أصبحت املوارد البشرية أحد أهم العوامل افقد،للمؤسسة
ا على االستمرار والصمود يف مواجهة حدة املنافسة وبناًء عليه، وجب عليها االستثمار يف هذه املوارد . قدر

ا هلذه املواردا كالرتكيز على استقطاب أفضل : لبشرية من خالل جمموعة من االسرتاتيجيات واملمارسات يف إدار
م ورفع وحتسني األف م ومعارفهم ومهارا راد واختيار أحسن املتقدمني لشغل الوظائف وتدريبهم وتطوير قدرا

.مستويات أدائهم وزيادة رغبتهم يف العمل ووالئهم خلدمة املؤسسة وإرضاء عمالئها
ن حيقق ميزة ميكن لتخطيط املوارد البشرية أ:دور تخطيط الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية. 1

: 2تنافسية من خالل ما يلي
التصميم والتنفيذ اجليد خلطط املوارد البشرية يوفران للمؤسسة عنصر املبادرة والقدرة على التعامل مع الفرص . أ

دد مركزها التنافسي .واملشكالت اليت قد تسود بيئة املؤسسة أو 
والء واملعرفة والرغبة يف تطوير الذات وتتسم بدرجة عالية من الامتالك املؤسسة ملوارد بشرية متميزة بالكفاءة . ب

.، ويعترب ختطيط املوارد البشرية العنصر احلرج يف حتقيق ذلكوااللتزام والرقابة الذاتية
يف ظل بيئة ديناميكية، قد متثل سياسات ختطيط املوارد البشرية الفارق بني املؤسسات اليت متتلك القدرة على . ج

ااالستمرا .ر والنمو وتلك اليت تفشل يف حتقيق أهدافها واالستمرار يف أسواق منتجا

.25مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص 1
لد مجلة االقتصاد الجديد، "اسرتاتيجيات وممارسات إدارة املوارد البشرية ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية"كلتوم واكلي، 2 ، ص  ص 2014، 10، العدد 1، ا

263–264.
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يعترب التوظيف أهم الوظائف اليت جيب أن تنجزها إدارة املوارد :دور التوظيف في تحقيق الميزة التنافسية. 2
ّكن من اكتساب ميزة البشرية يف املؤسسة بكفاءة وفعالية عالية، فهي تُعد أساس جناح املؤسسات والوسيلة اليت متُ 

تنافسية، واليت تتمثل يف نوعية مواردها البشرية ذات الكفاءة العالية، حيث أن هذه امليزة يصعب تقليدها من قبل 
وينعكس اخلطأ يف عملية التوظيف سلبا على باقي وظائف إدارة املوارد البشرية كالتدريب . املنافسني اآلخرين

ا على ،ويؤثر استقطاب املوارد البشرية اجليدة وانتقاء أفضلها. 1والتطوير وتقييم األداء وغريها إجيابا على مقدر
األداء يف املدى القصري والبعيد، إذ تعترب سياسة االستقطاب من بني اإلجراءات اجلوهرية واملهمة اليت متارسها إدارة 

تم جبذب املهارات والقدرات املطلوبة . ملمارسة خمتلف أعماهلا وحتقيق أهدافهااملوارد البشرية يف املؤسسة، فهي 
حيتاج األفراد إىل دورات تدريبية لتمكينهم من أداء مهام وظائفهم :دور التدريب في تحقيق الميزة التنافسية. 3

م مهارات واجتاهات جديدة لتحقيق التوافق مع التغريات  عند التحاقهم بالعمل، كما جيب إعادة تدريبهم وإكسا
وحىت يساهم التدريب يف حتقيق امليزة التنافسية وحتسينها، جيب . الوظائف أو عند تقادم املهاراتيف تصميمات 

:2توفر جمموعة من الشروط يف العلمية التدريبية، نوجزها فيما يلي
دراسة وحتديد عدد األفراد املراد تدريبهم، فكلما كان عددهم قليال، كلما أمكن استخدام األساليب القائمة . أ

.ى املناقشةعل
.ضرورة إعداد وحدة متخصصة للتدريب والتنمية. ب
أن يكون تصميم الربنامج التدرييب على درجة عالية من الدقة والفعالية، وضرورة إملام املدرب باألسلوب . ج

.التدرييب
فقا للخطط جيب دراسة احتياجات التدريب كعملية منظمة على أن ُختصَّص ميزانية حمددة للتدريب باملؤسسة و . د

.والربامج املسطرة
.األخذ بعني االعتبار، مدى مالءمة األسلوب التدرييب للمادة التدريبية ولألفراد املتدربني. هـ
توافر التسهيالت املادية للتدريب، مثل القاعات واألجهزة واملعدات الالزمة، وأن تتالءم نفقات استخدام كل . و

.وسيلة تدريبية مع ميزانية التدريب

.121خالد عبد الرحيم اهلييت، مرجع سابق، ص 1
، جامعة الشلف، جوان 7، العدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، "إلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسيةتنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني ا"نعيمة بارك، 2

. 273، ص 2009



خالل مدخل ممارسات إدارة املوارد البشريةبناء املزايا التنافسية للمؤسسات املتوسطة اجلزائرية من : الفصل الثالث

186

ال، حيث  وهناك إمجاع على أمهية وظيفة التدريب، ويتضح ذلك من خالل األموال املستثمرة يف هذا ا
:1ميكن أن حتقق سياسة التدريب للمؤسسة املزايا التنافسية التالية

يعمل التدريب على حتقيق نتائج غري عادية، مما حيقق متيزا واضحا يف موقف املؤسسة مقارنة :االبتكار. أ
.إىل زيادة حدة املنافسة بسبب التزايد الكبري يف عدد املؤسساتبه ويعود سبب تصاعد االهتمام . باملنافسني

اجلماعية، وهي تلك تسمح عملية التدريب الفعالة خبلق ما يسمى بالكفاءات:الكفاءات الجماعية. ب
وتسمح هذه الكفاءات اجلماعية بإنشاء موارد . املهارات النامجة عن تضافر وتداخل جمموعة من أنشطة املؤسسة

فعلى أساسها يتوقف بقاء املؤسسة .وتسمح بتطويرها وتراكمها، وتسمى بالكفاءات احملورية،جديدة للمؤسسة
ا ا وذلك لكسب ونشري إىل أن املؤسسا. وتطورها أو انسحا ت تعمد إىل إضفاء نوع من الضبابية على كفاءا

.ميزة تنافسية أكثر قوة واحليلولة دون فهم املنافس للمصدر الرئيسي هلذه امليزة
يعمل التدريب على زيادة الكفاءة اإلنتاجية، حيث توجد عالقة وثيقة بني اإلنتاجية والتنافسية، إذ :اإلنتاجية. ج

ترتبط اإلنتاجية بالقدرة و . جية يف حتديد مدى فعالية استخدام اإلدارة للموارد البشرية املتاحةتفيد قياسات اإلنتا
التنافسية للمؤسسة، فإذا تساوت مؤسستان يف مستوى الناتج لكن استهلكت إحدامها مدخالت أقل من 

ا ميكنها حتديد سعر أقل من منافسيها أي أسعار ت وهكذا تستطيع ،نافسيةاألخرى، فكانت إنتاجيتها أعلى فإ
.أن تزيد من حصتها السوقية، أو ختتار البيع بنفس سعر البيع لدى منافسيها ومن مث حتقق رحبا أعلى

يسمح التدريب بتحّمل املؤسسة أقل قدر ممكن من تكاليف اإلنتاج، وذلك ألنه :التكاليف الدنيا لإلنتاج. د
فتدريب الفرد على طريقة اإلنتاج تساعده على تقليل يعمل على ختفيض تكاليف صيانة اآلالت وإصالحها، 

.األخطاء اليت ميكن أن يقع فيها كما يقلل من نسبة التلف واهلدم
يؤدي التدريب إىل ختفيض الوقت الالزم ألداء العمل ككل، كون الوقت سواء يف إدارة اإلنتاج أو :الوقت. هـ

:اليت متثل جوهر املنافسة على أساس الوقت كالتايلإدارة اخلدمات ميزة تنافسية، وميكن حتديد امليزات 
ختفيض زمن دورة تصنيع املنتجات،- 
، )أي الفرتة املنقضية بني تاريخ إصدار واستالم الطلبية(ختفيض زمن الدورة للزبون - 
.االلتزام جبداول زمنية حمددة وثابتة لتسليم املدخالت الضرورية يف التصنيع- 
اجلودة عندما ينجح املنِتج يف تصميم وتنفيذ وتقدمي منتجات تشبع حاجات وتوقعات حيث تتحقق:الجودة. و

وترتبط جودة املنتج مبدركات العميل ملدى تلبية املنتج هلذه احلاجات . العمالء، وللتدريب دور كبري يف حتقيق ذلك
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نعون يف دفع أسعارًا أعلى مقابل والتوقعات، وتعد اجلودة سالحا تنافسيا فاعال، إذ أن الكثري من العمالء ال ميا
ونشري إىل أن برامج التدريب املكثفة تلعب دوًرا مهما يف استيعاب األفراد .احلصول على منتجات أعلى جودة

للتقنيات التكنولوجية احلديثة مما يؤدي إىل حتقيق املرونة التنظيمية املطلوبة وختفيض التكاليف وزيادة اإلنتاجية 
.جودة السلع واخلدمات مما ينعكس على تدعيم املركز التنافسي للمؤسسةوحدوث حتسن مستمر يف

يرتبط تقييم األداء بتحليل أداء الفرد بكل ما يتعلق به من : دور تقييم األداء في تحقيق الميزة التنافسية. 4
امليزة التنافسية ويظهر أثر تقييم األداء يف حتقيق . صفات بدنية أو نفسية أو مهارات فنية أو فكرية أو سلوكية

للمؤسسة يف خلق أفراد متميزين يتمتعون بكفاءة وفعالية كبريتني، مما ينعكس إجيابا على إنتاجية املؤسسة 
:1حيث يظهر متّيز العمال من خالل تقييم األداء، فيما يلي. ومردوديتها

تبني نتائج تقييم األداء درجة كفاءة الفرد العامل من خالل صالحية قيامه :تحديد صالحية الموظف الجديد. أ
اية مدة االختبار، تقرير ما إذا كان سيثَّبت يف وظيفته  أو يتخذ - منصبه- بواجبات وظيفته، مما يتسىن معه يف 

.معه إجراء آخر
فاءة العامل، جترى عملية املالئمة بينها فبعد حتديد درجة ك:االسترشاد بتقييم األداء عند النقل أو الترقية. ب

وبني متطلبات الوظيفة، وقد يكون ذلك بنقله إىل وظيفة أخرى يف نفس املستوى أو إىل مستوى أدىن، أو برتقيته 
.إىل وظيفة أعلى إذا أسفرت عملية التقييم عن وجود مهارات ال ُتستَغل يف وظيفته احلالية

حيث حتدد نتيجة التقييم موقف :اء وتحديد االحتياجات التدريبيةتحديد المستوى المطلوب من األد. ج
الفرد مبا فيه من نقاط ضعف وقوة؛ وعليه يستطيع أن يسعى للتغلب على نقاط الضعف بالتدريب، وتؤدي معرفته 

كما يعترب حتديد نقاط الضعف،. لنقاط قوته إىل االستفادة منها للمحافظة على مستواه أو حتقيق مستوى أفضل
.البداية الصحيحة لتخطيط برامج التدريب

يسمح التقييم الدقيق لألداء مبعرفة :االسترشاد بتقييم األداء عند منح المكافآت التشجيعية والحوافز. د
األفراد الذين يستحقون فعال التحفيز، مما يؤدي إىل حمافظة املمتازين على مستواهم، ودفع من هم أقل مستوى إىل 

.جلهود للوصول إىل املستوى الذي ميكنهم من احلصول على هذه املكافآتبذل املزيد من ا
من خالل تقييم األداء، يتلقى الفرد تقريرا إداريا يتضمن رأي رئيسه يف درجة  :النهوض بمستوى أداء الوظيفة. هـ

املنافسة اليت كفاءته وسلوكه، ومناقشته يف كل أوجه العمل تساعد على النهوض مبستوى أداء الوظيفة ناهيك عن 
.ستنشأ بني العاملني
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عملية التقييم تتطلب أن يكون الرئيس على اتصال مباشر :تقييم العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين. و
ومن ناحية املرؤوس، فإنه سيحرص على . ومستمر باملرؤوس حىت يأيت حكمه موضوعيا وعادال وال يتعرض للنقد

لم أن ذل سيفيده يف حتديد مواطن ضعفه وجتنبها، وإتاحة الفرصة أمامه للتقدم رأي رئيسه فيه ويتقبل نقده ألنه يع
.وحتقيق مستوى أفضل

ا، مما يزيد من ارتباطه ووالئه هلا:تقييم األداء يخلق الشعور بالثقة. ز .لدى العامل جبدية املؤسسة اليت يعمل 
فز أن تسهم يف تعظيم األداء ومتييز املؤسسة عن ميكن لنظم احلوا:دور التحفيز في تحقيق الميزة التنافسية. 5

ا لفرتات  ا على االحتفاظ  طريق متكني هذه األخرية من جذب عدد أكرب من املوارد البشرية املاهرة وزيادة قدر
: فللتحفيز دور بالغ يف حتقيق ميزة التكلفة األقل وكذا متييز منتجات املؤسسة، وذلك من خالل ما يلي. طويلة

ع العاملني إىل زيادة اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية يف كل مواقع العمل مبا حيقق األهداف املخططة، وذلك من دف. أ
.خالل حتسني حالتهم املعنوية، وتأكيد التقدير جلهودهم وحثهم على املشاركة اإلجيابية يف حتقيق إجنازات متميزة

.التنافسي للمؤسسةدفع العاملني إىل تنمية املبيعات وحتسني املركز . ب
االت دون التضحية باجلودة وعناصر األداء . ج ختفيض الوقت يف العمليات اإلنتاجية وتسريع األداء يف مجيع ا

.األخرى، وذلك نتيجة لتحسني املهارات وإتباع سلوك األداء اإلجيايب
تخدام املواد اخلام ومستلزمات ، وترشيد اسا يف كافة املراحلمساعدة العاملني يف ضبط التكاليف أو ختفيضه. د

.اإلنتاج، واحلرص على صيانة األدوات واملعدات، وصوال إىل ختفيض التكلفة الكلية للوحدة املنتجة يف املتوسط
حتسيس العاملني بوجوب االلتزام بسياسات ونظم اجلودة الشاملة، والتحسني املستمر للعمليات، وتنمية . هـ

.ا يؤدي إىل حتسني التصميمات وتطوير وحتديث مواصفات السلع املنَتجةالتعاون الفعال فيما بينهم مم
وبالرغم من الفوائد العديدة اليت حيققها التطبيق السليم لنظام احلوافز، إال أن الواقع العملي، أثبت وجود 

:1العديد من املشاكل والثغرات اليت تواجهها هذه النظم يف عدة مؤسسات، منها
ومعايري موضوعية ملنح احلوافر،عدم وجود أسس - 
تعميم صرف التعويضات واحلوافز بغض النظر عن الكفاءة،- 
تغلب االعتبارات الشخصية عند منحها وعدم كفايتها لتلبية رغبات ودوافع األفراد،- 
كد من عدم وجود وعي إداري لدى املسؤولني بأمهية نظام احلوافز، وعدم االهتمام باملراجعة الدورية له للتأ- 

.فعاليته
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:خالصة
تم  تم باجلانب التنفيذي واملشاكل التشغيلية اليومية، أصبحت  بعد أن كانت إدارة املوارد البشرية 

وأصبح هناك ربط وتكامل بني إدارة .سرتاتيجيةإسرتاتيجي وتنظر ملواردها البشرية باعتبارها موارد باجلانب اال
، ويف كل املتعلقة بالعاملنيسرتاتيجيةاإلإذ يتم اختاذ القرارات . العامة للمؤسسةسرتاتيجيةواإلاملوارد البشرية 

. العامة للمؤسسة، وذلك لغرض حتقيق ميزة تنافسية والعمل على استدامتهاسرتاتيجيةاإلاملستويات، يف ضوء 
ءة يف خمتلف وظائفها، االلتزام بالرتكيز املستمر على توفري موارد بشرية قادرة على التجديد واإلبداع، وحتقيق الكفا

م والتسليم يف اآلجال احملددة ذه املواصفات تكو . باجلودة العالية وحتقيق رغبات العمالء وتوقعا ن قادرة على و
:وبعد استعراض هذا الفصل، متكنا من التوصل إىل العناصر التالية.االستجابة للبيئة التنافسية شديدة التغيري

دف التعرف على منوذج القوى اخلم-  س ملايكل بورتر هو أهم مناذج حتليل القوى التنافسية يف بيئة الصناعة، 
دف إىل حتديد مصادر امليزة التنافسية احلالية واحملتملة، من وتُ . الفرص والتهديدات عترب سلسلة القيمة تقنية 

كما اقرتح ثالث . ة والضعفخالل حتليل النشاطات الداخلية للمؤسسة لغرض التحديد الدقيق جلوانب القو 
التمييز سرتاتيجيةإقيادة التكلفة، سرتاتيجيةإ: ن من حتقيق امليزة التنافسية تتمثل يفسرتاتيجيات خمتلفة متكّ ا
ا املؤسسة لتحقيق التفوق الرتكيز، تسمى باالسرتاتيجيةإو  سرتاتيجيات التنافسية العامة حتدد اآللية اليت تتنافس 

ا لتحقيق أداء أفضل . وذلك من خالل مصادر قو
تكون ممارسات إدارة املوارد البشرية يف أعلى مستويات الفعالية، عندما توجد كنظام متماسك، كما أن اإلدارة - 
طلب تنسيق أنشطة املوارد البشرية عرب الوظائف الفرعية املختلفة والتكامل فيما للموارد البشرية تتسرتاتيجيةاإل

ظهور املقاربة : تنافسيةاليزة املومن بني األسباب اليت أدت إىل إبراز أمهية املوارد البشرية كمصدر لتحقيق . بينها
.مفهومي رأس املال الفكري والبشريو ظهور أمهية املعرفةاملبنية على املوارد، املقاربة املبنية على الكفاءات، 

دف تدابري مساعدة ودعم ترقية هذه املؤسسات ،مكانة هامةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة قي اجلزائرحتتل-  و
اخلدمات املالية املالئمة العقار و وكذا تسهيل حصوهلا على إىل تشجيع مبادرات إنشائها وتعزيز ثقافة املقاولة 

ا ، لذلك وجب املزايا التنافسية هلايف بناءدورا هاماممارسات إدارة املوارد البشرية املختلفة وتلعب. الحتياجا
ا هلذه املواردمواردها البشرية من خالل جمموعة من االيف عليها االستثمار  .سرتاتيجيات واملمارسات يف إدار

ؤسسات جمموعة من املنية يف اجلانب النظري من هذا البحث، سنقوم بإجراء دراسة ميدابعد استعراض
تنشط يف خمتلف قطاعات النشاط، للتمكن من التعرف على واقع ،توسطة ببعض مناطق والية سطيفامل

.التنافسيةهاممارسات إدارة املوارد البشرية فيها ومدى تأثريها يف بناء مزايا
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دراسة تطبيقية حول واقع ممارسات إدارة 
لمؤسسات المتوسطة بوالية باالموارد البشرية 

وأهميتها في بناء المزايا التنافسية من سطيف
وجهة نظر مسؤولي إدارات الموارد البشرية
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:الفصل الرابع
لمؤسسات المتوسطة بوالية سطيفبادراسة تطبيقية حول واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية 

وأهميتها في بناء المزايا التنافسية من وجهة نظر مسؤولي إدارات الموارد البشرية

:تمهيد
والرعايـة مـن طـرف خمتلـف اهليئـات يت املؤسسات الصغرية واملتوسـطة يف اجلزائـر، باالهتمـام والـدعم ظلقد ح

هـــذه الســيما وأنّ . والســلطات العموميــة، وأصــبحت تعتــرب جمـــاال مهًمــا الســتقطاب املســتثمرين لـــدخول هــذا القطــاع
املؤسسات تتميز بإمكانية املتابعة والتقييم بشكل دوري، مما ُميّكن مـن معاجلـة األخطـاء إن ُوجـدت وإجيـاد احللـول يف 

لرفـــع مســـتويات ،كمـــا تتميـــز بســـهولة حتديـــد األهـــداف وتوجيـــه جهـــود أفرادهـــا حنـــو أفضـــل الســـبل. الوقـــت املناســـب
نافســة املعمــل جاهــدة مــن أجــل ضــمان اســتمراريتها يف ظــل أدائهــم وحتفيــزهم لتحقيــق أهــداف هــذه املؤسســات الــيت ت

.شديدةال
ع مـــن حيـــث تعـــدادها، اخـــتالف أحجامهـــا، مســـامهتها يف التشـــغيل، تنـــوّ هامـــة وحتتـــل واليـــة ســـطيف مكانـــة 

ولغرض اإلجابة على األسئلة املطروحة وإثبات صحة الفرضيات املقرتحة أو نفيها، سـنقوم وعليه، . قطاعات نشاطها
ا إدارات مـوارد بشـرية، بإجراء در  اسة ميدانية على عينة من املؤسسات املتوسطة يف بعض مناطق الوالية واليت توجد 

وهـي تتضـمن عبـارات لدراسـة واقـع .يف هـذه املؤسسـاتاملوارد البشـرية اتعلى مسؤويل إدار استماراتوذلك بتوزيع 
ا  .يف حماولة لتحليل األثر إن وجد،افسيةوأبعاد بناء املزايا التنإدارة املوارد البشرية وممارسا

باملؤسسـات حمـل الدراسـة ا إىل ما سـبق، سـنقوم يف هـذا الفصـل بدراسـة ممارسـات إدارة املـوارد البشـرية استنادً 
، مـــن خـــالل ثالثـــة مـــن وجهـــة نظـــر مســـؤويل إدارات املـــوارد البشـــرية هلـــذه املؤسســـاتيف بنـــاء املزايـــا التنافســـية وأثرهـــا 

:هي مباحث أساسية، 
اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية: املبحث األول
عرض وحتليل نتائج الدراسة: املبحث الثاين

مناقشة وتقييم نتائج الدراسة: املبحث الثالث
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اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية: لالمبحث األو 
وهي تعترب . أخرىيعرف عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية سطيف تطورا ملحوظا من سنة إىل

5%بنسبة إذ حتتل املرتبة اخلامسة ؛واحدة من الواليات اخلمسة األوىل على املستوى الوطين من حيث تعدادها

وذلك استناًدا إىل .وجباية، وهرانائر العاصمة، تيزي وزوز اجل:بعد والياتتقريبا من إمجايل هذه املؤسسات، 
ومن خالل هذا املبحث، سنتعرف على واقع . بيانات النشريات اإلحصائية اليت تصدرها وزارة الصناعة واملناجم

تمع اإلحصائي للدراسةهذه املؤسسات بالوالية كمدخل للتع ونتناول فيما بعد أدوات مجع البيانات، رف على ا
البيانات مليدانية واألدوات اإلحصائية املستخدمة يف عرض وحتليل نستعرض إجراءات الدراسة االضرورية، مث
.نتائج الدراسةوالتوصل إىل 

واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف: المطلب األول
واملتوسطة بوالية سطيف؛ ، الصغريةُخصِّص هذا املطلب لتسليط الضوء على واقع املؤسسات املصغرة

حيث سنستعرض وضعيتها حسب طبيعة احلجم وطبيعة امللكية، مث توزيعها حسب قطاعات النشاط، مث نتعرف 
وذلك بناًء على البيانات احملّصل عليها من طرف الصندوق .على مسامهتها يف التشغيل حسب القطاعات الكربى

.31/12/2015لة سطيف، إىل غاية تاريخ جراء، وكاالوطين للضمان االجتماعي للعمال األ
إلى غاية وضعية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة الحجم والملكية.أوال
31/12/2015

طبيعة سنقوم فيما يلي بعرض وضعية املؤسسات املصغرة، الصغرية واملتوسطة العمومية واخلاصة حسب
.احلجم مث توزيعها حسب طبيعة امللكية

: 31/12/2015العمومية في والية سطيف إلى غاية )المصغرة، الصغيرة والمتوسطة(وضعية المؤسسات . 1
معيار عدد االعتباروالية سطيف حسب طبيعة احلجم، باألخذ بعني بميكن توضيح توزيع املؤسسات العمومية 

:يليماك،العمال، حسب بيانات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء
31/12/2015إلى غاية توزيع المؤسسات العمومية بوالية سطيف حسب طبيعة الحجم): 08(الجدول رقم 

)%(النسبة المئوية عدد المؤسساتحجم المؤسسات
4620,81مصغرة
8839,82صغرية
8739,37متوسطة
موع 221100ا

.من إعداد الباحثة، باالعتماد على بيانات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء، وكالة سطيف:المصدر
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العمومية ) توسطةاملصغرية و الصغرة، امل(، أن العدد اإلمجايل للمؤسسات السابقيتبني من خالل اجلدول 
مؤسسة 46تتوزع إىل حيثوهي غري متباعدة من حيث عدد كل منها؛ مؤسسة، 221بوالية سطيف، يقدر بـ 

مؤسسة 88من جمموع املؤسسات، إضافة إىل 20,81%عمال، مبا يعادل 10مصغرة اليت يقل عدد عماهلا عن 
مؤسسة متوسطة يرتاوح عدد 87، وأيضا 39,82%عامل بنسبة 49إىل 10صغرية واليت يرتاوح عدد عماهلا ما بني 

بوالية سطيف إىل غاية ةملؤسسات العموميامن إمجايل 39,37%عامل، متثل نسبة 250و50ا ما بني عماهل
31/12/2015.
: 31/12/2015الخاصة في والية سطيف إلى غاية ) المصغرة، الصغيرة والمتوسطة(وضعية المؤسسات . 2

واملتوسطة يف والية سطيف، كما يوضحه حيتل القطاع اخلاص أمهية بالغة يف تشكيلة املؤسسات املصغرة، الصغرية 
:اجلدول التايل

31/12/2015إلى غاية توزيع المؤسسات الخاصة بوالية سطيف حسب طبيعة الحجم): 09(الجدول رقم 
)%(النسبة المئوية عدد المؤسساتحجم المؤسسات

4561091,37مصغرة
8277,23صغرية
1601,40متوسطة
موع 44311100ا

.من إعداد الباحثة، باالعتماد على بيانات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء، وكالة سطيف:المصدر

أن أغلبية املؤسسات اخلاصة هي املؤسسات املصغرة اليت يرتاوح عدد ،أعالهنالحظ من خالل اجلدول 
من جمموع املؤسسات91,37%مؤسسة مبا يعادل 45610ر عددها حبوايل قدّ عمال، إذ يُ 9و1عماهلا ما بني 

، بينما املؤسسات 7,23%عامل بنسبة49إىل 10اخلاصة، تليها املؤسسات الصغرية اليت يرتاوح عدد عماهلا ما بني 
فقط من إمجايل املؤسسات اخلاصة بوالية 1,40%ل نسبة عامل، فهي تشكّ 250و50ل ما بني املتوسطة اليت تشغّ 
.31/12/2015سطيف إىل غاية 

العمومية واخلاصة، كما هو موضح ) املصغرة ، الصغرية واملتوسطة(املؤسسات إمجايلوفيما يلي نقوم بعرض 
:يف اجلدول التايل

31/12/2015توزيع المؤسسات بوالية سطيف حسب طبيعة الحجم إلى غاية ): 10(الجدول رقم 
)%(النسبة المئوية عدد المؤسساتحجم المؤسسات

50290,04 10مصغرة
9157,84صغرية
2472,12متوسطة
موع 66411100ا

.09و08من إعداد الباحثة، باالعتماد على بيانات اجلدولني السابقني :المصدر
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:نالحظ من خالل اجلدول السابق، ما يلي
.مؤسسة عمومية وخاصة664 11ر جمموع املؤسسات املصغرة ، الصغرية واملتوسطة يف والية سطيف بـ يقدّ . أ

من إمجايل 90,04%مؤسسة، مبا يعادل 502 10أغلبية املؤسسات هي مؤسسات مصغرة، يقدر عددها بـ . ب
.املؤسسات

.مؤسسة915مبجموع 7,84%ل املؤسسات الصغرية نسبة متثّ . ج
مؤسسة يف 664 11مؤسسة فقط من بني 247، أي ما يقابل 2,12%املتوسطة مل تتجاوز نسبة املؤسسات. د

.31/12/2015والية سطيف إىل غاية 
حسب طبيعة الملكية في والية سطيف إلى غاية ) ، الصغيرة والمتوسطةالمصغرة(توزيع المؤسسات . 3

وفقا (إىل مؤسسات عمومية وأخرى خاصة، ) واملتوسطة، الصغرية املصغرة(ميكن تصنيف املؤسسات : 31/12/2015
:، كما هو مبني يف اجلدول التايل)لبيانات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

31/12/2015إلى غاية حسب طبيعة الملكية في والية سطيف) المصغرة ، الصغيرة والمتوسطة(توزيع المؤسسات ): 11(الجدول رقم 

النسبة المئوية المجموعالعددالمؤسساتحجم طبيعة الملكية
النسبة المئوية العدد)%(

)%(

عمومية
46مصغرة

2211,90
1341,15

88صغرية
87870,75متوسطة

خاصة
456 10مصغرة

11 44398,10
11 28396,73

827صغرية
1601601,37متوسطة

66410011 66411 11المجموع 664100
.من إعداد الباحثة، باالعتماد على بيانات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، وكالة سطيف:المصدر

:اجلدول، ما يليهذا يتضح من خالل 
221فقط من إمجايل املؤسسات، إذ يقدر عددها بـ 1,90%املؤسسات العمومية بوالية سطيف متثل نسبة . أ

.مؤسسة664 11ل صمؤسسة عمومية من أ
مؤسسة 443 11أي ما يعادل 98,10%أغلبية املؤسسات بوالية سطيف هي مؤسسات خاصة، وذلك بنسبة . ب

.مؤسسة664 11من بني 
443 11مؤسسة من بني 456 10متثل ،أغلبية املؤسسات اخلاصة يف والية سطيف هي مؤسسات مصغرة. ج

مؤسسة من 88ة األغلبية بالنسبة للمؤسسات العمومية، إذ قّدر عددها بـ ري صغبينما متثل املؤسسات المؤسسة، 
.مؤسسة عمومية221بني 
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ا من من إمجايل املؤسسات بوالية سطيف، بينما 96,73%متثل املؤسسات املصغرة والصغرية اخلاصة نسبة . د مثيال
مؤسسة بوالية 664 11لـمؤسسة من أص134يعادل أي ما1,15%اوز نسبة ـالعمومية، فهي مل تتجاملؤسسات

.سطيف
املؤسسات، يف حني جمموعمن1,37%مؤسسة، مبا يعادل 160ر عددها بـ قدّ املؤسسات املتوسطة اخلاصة يُ . هـ

.مؤسسة664 11ة من بني ـمؤسس87ما يعادل، أي0,75%ة املؤسسات املتوسطة العمومية ـبلغت نسب
عمومية، وهي بذلك 87خاصة و160مؤسسة، من بينها 247يقّدر عدد املؤسسات املتوسطة بوالية سطيف بـ . و

.31/12/2015من إمجايل املؤسسات بوالية سطيف إىل غاية) 2,12%=664 11/ 100× 247(تشّكل نسبة 
11عمومية و134، منها 417 11بـر جمموع املؤسسات املصغرة والصغريةيقدّ . ز خاصة، وهي بذلك متثل 283

.من جمموع املؤسسات)96,73%+ 1,15%(97,88%نسبة 
هي 2,12%و.مؤسسة عمومية وخاصة417 11هي مؤسسات مصغرة وصغرية مبجموع 97,88%: مبعىن أن

.31/12/2015مؤسسة، إىل غاية 247مؤسسات متوسطة مبا يعادل 
31/12/2015توزيع المؤسسات العمومية والخاصة بوالية سطيف حسب قطاعات النشاط إلى غاية .ثانيا

أو اخلاصة، يف والية سطيف، بتنوّع منها تتميز املؤسسات املصغرة، الصغرية واملتوسطة، سواء العمومية 
البناء واألشغال ، صناعات معدنية، مواد البناء، مناجم وتنقيب، من فالحة وصيد حبري؛قطاعات نشاطها

خدمات املرافق اجلماعية،  العمومية، خمتلف الصناعات، النقل واملواصالت، التجارة، الفندقة، األعمال العقارية إىل
:كما هو موضح يف اجلدول التايل
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31/12/2015إلى غاية توزيع المؤسسات العمومية والخاصة حسب قطاعات النشاط بوالية سطيف: (12)الجدول رقم 
رمز 

النشاط
عدد المؤسسات قطاعات النشاط

العمومية
عدد المؤسسات 

الخاصة
النسب المئوية المجموع

)%(
770770,66الفالحة والصيد البحري1
0000املياه والطاقة2
0000احملروقات3
0000اخلدمات واألشغال البرتولية4
569740,63املناجم والتنقيب5
152482632,25)احلديد والصلب(الصناعات املعدنية 6
34734764,08مواد البناء، سرياميك، زجاج7
67122,90 6422 292البناء واألشغال العمومية8
71731801,54كيميائيات، مطاط، بالستيك9

54454503,86الصناعات الغذائية10
086860,74والنسيجصناعة األلبسة 11
2460,05صناعة اجللود12
55645694,89الصناعة اخلشبية13
048480,41صناعات خمتلفة14
209449648,27النقل واملواصالت15
92825,10 9112 172التجارة16
24764784,10الفندقة واملطاعم17
191اخلدمات املقدمة للمؤسسات18 1411 1609,95
0418,92 0361 51اخلدمات املقدمة للعائالت19
3462960,82املؤسسات املالية20
520250,21األعمال العقارية21
4131720,62اخلدمات املقدمة للمرافق اجلماعية22

664100 44311 22111المجموع
.بيانات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء، وكالة سطيف:المصدر

:يلي، مااجلدولهذا يتبني من خالل 
سواء كانت عمومية أو خاصة، تنشط يف كل قطاعات ،بوالية سطيف) توسطةاملصغرية و الصغرة، امل(املؤسسات . 1

.واألشغال البرتولية، ولكن بنسب متفاوتةاخلدمات ،احملروقاتاملياه والطاقة،النشاط، ما عدا 
2عمومية و17مؤسسة منها 928 2األكثر جاذبية، إذ تنشط فيه التجارةعترب قطاع يُ . 2 وذلك خاصة،911

.25,10%بنسبة 

، مث قطاعات اخلدمات املقدمة بناء واألشغال العموميةمن إمجايل املؤسسات تنشط يف قطاع ال22,90%كما أن. 3
.على الرتتيب8,27%و8,92%، 9,95%بنسبة عائالت والنقل واملواصالت، اخلدمات املقدمة للمؤسسات،لل
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،من إمجايل املؤسسات75,14%مبا يعادل ،مؤسسة664 11مؤسسة بوالية سطيف من بني 764 8مبعىن أن.4
14(مؤسسة املتبقية على قطاعات النشاط 900 2بينما تتوزع ). املذكورة سابقا(تنشط يف مخسة قطاعات أساسية 

ل يف جمموعها ما يقارب شكّ حبيث تُ ،4,89%إىل 0,05%األخرى بنسب صغرية ومتقاربة ترتاوح ما بني ) قطاع
.من إمجايل املؤسسات الناشطة بوالية سطيف%24,86

حسب القطاعات الكبرى والمساهمة في التشغيل ) متوسطةالصغيرة و المصغرة، ال(توزيع المؤسسات .ثالثا
31/12/2015بوالية سطيف إلى غاية 

، حسب مديرية الصناعة )12رقم (املعروضة يف اجلدول السابق ) قطاع22(يتم تصنيف قطاعات النشاط 
:واملناجم لوالية سطيف، إىل ثالث قطاعات كربى، هي

والصيد البحري، املياه والطاقة، احملروقات، املناجم والتنقيب، الصناعات ويضم قطاع الفالحة : القطاع الصناعي. 1
املعدنية، الكيميائيات، الصناعة الغذائية، صناعة األلبسة والنسيج، صناعة اجللود، الصناعة اخلشبية والصناعات 

.املختلفة
البناء، السرياميك مواد طاع ويضم قطاع اخلدمات واألشغال البرتولية، ق: قطاع األشغال العمومية والبناء. 2

.والزجاج، قطاع البناء واألشغال العمومية
ويشمل كل من قطاع النقل واملواصالت، التجارة، الفندقة واملطاعم، اخلدمات املقدمة : قطاع اخلدمات. 3

.خدمات املرافق اجلماعيةو للمؤسسات، اخلدمات املقدمة للعائالت، املؤسسات املالية، األعمال العقارية 
:نلخصها يف اجلدول التايل

إلى غاية حسب القطاعات الكبرى والمساهمة في التشغيل بوالية سطيف) العمومية والخاصة(توزيع المؤسسات ): 13(الجدول رقم 
31/12/2015

القطاعات الكبرى
عدد المناصب بالمؤسساتعدد المؤسسات

النسبة المجموعالخاصةالعمومية
النسبة المجموعالخاصةالعمومية)%(

)%(
73221,03 01514 71711 75315,033 7071 461القطاع الصناعي
قطاع األشغال 
03937,18 76426 27523 14726,982 1153 323العمومية والبناء

قطاع
26741,79 08129 18623 76457,996 6216 1436الخدمات

66410012 44311 22111المجموع 17857 86070 038100
17,3982,6170 038100

.من إعداد الباحثة، باالعتماد على بيانات مديرية الصناعة واملناجم لوالية سطيف:المصدر

:، ميكن استنتاج ما يليأعالهمن خالل اجلدول
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6يعادل مبا من إمجايل املؤسسات، 57,99%املؤسسات ذات الطابع اخلدمايت متثل نسبة .أ ها بينمؤسسة، من764
.خاصة، وهي بذلك متثل أغلبية املؤسسات الناشطة يف والية سطيف621 6عمومية و143
مؤسسة خاصة 147 3مبجموع 26,98%ر بـ حيتل قطاع األشغال العمومية والبناء املرتبة الثانية بنسبة تقدّ .ب

.وعمومية
من 15,03%مؤسسة، أي ما يعادل 664 11مؤسسة من بني 753 1ر عدد املؤسسات الصناعية بـ بينما يقدّ .ج

.يف والية سطيف) توسطةاملصغرية و الصغرة، امل(جمموع املؤسسات 
038 70منصب من بني 267 29، إذ يوفر 41,79%يساهم قطاع اخلدمات يف التشغيل بوالية سطيف بنسبة .د

.هذه املؤسساتوفره تإمجايلعمل منصب 
.من األيدي العاملة بوالية سطيف37,18%فيما يساهم قطاع األشغال العمومية والبناء يف تشغيل . هـ
.منصب عمل732 14مبا يعادل 21,03%نسبة التوظيف يف املؤسسات الصناعية ال تتجاوز . و
038 70منصب عمل من أصـل 178 12مبجموع 17,39%تساهم املؤسسات العمومية يف التشغيل بنسبة . ز

.يف والية سطيف) توسطةاملصغرية و الصغرة، امل(منصب توفره املؤسسات 
ما ر من جمموع املناصب؛ ففي قطاع األشغال العمومية والبناء توفّ 82,61%تساهم املؤسسات اخلاصة يف توفري . ح

.منصب015 11منصب ويف القطاع الصناعي 081 23منصب عمل، يف قطاع اخلدمات 764 23يعادل 
من جمموع املؤسسات يف والية سطيف، 57,99%أغلبية املؤسسات تابعة لقطاع اخلدمات، إذ يشتمل على .ط

وهي أكرب نسبة مقارنة مع ،من األيدي العاملة41,79%ف أن هذا القطاع يوظ،وبالتبعية يتبني من خالل اجلدول
من جمموع املؤسسات ويوظف 26,98%يليه قطاع األشغال العمومية والبناء الذي يضم . القطاعات األخرى

فقط من املؤسسات تابعة لقطاع الصناعة، وكانت نسبة مسامهته يف 15,03%وأخريا .من األيدي العاملة%37,18
وميكن توضيح مسامهة املؤسسات .31/12/2015وذلك إىل غاية 21,03%التشغيل هي األقل، حيث مل تتجاوز 

:سطيف، حسب حجم املؤسسة من خالل اجلدول التايلالعمومية واخلاصة يف التشغيل بوالية
31/12/2015إلى غاية حسب مساهمتها في التشغيل) المصغرة، الصغيرة والمتوسطة(توزيع المؤسسات ): 14(الجدول رقم 

حجم المؤسسة
عدد المناصب في المؤسسات

)%(النسبة المجموع
الخاصةالعمومية

54836,48 30925 23925مصغرة
00527,13 74519 26016 2صغرية
48536,39 80625 67915 9متوسطة
موع 038100 86070 17857 12ا

.من إعداد  الباحثة، باالعتماد على بيانات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء، وكالة سطيف:المصدر
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:ما يلي،نالحظ من خالل اجلدول
038 70منصب عمل من أصل 548 25، مبا يعادل 36,48%يف التشغيل بنسبة صغرةاملؤسسات املتساهم . أ

.منصب إمجايل
.املناصبجمموعمن36,39%منصب عمل بوالية سطيف، أي ما نسبته 485 25توسطةتوفر املؤسسات امل. ب
يف املؤسسات 260 2منصب، منها 005 19فقط مبجموع 27,13%بينما تساهم املؤسسات الصغرية بنسبة . ج

.يف املؤسسات اخلاصة745 16العمومية و
ادلــما يعوهو من األيدي العاملة بوالية سطيف، 63,52%تشغيل يف تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة . د

.31/12/2015، وذلك إىل غاية تاريخ فرد038 70من بني العمالة اإلمجالية اليت تقدر بـ عامل490 44
وأدوات جمع البياناتالدراسة مجتمع : المطلب الثاني

تمع املدروس وعينة الدراسة وأسباب اختيارها، وهو ما  قبل القيام بتحليل البيانات، جيب التعرف على ا
األدوات اليت سوف نستعملها يف مجع البيانات الالزمة أيضا يتضمن الذيو ،من خالل هذا املطلبعليه سنتعرف 
وكذا على صدقها تعرف على اهلدف من االستمارة اليت سنعتمد عليها بصفة أساسيةمبا يف ذلك الللدراسة، 

ا .وثبا
مجتمع وعينة الدراسة. أوال

تاريخ إىل غاية يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع املؤسسات املتوسطة بوالية سطيف، اليت بلغ عددها .1
247حسب إحصائيات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء، وكالة سطيف، ، 31/12/2015

تمع ككل، يف ظل ما هو متاح من . مؤسسة، تنشط يف خمتلف قطاعات النشاط ونظرًا لصعوبة دراسة ا
إمكانيات، إضافًة إىل عدم اهتمام والمباالة عدد كبري من أصحاب املؤسسات اخلاصة، فإنه مت اللجوء إىل اختيار 

.جمموعة منها فقط إلجراء الدراسة امليدانية
:ؤسسات املتوسطة بوالية سطيف كمجال للدراسة امليدانية إىل عدة عوامل، أمههايعود سبب اختيار امل. 2
.املكانة اليت حتتلها والية سطيف من حيث عدد هذا النوع من املؤسسات ومسامهتها يف التشغيل والتنمية. أ

العمومية الصناعة، األشغال: تنشط املؤسسات املتوسطة يف والية سطيف يف كل قطاعات النشاط الكربى. ب
.والبناء وكذلك قطاع اخلدمات

واحلصول على بيانات يف كل منهما يتيح إمكانية إجراء الدراسة تتوزع بني القطاعني العام واخلاص، وهو ما . ج
.خمتلفة امللكيةؤسسات مل
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، على عكس )قسم، إدارة، مصلحة(كذلك على اعتبار أن املؤسسات املتوسطة متتلك إدارة موارد بشرية . د
.املؤسسات املصغرة والصغرية

لتحديد حجم املؤسسات، مت اعتماد معيار عدد العمال، على اعتبار أنه األكثر ثباتا، ومصرّح به، مقارنة . هـ
.باملعايري األخرى

جمموعة املؤسسات اليت مشلتها الدراسة امليدانية، حتصلنا على قوائم بأمسائها وعناوينها وعدد عماهلا وموقعها . 3
مديرية الصناعة واملناجم لوالية سطيف، الصندوق : نشاطها ومعلومات أخرى، من خالل االتصال بكل منوجمال

).SGI(شركة التسيري العقاري لوالية سطيف و الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء بسطيف 
تضم مؤسسات متوسطة احلجم، عمومية وخاصة، تتوزع على خمتلف قطاعات النشاط جمموعةمت حتديد . 4

.22,27%= 247÷ 55: مؤسسة متوسطة، وبذلك قدرت نسبة املعاينة بـ55وتتكون من 

بسطيف، املنطقة الصناعية بسطيف، منطقة النشاطات والتخزين: تتوزع املؤسسات حمل الدراسة يف كل من. 5
.بالعملة، املنطقة الصناعية مبزلوق، املنطقة الصناعية بعموشة، وسط مدينة سطيفاملنطقة الصناعية

أدوات جمع البيانات. اثاني
واستناًدا إىل . تتوقف دقة البيانات اليت يتم احلصول عليها، على حسن اختيار األدوات املستعملة يف مجعها

.أساسية، املقابلة، السجالت والوثائقطبيعة موضوع البحث، سيتم االعتماد على االستمارة كأداة 
مجع البيانات يف تعترب االستمارة الوسيلة أو األداة اليت سيتم االعتماد عليها بصفة أساسية : االستمارة. 1

وأثرها يف ) العامة واخلاصة(التعرف على ممارسات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املتوسطة لغرض،الضرورية
وهي تتضمن جمموعة من العبارات اليت أعّدت وصيغت من طرف الباحثة . تنافسية هلذه املؤسساتحتقيق امليزة ال

.باالعتماد على اجلانب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع دراستنا
حيسنون القراءة ) املستجوبون(جتدر اإلشارة إىل أن استخدام االستمارة يصلح يف حالة كون أفراد العينة 

تابة ويفهمون مضمون العبارات الواردة فيها، إضافة إىل وجود روح التعاون وتقدير البحث العلمي من طرفهم، والك
لضمان احلصول على اإلجابات الصحيحة اليت تضمن إضفاء املصداقية والسري يف الطريق الصحيح لدراسة 

:أمههالعل ن األهداف، حتقيق مجلة مدف من خالل تصميم هذه االستمارة إىل،وعموما.الظاهرة
.التعرف على بعض املؤسسات بوالية سطيف وعلى خصائص مسؤويل إدارات مواردها البشرية. أ

: التعرف على واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية، اإلسرتاتيجية والعملية، يف ذات املؤسسات، من خالل حماور. ب
رية، الدور االسرتاتيجي هلذه اإلدارة، الشروط الضرورية لقيام إدارة مدى تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البش
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املوارد البشرية بدورها، ختطيط، توظيف، تدريب املوارد البشرية، تقييم أدائها، نظام احلوافز واألجور وبرامج الصحة 
.والسالمة املهنية فيها

اليت متكنها من بناء مزايا تنافسية تضمن هلا تقييم مدى قدرة املؤسسات املتوسطة على حتقيق األسس العامة . ج
.االستمرارية يف جمال نشاطها

.دراسة أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات املتوسطة حمل الدراسة بوالية سطيف. د
:وقد مت صياغتها، وفقا للمراحل الثالثة التالية

عبارات االستمارة مع حرصنا على أن تكون حمددة ودقيقة، بسيطة، مباشرة، قصرية مت صياغة :مرحلة اإلعداد. أ
ا، مع مراعاة أن تكون حماورها جمسِّدة لألسئلة اليت حتاول الدراسة اإلجابة  وغري مبهمة حبيث ال ميكن تأويل تفسريا

خاص ببيانات املستجوب واملؤسسة، جزء : وقد مت جتزئتها إىل ثالثة أجزاء.عليها وتتناسب مع الفرضيات املقرتحة
.جزء يتعلق مبمارسات إدارة املوارد البشرية وجزء يتضمن أسس بناء املزايا التنافسية

إن هذه املرحلة ال تقل عن سابقتها من حيث األمهية قبل اإلعداد النهائي لالستمارة، وقبل :مرحلة التجريب. ب
. ذوي اخلربة واالختصاصنا بعرضها على عدد من احملكمني، قمولغرض التأكد من صدق االستمارة. التجريب

، وأساتذة 1وهم جمموعة من األساتذة والباحثني بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة سطيف
ارات وقد طلبنا منهم إبداء رأيهم فيما يتعلق بوضوح ومدى مالءمة العب. 2بكلية العلوم االجتماعية جبامعة سطيف 

بسيطة تتمثل ريات يللمحاور اليت تنتمي إليها، وما إذا كانت حتتاج إىل تعديالت يف الصياغة، وقد نتج عن ذلك تغ
ا غري ضرورية للدراسةيف مث قمنا بعد ذلك بإجراء . حذف عبارات من استمارة التحكيم أمجع احملكمون على أ

النهاية، وذلك الكتشاف مدى صالحيتها، حيث قمنا بزيارة الدراسة االستطالعية لتجريب االستمارة قبل صياغتها
:مؤسسات باملنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات والتخزين بسطيف، وقد مكنتنا من6
ا من -  التعرُّف على مدى وضوح عبارات االستمارة من حيث املصطلحات واأللفاظ املستعملة ومدى استيعا

م التعليمية من مؤسسة إىل أخرى،طرف املستجوبني الذين ختتلف مستويا
التأكد من وجود تسلسل وترتيب لعبارات االستمارة بصورة منطقية،- 
.معرفة الزمن الذي تستغرقه االستمارة عند التطبيق- 

 استمارة التحكيم): 01(امللحق رقم.
 قائمة األساتذة احملكمني): 02(امللحق رقم.
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وهي املرحلة األخرية املتعلقة باالستمارة، فبعد إعدادها وجتربتها يف امليدان، تأيت : يةئمرحلة الصياغة النها. ج
الصياغة النهائية اليت قمنا فيها بضبط أجزائها واحملاور األساسية فيها، والعبارات الضرورية لكل حمور، حبيث مرحلة

:البحثونستعرض فيما يلي حمتوى األجزاء الثالثة املَشكِّلة الستمارة. ختدم األسئلة املطروحة
يتضمن بيانات خاصة بالمستجوب والمؤسسة: الجزء األول

:ت اخلاصة باملستجوب ما يليتضم البيانا* 
فقد يكون املستجوب ذكرا أو أنثى،:اجلنس- 
بني سنة، يرتاوح ما39و30سنة، يرتاوح ما بني 30أقل من : وذلك باالختيار وفق أربع فئات عمرية:السن- 

سنة،50سنة، وأخريا أن يكون السن يساوي أو يفوق50وأقل من 40
ابتدائي، متوسط، ثانوي أو جامعي،: حيدد املستجوب ما إذا كان مستواهوفيه : املستوى التعليمي- 
وفيه مت اقرتاح ختصصات العلوم االقتصادية، العلوم القانونية، علم االجتماع، مع إمكانية : جمال التخصص- 

حتديد ختصصه إذا مل يكن مقرتحا،
11سنوات، ترتاوح ما بني 10إىل 5سنوات، ترتاوح ما بني 5أقل من : وتشمل أربعة فئات: سنوات اخلربة- 

ا تساوي أو تفوق 15و سنة،16سنة، أو أ
:أما البيانات اخلاصة باملؤسسة، فهي تضم ما يلي* 
اسم املؤسسة ومقرها االجتماعي،- 
لصناعة واخلدمات،البناء واألشغال العمومية، ا: مت اقرتاح جماالت النشاط الثالثة الكربى: جمال النشاط- 
وذلك منذ سنة بداية نشاط املؤسسة إىل تاريخ املقابلة، وتضمنت ثالث فئات: اخلربة يف جمال النشاط- 

سنة فما أكثر،11سنوات وأخريا 10إىل 5سنوات، من 5أقل من : وهي
خاصة،لتصنيف إجابات املستجوبني حسب ما إذا كانت املؤسسة عمومية أو : طبيعة امللكية- 
.أجريفإذا كانت املؤسسة خاصة، ملعرفة ما إذا كان املسري فيها هو مالكها أو أن املسري : عالقة امللكية باإلدارة- 

إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المتوسطة: الجزء الثاني
سيتم من خالل هذا اجلزء دراسة واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة، 

عبارة، كما هو 74بعد اسرتاتيجي وبعد عملي، وذلك من خالل عدة حماور تتضمن : من خالل بعدين أساسيني
:ح فيما يليموضّ 
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،4إىل1تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية؛ العبارات من * 
،9إىل 5الدور االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية؛ العبارات من* 
ا؛ العبارات من *  ،15إىل 10الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور االسرتاتيجي املنوط 
،19إىل16شرية؛ العبارات منختطيط املوارد الب* 
،32إىل 20املوارد البشرية؛ العبارات من ) استقطاب، اختيار وتعيني(توظيف * 
،39إىل 33تدريب وتطوير املوارد البشرية؛ العبارات من * 
،49إىل 40تقييم أداء املوارد البشرية؛ العبارات من * 
،58إىل 50نظام احلوافز يف املؤسسة؛ العبارات من * 
،62إىل 59األجور يف املؤسسة؛ العبارات من * 
.74إىل 63الصحة والسالمة املهنية؛ العبارات من * 

أسس بناء المزايا التنافسية: الجزء الثالث
يتضمن هذا اجلزء أربعة أبعاد رئيسية لدراسة وقياس امليزة التنافسية يف املؤسسات حمل الدراسة، واليت 

:عبارة46تضم يف جمملها انعكست يف أربعة حماور 
،86إىل 75حتقيق اجلودة ؛ العبارات من * 
،99إىل 87حتقيق اإلبداع؛ العبارات من * 
،110إىل 100حتقيق الكفاءة؛ العبارات من * 
.120إىل 111حتقيق االستجابة حلاجات العميل؛ العبارات من * 

ا األداة متغريات اختباروالذي يقصد به: ثبات االستمارةأما فيما يتعلق ب درجة الدقة اليت تقيس 
، وهو أكرب من احلد 0,973ملقياس إدارة املوارد البشرية يقدر بـ نالحظ من اجلدول أن معامل الثباتفالدراسة،

، وبالتايل ميكن القول أن هذا املقياس ثابت مبعىن أن املبحوثني يفهمون بنوده 0,70األدىن للقيمة املقبولة واملقدرة بـ 
بنفس الطريقة وكما تقصدها الباحثة، وعليه ميكن اعتماده يف هذه الدراسة امليدانية لكون نسبة حتقيق نفس النتائج، 

، 0,989مليزة التنافسية يقدر بـ كما أن معامل الثبات ملقياس ا. 97%لو أعيد تطبيقه مرة أخرى، تقدر بالتقريب بـ 
وبالتايل ميكن القول أن هذا املقياس ثابت، مبعىن أن . 0,70وهو أكرب من احلد األدىن للقيمة املقبولة واملقدرة بـ 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ): 03(امللحق رقم .
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املبحوثني يفهمون بنوده بنفس الطريقة وكما تقصدها الباحثة، وعليه ميكن اعتماده يف الدراسة امليدانية لكون نسبة 
.تقريبا99%النتائج، لو أعيد تطبيقه مرة أخرى، تقدر بـ حتقيق نفس 

وقد استعملت يف العديد من . تعترب املقابلة أداة مهمة للحصول على البيانات الضرورية للدراسة: المقابلة. 2
:مراحل إعدادها، نذكر منها

، وكالة سطيف، الذي قدم لنا املقابلة مع املدير املايل للصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء. أ
خمتلف التسهيالت، وتناقشنا حول نوعية البيانات املطلوب احلصول عليها من طرف مصاحله، واليت وفرت لنا 

.اإلحصائيات وخمتلف البيانات بكل جدية واهتمام
املقابلة مع إطارات مبديرية الصناعة واملناجم لوالية سطيف، واليت من خالهلا حتصلنا على بيانات تتعلق بتوزيع . ب

إضافة إىل 31/12/2015املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومسامهتها يف التشغيل حسب قطاعات النشاط إىل غاية 
وضعيتها حسب القطاعات الكربى، وكذا بيانات حول وضعية املناطق الصناعية ومناطق النشاطات للوالية، سواء  

.كانت موجودة أو مستغلة، مع مساحة كل منها
املقابلة مع إطارات بشركة التسيري العقاري لوالية سطيف واليت وفرت لنا بيانات حول عدد املؤسسات اليت . ج

كل منطقة صناعية تابعة هلا حسب قطاعات النشاط، مع جداول تتضمن أمساء املؤسسات، عناوينها تنشط يف
مما سّهل . ورقم اهلاتف واملساحات املشغولة، إضافة إىل خمططات هندسية حتتوي على اسم املؤسسة ورقم القطعة

.لنا التنقل واالتصال باملؤسسات حمل الدراسة
ات املوارد البشرية لبعض املؤسسات عند إجراء الدراسة االستطالعية لتجريب االستمارة، املقابلة مع مسؤويل إدار . د

.للتأكد من صالحيتها
.املقابالت مع ممثلي املؤسسات عند تقدمي طلب إجراء الرتبص، لغرض احلصول على املوافقة. هـ
رض استيفاء بيانات االستمارات اليت مت املقابلة مع مسؤويل إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة، لغ. و

.توزيعها
وقد مسحت لنا املقابلة ومن خالل طرح األسئلة، بإثارة أسئلة جديدة مكنتنا من إثراء نوعية وحجم 

، كما متكنا من تكوين تصّور حول مدى ِجديّة أفراد قربعرف على هذه املؤسسات عن البيانات احملّصل عليها والت
وربطه على خمتلف عبارات االستمارة، وأيضا حول مدى رغبتهم يف التعرف على ما هو أكادميييف اإلجابة العينة

م .مبا هو مطّبق بإدارا
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لقد مكنتنا زيارتنا ملختلف اإلدارات العمومية املذكورة سابقا، من احلصول على وثائق : السجالت والوثائق. 3
واملتوسطة بوالية سطيف؛ وذلك من حيث عددها تضم أساسا بيانات وإحصائيات حول املؤسسات الصغرية 

توزيعها حسب قطاعات النشاط، مسامهتها يف التشغيل، التعرف على القطاعات األكثر استقطابا، التعرف على 
.املناطق الصناعية لوالية سطيف من حيث توزيعها ومساحتها

إجراءات الدراسة الميدانية: المطلب الثالث
امليدانية، منذ إعداد استمارة التحكيم إىل إجراءات الدراسة على خمتلف هذا املطلب سنتعرف من خالل
.إضافة إىل األدوات اإلحصائية املستخدمة يف التحليلتعبئتها من طرف أفراد العينة،

إجراءات الدراسة. أوال
:تضمنت الدراسة امليدانية جمموعة من اإلجراءات، نوجزها فيما يلي

ا األولية، تتضمن . 1 ممارسات إدارة املوارد البشرية زء تتعلق جب83عبارة، منها 129ّمت تصميم استمارة يف صور
اجلنس، (إضافة إىل البيانات اخلاصة باملستجوب .أسس بناء املزايا التنافسيةزء خاصة جب46اإلسرتاتيجية والعملية و

، جمال نشاطها، امسها(والبيانات حول املؤسسة ) وات اخلربةالسن، املستوى التعليمي، جمال التخصص وعدد سن
ا، طبيعة ملكيتها عالقة امللكية باإلدارة ).خرب

.ّمت عرض هذه االستمارة على عدد من احملكمني ذوي اخلربة والتخصص، لغرض التأكد من صدقها. 2
عبارات يف اجلزء املتعلق مبمارسات إدارة املوارد البشرية، دون تغيري يف جزء 9بعد عملية التحكيم، ّمت حذف . 3

ا النهائية . أسس بناء املزايا التنافسية .عبارة) 46+74(120وبذلك أصبح عدد عبارات االستمارة يف صور
طلبات "ول على بعد حصولنا على أمساء وعناوين وجمال نشاط املؤسسات املتوسطة بوالية سطيف، طلبنا احلص.4

من طرف السيد نائب العميد املكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات " تربص إلعداد رسالة دكتوراه
.اخلارجية، ليتم تقدميها إىل مسريي املؤسسات اليت سنتوجه إليها لتعبئة استمارة الدراسة

تصر لطبيعة الدراسة واهلدف منها، وهناك ، مع شرح خم)عينة الدراسة(مؤسسة 55يملدير اتطلبالمت تقدمي . 5
بعض املؤسسات اخلاصة رفضت استقبالنا لتعبئة استمارة البحث، رغم توضيح نوعية البيانات املراد احلصول عليها 

.وتأكيدنا لعدم وجود أسئلة حمرجة أو سرية يف خمتلف عبارات حماورها
واسرتجاعها من املؤسسات حمل الدراسة،  بعد احلصول على املوافقة إلجراء الدراسة امليدانية، ،توزيع االستمارات. 6

.04/08/2016و05/05/2016خالل الفرتة املمتدة ما بني كان 
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مدير اإلدارة واملالية، رئيس دائرة (مت توزيع االستمارات على مسؤويل املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة . 7
، وذلك تبعا للهيكل )لبشرية والوسائل العامة، رئيس دائرة املوارد البشرية، رئيس مصلحة املستخدمنياملوارد ا

وقد طلب البعض منهم مدة معينة لإلجابة على االستمارة والعودة فقط السرتجاعها، وقام . التنظيمي لكل مؤسسة
م ال عديدة، فيما أجاب البعض اآلخر يف نفس آخرون بتحديد موعد الحق لتعبئة االستمارة معا نظرا النشغاال

اليوم حبضور الباحثة عن طريق املقابلة الشخصية، واليت أتاحت لنا فرصة التعرف عن كثب على املؤسسة، والتطرق 
ا املستقبلية إىل مواضيع  التكنولوجية، (ومعلومات عن سري العمل وإمكانيات وعمالء هذه املؤسسات وطموحا

.)احلصة السوقيةنوعية العمالء وزيادة حجم القابلة للتقليد، املوارد البشرية غري 
. منها نظرا لعدم جدية املستجوبني أو عدم اإلجابة على كل العبارات5بعد اسرتجاع االستمارات، مت استبعاد . 8

حمل املؤسسات املتوسطة ليصبح بذلك عدد . استمارة50)بعد احلذف(املقبولةوعليه، أصبح عدد االستمارات
، 90,90%االستمارات املقبولة إىل االستمارات املوزعة، بلغت نسبة عليهو .مؤسسة55بدل 50هو *الدراسة

.90,90%= 55÷ 50: حيث أن
األدوات و باستعمال جمموعة من االختبارات ومعاجلتها إحصائيا للتحليلّمت تفريغ بيانات االستمارات الصاحلة. 9

.اإلحصائية
اإلحصائية المستخدمةواتاألد.اثاني

معة، مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات ا
SPSS.22 ي صف، وهو برنامج حيتوي على جمموعة من االختبارات اإلحصائية اليت تندرج ضمن اإلحصاء الو

سيتم ،الذي حيدد أنسب األدوات اليت تتطلبها الدراسةاملقرتح وحسب منوذج الدراسة . واإلحصاء االستداليل
:االعتماد على املقاييس اإلحصائية اآلتية

.حلساب معامالت ثبات أدوات مجع البيانات:كرونباخ-اختبار ألفا. 1
.لوصف خصائص مفردات العينة املدروسة:التكرارات والنسب المئوية. 2
.أفراد العينةخصائص ، سيتم استعماهلا لتوضيح عن أعمدة بيانيةوهي عبارة:الرسومات البيانية. 3
من أجل معرفة متوسط إجابات املبحوثني ومقارنتها باملتوسط : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. 4

م عن اإلجابة املتوسطة، من أجل اختاذ القرار بشأن عبارات الدراسة وحتديد  الفرضي، ومعرفة مدى تشتت إجابا
.اجتاه إجابات املبحوثني حول كل عبارة

املؤسسات حمل الدراسةقائمة ): 04(امللحق رقم *
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إجاباتاتضيات الدراسة وحتديد اجتاهلتحليل عبارات االستمارة وقياس فر :لعينة واحدة)T test(اختبار . 5
.املبحوثني

) جيايب أو سليبإ(واجتاه التأثري ) ضعيف جداإىلقوي جدا (هذا النموذج عن درجة عربِّ ويُ :معامل االنحدار. 6
:نوعاناميارسه املتغري املستقل على املتغري التابع، ومهالذي 

.الذي حيدد تأثري متغري مستقل واحد على متغري تابع واحد: البسيطاالحندار. أ
.الذي حيدد تأثري عدة متغريات مستقلة على متغري تابع واحد: املتعدداالحندار. ب
)1(غري موافق )2(ا ماموافق نوعً )3(فقموا: مت االعتماد على السلم اآليت كبدائل للعبارات* 
مبعىن يساوي جمموع النقاط املمنوحة لكل بديل من البدائل 2=3/)3+2+1(أي) 02(املتوسط الفرضي يساوي * 

.على عدد البدائل
عرض وتحليل نتائج الدراسة:الثانيمبحثال

واملؤسسات حمل الدراسة، وعرض وحتليلمن خالل هذا املبحث، سنقوم بتحليل خصائص أفراد العينة 
نتائج املتعلقة مبمارسات إدارة املوارد البشرية ببعديها اإلسرتاتيجي والعملي، وكذا عرض وحتليل النتائج املتعلقة ال

.حصائية اليت أشرنا إليها سابقاإلبأسس بناء املزايا التنافسية، وذلك باستخدام خمتلف األدوات ا
أفراد العينة والمؤسسات محل الدراسةخصائص : المطلب األول

اجلنس، : وتتمثل يفيتضمن هذا املطلب حتليل خصائص أفراد العينة، اليت قمنا بتحديدها يف االستمارة،
وكذا خصائص املؤسسات اليت مشلتها الدراسة، . السن، املستوى التعليمي، جمال التخصص وعدد سنوات اخلربة

وذلك ملعرفة مدى . سنوات اخلربة يف جمال النشاط، طبيعة امللكية وعالقة امللكية باإلدارةجمال النشاط، : واملتمثلة يف
.تأثريها على اإلجابات املتعلقة مبحاور االستمارة

خصائص أفراد العينة. أوال
ل أفراد من يتمثل أفراد العينة يف مسؤويل إدارات املوارد البشرية للمؤسسات املدروسة، مع إمكانية تدخُّ 

اجلنس، السن،  املستوى التعليمي، جمال : ـل عليها واخلاصة بسنقوم بعرض النتائج احملصّ ،وفيما يلي.دارات أخرىإ
.التخصص وعدد سنوات اخلربة لألفراد املبحوثني، وذلك باالعتماد على التكرارات املطلقة والنسبية
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:أدناهع أفراد العينة املدروسة بني ذكور وإناث، وبنسب متفاوتة، وفق ما يبينه اجلدول توزَّ : الجنس. 1
توزيع أفراد العينة حسب الجنس ): 15(الجدول رقم 

(%)النسبة المئويةالتكراراتالجنس
4080,00ذكور
1020,00إناث
موع 50100,00ا

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

مستجوبا، وذلك 40يتبني من خالل اجلدول أن أغلبية املستجوبني هم ذكور، إذ بلغ عددهم يف العينة 
ويعود ذلك إىل طبيعة . من عينة الدراسة%20فقط، أي ما نسبته 10، يف حني بلغ عدد اإلناث %80بنسبة 

شكل اإلناث فئة قليلة كإطارات يف نشاط هذه املؤسسات ومناطق تواجدها، إذ جند أغلبية مواردها البشرية ذكور وت
.املخرب أو املالية، وذلك يف كل املؤسسات حمل الدراسة

:التايلمشلت أعمار أفراد العينة، الفئات العمرية األربعة اليت قمنا بتحديدها، كما يوضحه اجلدول :السن. 2
توزيع أفراد العينة حسب السن): 16(الجدول رقم 
)%(المئوية النسبة التكراراتالسن

714,00سنة30منأقل
2142,00سنة39إىل30من
612,00سنة49إىل40من

1632,00فأكثرسنة50
موع 50100,00ا

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

من خالل بيانات اجلدول أعاله، يتبني أن أغلبية مسؤويل إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة، 
%32، تليها مباشرة نسبة %42مستجوبا، وذلك بنسبة 21سنة؛ حيث بلغ عددهم 39و30يرتاوح سنهم مابني 

مستجوبا، بينما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم 16سنة، مبا يعادل 50من املستجوبني أعمارهم تساوي أو تفوق 
، أي %12سنة 49إىل 40بني ، يف حني مل تتجاوز نسبة املستجوبني الذين ترتاوح أعمارهم ما%14سنة 30عن 

.أفراد6يقابل ما
سنة، وذلك 49وعليه، ميكن استنتاج أن أغلبية املسؤولني عن إدارة املوارد البشرية، تقل أعمارهم عن 

دراك مسريي املؤسسات اليت مشلتها الدراسة ملدى أمهية هذه اإلدارة والدور االسرتاتيجي الذي أصبحت تقوم به، إل
مما انعكس على حرصها يف اختيار أفضل املوارد البشرية املتوفرة لديها ليكون على رأس هذه اإلدارة بالتحديد، 

.ا املنصبوالسن يعترب أحد عوامل املفاضلة بني املرتشحني لشغل هذ
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:وميكن متثيل نسب اجلدول السابق من خالل الشكل املوايل
توزيع أفراد العينة حسب السن): 19(الشكل رقم 

ن املستوى التعليمي ألفراد العينة ما بني متوسط، ثانوي وجامعي،  إال أن أغلبيتهم  تبايَ : المستوى التعليمي. 3
:املوايلح يف اجلدول كانوا جامعيني، كما هو موضّ 

توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي): 17(الجدول رقم 

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستويات، مالعينة املدروسة يتوزع على ثالثألفرادنالحظ من خالل اجلدول أعاله، أن املستوى التعليمي 
مستجوب، وقدرت نسبة ذوي املستوى 42منهم ذوي مستوى جامعي، مبا يعادل %84وبنسب متباعدة؛ إذ أن 

.فقط%4أفراد، يف حني مل تتجاوز نسبة ذوي املستوى املتوسط 6وهي ما ميثل %12ـ الثانوي ب
أغلبية مسؤويل إدارة املوارد البشرية ذوي مستوى جامعي، وذلك حلساسية استنادا إىل ما سبق، نستنتج أن 

.دارة وتكاملها مع اإلدارات األخرى يف املؤسسة، مما يتطلب أفراد مبستوى تعليمي عايلوأمهية املنصب وعالقة اإل

)%(النسبة المئوية التكراراتالتعليميالمستوى
24,00متوسط
612,00ثانوي
4284,00جامعي
موع 50100,00ا
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:وميكن متثيل النسب املوضحة يف اجلدول السابق، يف الشكل التايل
أفراد العينة حسب المستوى التعليميتوزيع ): 20(الشكل رقم 

فيما يتعلق مبجال ختصص مسؤويل إدارات املوارد البشرية اجلامعيني، أظهرت النتائج سيطرة : مجال التخصص. 4
:يوضح ذلكاملوايلمقارنة بالتخصصات األخرى، واجلدول ختصص العلوم االقتصادية مبختلف فروعه، 

العينة حسب مجاالت التخصصتوزيع أفراد ): 18(الجدول رقم 
)%(النسبة المئوية التكراراتالتخصصمجال
2252,40اقتصاديةعلوم

1023,80قانونيةعلوم
24,80االجتماععلم

819,00أخرى
موع 42100,00ا

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

، أن جماالت ختصص املستجوبني ذوي املستوى اجلامعي، ختتلف وتتوزع على عدة أعالهح اجلدول يوضّ 
درسوا %23,80حيوزون على شهادات يف العلوم االقتصادية، بينما 52,40%جماالت؛ حيث أن أغلبهم مبا يعادل 

من مسؤويل %19فقط من اجلامعيني، يف حني درس %4,80يف علم االجتماع ما نسبتهصَ العلوم القانونية، وختصَّ 
ماسرت البيولوجيا، علم النفس، اإلعالم اآليل، اهلندسة املدنية، : ختصصات أخرى، مثلنيدارة املوارد البشرية اجلامعيإ

.التكوين يف اإلدارة العسكريةمهين يف املوارد البشرية، إضافة إىل
مت تصنيف عدد سنوات اخلدمة باملؤسسة على شكل أربع فئات، وال شك أن لعنصر : عدد سنوات الخبرة. 5

وقد أظهرت النتائج . اخلربة أثر يف اإلحاطة مبختلف جوانب العمل باملؤسسة، وزيادة مستويات الوالء إليها
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اجلدول اختالفات يف عدد سنوات خربة مسؤويل إدارات املوارد البشرية باملؤسسات حمل الدراسة، نوضحها يف
:التايل

توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة): 19(الجدول رقم 
)%(النسبة المئوية التكراراتالخبرةسنواتعدد
1020,00سنوات05منأقل

1428,00سنوات10إىل05من
510,00سنة15إىل11من

2142,00أكثرفماسنة16
موع 50100,00ا

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

من مسؤويل إدارات املوارد البشرية للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة، %42اجلدول، أن هذا يتبني من خالل 
م ما%28سنة، و16أقدميتهم يف املؤسسة تساوي أو تفوق  سنوات، بينما تقدر 10إىل 5بني منهم ترتاوح خرب

م ما بني 20%ـسنوات ب5نسبة الذين تقل مدة خدمتهم باملؤسسة عن  11، يف حني بلغت نسبة من ترتاوح  خرب

.من املستجوبني%10سنة 15و
سنوات، وهذا يدل على اهتمام 5من املستجوبني أقدميتهم تساوي أو تفوق %80وعليه، ميكن القول أن 

ومن جهة أخرى، على .هذه املؤسسات مبواردها البشرية وخاصة املتميزة منها، مما أدى إىل استمرارهم يف خدمتها
م وتفضيلهم البقاء فيها .والئهم إىل مؤسسا

:وميكن متثيل النسب السابقة لفئات عدد سنوات اخلربة، يف اجلدول املوايل
توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة):21(الشكل رقم 
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خصائص المؤسسات محل الدراسة. ثانيا
تتمثل اخلصائص اليت تضمنتها االستمارة خبصوص املؤسسات حمل الدراسة، واليت سنعرضها فيما يلي، يف  

:باإلدارةجمال النشاط، عدد سنوات اخلربة يف جمال النشاط، طبيعة امللكية وعالقة امللكية : كل من
البناء واألشغال العمومية، الصناعة : مت حتديد قطاعات النشاط الثالثة الكربى، وهي: مجال النشاط. 1

واجلدول . واخلدمات، وقد بينت النتائج أن املؤسسات حمل الدراسة تنشط يف خمتلف القطاعات اليت مت حتديدها
:املوايل يوضح ذلك
الدراسة حسب مجال النشاطتوزيع المؤسسات محل): 20(الجدول رقم 

)%(النسبة المئوية التكراراتالنشاطمجال
1530,00العموميةواألشغالالبناء

2958,00الصناعة
612,00اخلدمات
موع 50100,00ا

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

وذلك ،هي مؤسسات صناعيةيتضح من خالل اجلدول أن أغلبية املؤسسات اليت مشلتها الدراسة امليدانية 
الصناعات املعدنية، الكيميائيات، الصناعات الغذائية وصناعة اجللود، : مؤسسة يف جمال29مبا يعادل %58بنسبة 

من إمجايل املؤسسات، أي %30يف حني بلغت نسبة املؤسسات اليت تنشط ضمن قطاع البناء واألشغال العمومية 
مؤسسة يف قطاع مواد البناء، السرياميك والزجاج، والبناء واألشغال العمومية، بينما مل تتجاوز تلك 15ما ميثل 

نقل واملواصالت، التجارة المؤسسات تنشط يف جماالت 6ل يف جمموعها شكّ تُ %12التابعة لقطاع اخلدمات نسبة 
:ن ترمجتها إىل الشكل أدناهوالنسب الواردة يف اجلدول السابق، ميك.واخلدمات املقدمة للعائالت

توزيع المؤسسات محل الدراسة حسب مجال النشاط): 22(الشكل رقم 
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احنصرت سنوات خربة املؤسسات حمل الدراسة، يف جمال نشاطها، يف فئتني فقط، وفق ما : عدد سنوات الخبرة. 2
:يشري إليه اجلدول املوايل

حسب سنوات الخبرة في مجال النشاطتوزيع المؤسسات محل الدراسة ): 21(الجدول رقم 
)%(النسبة المئوية التكراراتالخبرة في مجال النشاط

510,00سنوات10إىل05من
4590,00أكثرفماسنة11

موع 50100,00ا
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

مؤسسة، 45ح يف اجلدول أعاله، أن أغلبية املؤسسات حمل الدراسة مبا يعادل ظهر النتائج كما هو موضَّ تُ 
ا يف جمال نشاطها  ، يف حني متثل نسبة املؤسسات اليت ترتاوح %90سنة، وذلك بنسبة 11يفوق عدد سنوات خرب

ا ما بني  نذ مدة ؤسسات املدروسة تزاول نشاطها مأي أن امل. مؤسسات فقط5أي %10سنوات 10إىل 5خرب
ا خمتلف املمارسات الضرورية اليت مكنتها من احلصول على ،معتربة، وهذا يدل على امتالكها إلدارة موارد بشرية

.أفضل املوارد البشرية، وكذلك من االستمرارية خالل سنوات نشاطها
ا شأن املؤسسات الصغرية : طبيعة الملكية. 3 واملتوسطة بوالية سطيف، املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة، شأ

ل عليها كما هو تتوزع بني مؤسسات تابعة للقطاع العام، وأخرى تابعة للقطاع اخلاص، وقد جاءت النتائج احملصَّ 
:مبني يف اجلدول أدناه

توزيع المؤسسات محل الدراسة حسب طبيعة الملكية): 22(الجدول رقم 
)%(النسبة المئوية التكراراتالملكيةطبيعة

1938,00عمومية
3162,00خاصة
موع 50100,00ا

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

أن أغلبية املؤسسات اليت مشلتها الدراسة هي مؤسسات خاصة وذلك بنسبة ،نالحظ من خالل اجلدول
مؤسسة 19مؤسسة تابعة للقطاع اخلاص، وقد بلغ عدد تلك التابعة للقطاع العام 31، وهذه النسبة تقابل 62%

وهذا راجع إىل الدور الذي أصبح يلعبه القطاع اخلاص .من إمجايل املؤسسات اليت مشلتها هذه الدراسة%38بنسبة
ة كبرية، ويف املقابل إلنشاء مؤسسات ال تتطلب إمكانيات مادياملعترب املبادرات حجم يف امليدان االقتصادي و 

حدة مشكلة البطالة واملسامهة يف تساهم يف حتقيق مزايا متنوعة السيما حتقيق القيمة املضافة، التشغيل وختفيض 
.التنمية احمللية وغريها
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، أم أن املؤسســة وذلـك بـأن يكـون املالـك بالنسـبة للمؤسسـة اخلاصـة، هـو نفسـه املسـريِّ : عالقـة الملكيـة بـاإلدارة. 4
:من طرف شخص أجري، وقد كانت النتائج كما يوضحه اجلدول املوايلسريَّ تُ 

توزيع المؤسسات محل الدراسة حسب عالقة الملكية باإلدارة): 23(الجدول رقم 
)%(النسبة المئوية التكراراتباإلدارةالملكيةعالقة

3096,80املالكهواملسري
13,20أجرياملسري

موع 31100,00ا
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

، واملتعلقة بنمط اإلدارة يف املؤسسات اخلاصة واليت بلغ السابقل إليها يف اجلدول تشري النتائج املتوصَّ 
فقط %3,20وباملقابل نسبة  96,80%مؤسسة، أن املسريين فيها هم مالكها بنسبة 31عددها يف عينة الدراسة

يتناىف مع إحدى خصائص وهذا ال. أجرياتوافق مؤسسة واحدة، كان فيها املسريِّ من املؤسسات اخلاصة، واليت 
.املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهي ارتباط امللكية باإلدارة

عرض وتحليل النتائج المتعلقة بممارسات إدارة الموارد البشرية: المطلب الثاني
يضم جمموعة من العبارات لقياس واقع ممارسات إدارة املوارد ، كما ذكرنا سابقا، جزءً تضمنت االستمارة

ل قسمني شكِّ البشرية يف املؤسسات املتوسطة اليت مشلتها دراستنا امليدانية، وقد مت تبويبها على شكل حماور تُ 
إدارة أساسيني؛ أحدمها يشري إىل البعد اإلسرتاتيجي ويضم ثالثة حماور، واآلخر يرتبط بالبعد العملي ملمارسات

.املوارد البشرية ويضم بدوره سبعة حماور
ومن خالل هذا املطلب، سنقوم بعرض نتائج إجابات مسؤويل إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل 
الدراسة، واملتعلقة بالبعد اإلسرتاتيجي على حدا، مث البعد العملي، ويليهما نتائج املتغري املستقل وهو ممارسات إدارة 

".T"وذلك باالعتماد على املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية واختبار . بشريةاملوارد ال
عرض وتحليل نتائج اإلجابات المتعلقة بمحاور البعد اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية. أوال

اتيجي إلدارة سنقوم فيما يلي، بعرض نتائج إجابات مسؤويل إدارات املوارد البشرية، املرتبطة بالبعد اإلسرت 
مدى تبين مفهوم اإلدارة : املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة، وذلك من خالل ثالثة حماور تشمل

الشروط و اإلسرتاتيجية للموارد البشرية والتحديات اليت تزيد من أمهيتها، الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية 
ا، مث نقوم بعرض النتائج النهائية للبعد اإلسرتاتيجي الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية  بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

.إلدارة املوارد البشرية
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مدى تبني مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية "عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور .1
نتائج إجابات مسؤويل إدارات املوارد البشرية، ،اهنبني من خالل اجلدول أدن":والتحديات التي تزيد من أهميتها

اخلاصة بالعبارات اليت تقيس مدى تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة، كما 
:يلي

للموارد البشرية اإلستراتيجيةاإلدارةعرض نتائج اإلجابات حول مدى تبني مفهوم): 24(الجدول رقم 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات

املتعلقةاإلسرتاتيجيةالقراراتاختاذيتم. 1
إسرتاتيجيتهاضوءيفللمؤسسةالبشريةباملوارد
العامة

)موافق(دال 2,6400,5979607,568,0000

البشريةمواردهاعلىاملؤسسةتعتمد. 2
اإلسرتاتيجيةأهدافهالتحقيق

)موافق(دال 2,8200,43753013,252,0000

لغرضمعتربةجمهوداتالبشريةاملواردتبذل. 3
للمؤسسةاإلسرتاتيجيةاخلطةتنفيذ

)موافق(دال 2,6800,5510708,726,0000

يفالتحدياتمنالعديداملؤسسةتواجه. 4
الداخليةعملهابيئة

)غري موافق(دال 1,6800,683330-3,311,0020

التيوالتحدياتاإلستراتيجيةاإلدارةمفهوم
أهميتهامنتزيد

)موافق(دال 2,4550,3560309,037,0000
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للموارد البشرية اإلسرتاتيجيةاإلدارةفهومور تبين منالحظ من خالل هذا اجلدول أن املتوسط احلسايب حمل
وهو أكرب من املتوسط الفرضي ) 350.(باحنراف معياري قدره ) 2.45(يقدر بـ ،أمهيتهامنتزيداليتوالتحديات

يطبقون مبادئ اإلدارة يدركون و املؤسسات حمل الدراسة بمسؤويل إدارات املوارد البشرية، وهذا يعين أن )02(املقدر بـ
مللموارد البشرية اإلسرتاتيجية  .يف مؤسسا

ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 9.03(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 
.للموارد البشريةاإلدارة اإلسرتاتيجية تتبىن مفهوماملؤسسات حمل الدراسة ن؛ إذ)0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(

م من عبارة ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف مستوى  تطبيق مبادئ اإلدارة اإلسرتاتيجية يف مؤسسا
:ألخرى مقسومة إىل مستويني

ا لتلك العبارات موجبة وهي " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي املستوى األول متوسطا
متثل العبارات اليت وافق ، وهي )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(دالة عند درجات احلرية 

مواردهاعلىاملؤسسةوهي العبارات الثالث األوىل واليت تؤكد على اعتماد،ل الدراسةـعليها ممثلي املؤسسات حم
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واليت تشري إىل النتائج املطلوب حتقيقها باجلهد اجلماعي يف األجل الطويلاإلسرتاتيجيةأهدافهالتحقيقالبشرية
للمؤسسة اإلسرتاتيجيةاخلطةتنفيذلغرضمعتربةهوداتجما تبذلالبشريةواملوارد،)2.82(دره ـمبتوسط حسايب ق

إسرتاتيجيتهاضوءيفللمؤسسةالبشريةاملواردباملتعلقةاإلسرتاتيجيةالقراراتواختاذ،)2.68(مبتوسط حسايب قدره 
.)2.64(العامة مبتوسط حسايب قدره 

ا  لتلك العبارات سالبة وهي " T"وقيمة ) 02(احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي املستوى الثاين متوسطا
وهي متثل العبارة اليت مل يوافق ) 0.05(أقل منمبستوى داللة) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(دالة عند درجات احلرية 

عملهابيئةيفلتحدياتامنالعديداملؤسسةتواجه:لمؤسسات حمل الدراسة وهيسؤويل املوارد البشرية لعليها م
).1.68(الداخلية مبتوسط حسايب قدره 

عن يل املوارد البشرية باملؤسسات حمل الدراسة على معظم العبارات اليت تعّرب و بصفة عامة وافق مسؤ نذإ
و ما يؤكد على تبين هذه املؤسسات هسرتاتيجية للموارد البشرية، و دارة اإلملفهوم اإلاملدروسةاملؤسساتمدى تبّين 

.سرتاتيجية للموارد البشريةدارة اإلإلاملفهوم 
ميكن توضيح ": الدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية"عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور . 2

إىل الدور نتائج إجابات مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة، على العبارات اليت تشري 
:اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية، من خالل اجلدول التايل

البشريةاردالمو إلدارةاإلستراتيجيعرض نتائج اإلجابات المتعلقة بالدور): 25(الجدول رقم 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات

إسرتاتيجيةالبشريةاملواردإدارةمتتلك. 5
املؤسسةإسرتاتيجيةمنجزءتعتربا،خاصة

)موافق(دال 2,6800,5869308,192,0000

تصميميفالبشريةاملواردإدارةتشارك. 6
للمؤسسةالعامةاإلسرتاتيجية

)موافق(دال 2,5800,7024705,838,0000

املواردإدارةممارساتوتتفاعلتتكامل. 7
إسرتاتيجيةتنفيذأجلمنبعضهامعالبشرية

املؤسسة

)موافق(دال 2,7000,5802908,530,0000

معالبشريةاملواردإسرتاتيجيةتتكامل. 8
أهدافلتحقيقالتنظيمياهليكلإسرتاتيجيات

املؤسسة

)موافق(دال 2,7400,5272209,925,0000

نظامبتطويرالبشريةاملواردإدارةتقوم. 9
األداءمستوياتمعيتناسبمكافآت

)موافق(دال 2,4800,7623804,452,0000

)موافق(دال 2,6360,4826609,317,0000البشريةالمواردإلدارةاإلستراتيجيالدور
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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ر بـ يقدَّ ور الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية،أن املتوسط احلسايب حمل،يتبني من خالل هذا اجلدول
، وهذا يعين أن إلدارة املوارد )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.48(باحنراف معياري قدره ) 2.63(

.املؤسسات حمل الدراسة دورا إسرتاتيجيا حسب مسؤويل هذه اإلدارةيف البشرية 
ومستوى ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 9.31(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

.إسرتاتيجيادورا املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة ةإلدار إذن ،)0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(اخلطأ 
م من عبارة الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةوجود اختالفات يف مستوى عدم مع يف مؤسسا

:ألخرى
افكل العبارات جاءت لتلك العبارات " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي متوسطا

العبارات وهذه، )0.05(مبستوى داللة أقل من )0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(موجبة وهي دالة عند درجات احلرية 
أن إسرتاتيجية املوارد البشرية تتكامل مع إسرتاتيجيات اهليكل املؤسسات حمل الدراسة، واليت تؤكد واوافق عليها ممثل

أن ممارسات إدارة ، )2.74(مبتوسط حسايب قدره )تكامل إسرتاتيجي خارجي(التنظيمي لتحقيق أهداف املؤسسة
مبتوسط )تكامل إسرتاتيجي داخلي(د البشرية تتكامل وتتفاعل مع بعضها من أجل تنفيذ إسرتاتيجية املؤسسةاملوار 

ا تعترب جزء من إسرتاتيجية املؤسسة ، )2.70(حسايب قدره  وأن إدارة املوارد البشرية متتلك إسرتاتيجية خاصة 
يف تصميم اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة مبتوسط حسايب قدرههذه اإلدارةومشاركة ،)2.68(مبتوسط حسايب قدره 

، وقيام إدارة املوارد البشرية بتطوير نظام مكافآت يتناسب مع مستويات األداء مبتوسط حسايب قدره )2.58(
)2.48.(

ثل العبارات اليت متكلاملوارد البشرية باملؤسسات حمل الدراسة على  إدارات وابصفة عامة وافق مسؤولنإذ
أن إلدارات املوارد البشرية يف هذه املؤسسات دورا ، وهو ما يؤكد على الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية

.إسرتاتيجيا
الشروط الضرورية لقيام إدارة الموارد البشرية بالدور "عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور . 3

، نتائج اإلجابات حول العبارات اليت متثل الشروط الضرورية املوايليتضمن اجلدول ": اإلستراتيجي المنوط بها
:لقيام إدارة املوارد البشرية بدورها اإلسرتاتيجي، حسب آراء مسؤويل هذه اإلدارات يف املؤسسات حمل الدراسة
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بهاالمنوطاإلستراتيجيبالدورالبشريةالمواردإدارةلقيامالضروريةعرض نتائج اإلجابات المتعلقة بالشروط): 26(رقم الجدول 
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ور الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور إىل أن املتوسط احلسايب حمل،اجلدولتشري نتائج هذا 
ا، وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر ) 0.42(باحنراف معياري قدره ) 2.53(يقدر بـ اإلسرتاتيجي املنوط 

بدورها اإلسرتاتيجي، متوفرة يف املؤسسات حمل ، وهذا يعين أن الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية )02(بـ
.الدراسة

ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 8.75(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 
، إذن فالشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بدورها اإلسرتاتيجي متوفرة )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(

.يف املؤسسات حمل الدراسة
م من عبارة ألخرى توفر هذه الشروطولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف مستوى  يف مؤسسا

:مقسومة إىل مستويني
ا لتلك العبارات موجبة وهي " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي املستوى األول متوسطا

، وهي متثل العبارات اليت وافق )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(اخلطأ ومستوى) 49(دالة عند درجات احلرية 
إدارةمدير:أناألوىل واليت تؤكد مسة، وهي العبارات اخلاملدروسةاملؤسسات وا إدارات املوارد البشرية يفعليها ممثل

القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات
يفهاماشريكاالبشريةاملواردإدارةتعترب. 10
اإلسرتاتيجيةالقراراتاختاذ

)موافق(دال 2,6400,5979607,568,0000

إدارةملديرالضروريةاملعلوماتتوفرييتم. 11
بدورهللقيامالبشريةاملوارد

)موافق(دال 2,8200,48192012,032,0000

علىالبشريةاملواردإدارةمديريتوفر. 12
مبهامهللقيامالكافيةاملهارات

)موافق(دال 2,8800,32826018,956,0000

املواردإلدارةاإلسرتاتيجيةاملراجعةإجراءيتم. 13
املؤسسةيفالبشرية

)موافق(دال 2,3400,8478102,836,0070

عنداملراجعةبإجراءالبشريةاملواردإدارةتقوم. 14
متوقعةغريسلبيةنتائجظهور

)موافق(دال 2,3000,9313102,278,0270

إذااملراجعةبإجراءالبشريةاملواردإدارةتقوم. 15
تؤثرأنميكناخلارجيةالبيئةيفمتغرياتظهرت

األهدافحتقيقعلى
2,2000,8329901,698,0960

غري دال
)موافق نوعا ما(

البشريةالمواردإدارةلقيامالضروريةالشروط
بهاالمنوطاإلستراتيجيبالدور

)موافق(دال 2,5300,4281608,753,0000



املزايا التنافسية من وجهة نظر ملؤسسات املتوسطة بوالية سطيف وأمهيتها يف بناء بادراسة تطبيقية حول واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية : الفصل الرابع
مسؤويل إدارات املوارد البشرية

218

املعلوماتتوفرييتموأنه ، )2.88(مبتوسط حسايب قدره مبهامهللقيامالكافيةاملهاراتيتوفر علىالبشريةاملوارد
شريكاتعترب البشريةاملواردإدارةوأن، )2.82(مبتوسط حسايب قدره بدورهللقيامالبشريةاملواردإدارةملديرالضرورية

املواردإلدارةاإلسرتاتيجيةاملراجعةإجراءيتم، وأنه )2.64(مبتوسط حسايب قدره اإلسرتاتيجيةالقراراتاختاذيفهاما
نتائجظهورعنداملراجعةتقوم بإجراءالبشريةاملواردإدارةوأن ،)2.34(مبتوسط حسايب قدره اتاملؤسسيفالبشرية
.)2.30(مبتوسط حسايب قدره متوقعة غريسلبية

ا احلسابية  غريلتلك العبارات " T"وقيمة ) 02(من املتوسط الفرضي قريبة جدااملستوى الثاين متوسطا
كانت وهي متثل العبارة اليت  ) 0.05(يفوقمبستوى داللة ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(دالة عند درجات احلرية 

البشريةملواردة اإدار قيام: مسؤويل املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة وهيمن طرف ة عليها نوعا ماوافقامل
مبتوسط حسايب قدره األهدافحتقيقعلىتؤثرأنميكناخلارجيةالبيئةيفمتغرياتظهرتإذااملراجعةبإجراء

)2.20.(
املوارد البشرية باملؤسسات حمل الدراسة على معظم العبارات اليت وا إداراتبصفة عامة وافق مسؤولن  إذ

باملراجعة اإلسرتاتيجية تبني مدى توفر الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بدورها اإلسرتاتيجي وعن قيامها 
املنوط اإلسرتاتيجي بالدور توفر الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية، وهو ما يؤكد على إلدارة املوارد البشرية

.هذه املؤسساتا يف
النتائج يبني اجلدول أدناه، ": بالبعد اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية"عرض النتائج النهائية الخاصة . 4

النهائية اخلاصة بالبعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية باملؤسسات حمل الدراسة، واملتضمن احملاور الثالثة األساسية 
سدة له، ونعرضه فيما يلي :ا

البشريةالمواردعرض النتائج الخاصة بالبعد اإلستراتيجي إلدارة): 27(الجدول رقم 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات

اإلسرتاتيجية للموارد البشريةاإلدارةمفهوم
أمهيتهامنتزيداليتوالتحديات

)موافق(دال 2,4550,3560309,037,0000

)موافق(دال 2,6360,4826609,317,0000البشريةاملواردإلدارةاإلسرتاتيجيالدور
البشريةاملواردإدارةلقيامالضروريةالشروط

ااملنوطاإلسرتاتيجيبالدور
)موافق(دال 2,5300,4281608,753,0000

)موافق(دال 2,54030,3372211,330,0000البعد اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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يقدر ،"البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية"ور اجلدول، أن املتوسط احلسايب حملنالحظ من خالل هذا 
، وهذا يعين أن إلدارة املوارد )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.33(باحنراف معياري قدره ) 2.54(بـ 

.البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة بعدا إسرتاتيجيا
ومستوى ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 11.33(احملسوبة املقدرة بـ" T"قيمة وما يؤكد ذلك هي 

.يف املؤسسات حمل الدراسة، إذن إلدارة املوارد البشرية بعدا إسرتاتيجيا)0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(اخلطأ 
فكل هذه املؤسسات؛اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يف بعدوجود اختالفات يف مستوى العدم مع 

اكاناوراحمل موجبة وهي دالة عند اورلتلك احمل" T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي ت متوسطا
مسؤولوا وافق عليها فكل هذه احملاور، )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(درجات احلرية 

إلدارة املوارد البشرية دورا إسرتاتيجيا يف :حمل الدراسة، واليت تؤكد أناملتوسطة املؤسسات إدارات املوارد البشرية يف
ر الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور وفّ وتَ ، )2.63(مبتوسط حسايب قدره هذه املؤسسات 

ا  وكذلك تبين املؤسسات حمل الدراسة ملفهوم اإلدارة ، )2.53(مبتوسط حسايب قدره اإلسرتاتيجي املنوط 
.)2.45(مبتوسط حسايب قدره اإلسرتاتيجية للموارد البشرية 

عن عرباليت تاورإذن بصفة عامة وافق مسؤولوا إدارات املوارد البشرية باملؤسسات حمل الدراسة على كل احمل
بعدااملوارد البشرية يف هذه املؤسسات ةعلى أن إلدار اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية، وهو ما يؤكد البعد

.إسرتاتيجيا
عرض وتحليل نتائج اإلجابات المتعلقة بمحاور البعد العملي إلدارة الموارد البشرية. ثانيا

سيتم دراسة البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يف املؤسسات اليت مشلتها الدراسة، من خالل حتليل 
: إدارات املوارد البشرية على عبارات احملاور السبعة اليت تضمنتها االستمارة، واملتمثلة يف كل منإجابات مسؤولوا

ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، تدريب وتطوير املوارد البشرية، تقييم أداء املوارد البشرية، نظام احلوافز ونظام 
.تائج النهائية للبعد العملي إلدارة املوارد البشريةاألجور يف املؤسسة، الصحة والسالمة املهنية، مث عرض الن

نقوم بإبراز نتائج إجابات ": تخطيط الموارد البشرية"عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور . 1
ح ضهو مو مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة حول عبارات حمور ختطيط املوارد البشرية، كما 

:ل املوايليف اجلدو 
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البشريةالمواردعرض نتائج اإلجابات المتعلقة بتخطيط): 28(رقم الجدول 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات

ابتحديداإلدارةتقوم. 16 املستقبليةاحتياجا
ونوعاكماالبشريةاملواردمن

)موافق(دال 2,7400,48697010,745,0000

املهاراتونوعلعدداملسبقالتحديد. 17
املؤسسةأهدافحتقيقمتطلباتخيدماملطلوبة

)موافق(دال 2,7400,48697010,745,0000

الوظائفحتليلنتائجعلىاالعتماديتم. 18
البشريةاملواردمناالحتياجاتحتديديف

)موافق(دال 2,7600,51745010,386,0000

فعالمعلوماتنظامعلىاملؤسسةتتوفر. 19
البشريةاملواردختطيطعمليةخيدم

)موافق(دال 2,7200,49652010,254,0000

)موافق(دال 2,7400,35700014,657,0000البشريةالمواردتخطيط
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

) 2.74(يقدر بـ املوارد البشرية،ختطيطور حملأن املتوسط احلسايبإىل ، أعالهاجلدولشري معطياتت
إدارة املوارد مسؤويل ، وهذا يعين أن )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.35(باحنراف معياري قدره 

.يدركون ويقومون بتخطيط املوارد البشريةالبشرية يف املؤسسات حمل الدراسة 
ومستوى ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 14.65(املقدرة بـاحملسوبة " T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

.املوارد البشريةاملؤسسات حمل الدراسة تقوم بعملية ختطيط، إذن )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(اخلطأ 
م من عبارة عملية ختطيط إدراك وتنفيذمع عدم وجود اختالفات يف مستوى  املوارد البشرية يف مؤسسا

:ألخرى
لتلك العبارات " T"وقيمة ) 02(أكرب من املتوسط الفرضي لكل العباراتاحلسابيةاملتوسطاتجاءت فقد

، وهذه العبارات )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(موجبة وهي دالة عند درجات احلرية 
حتليلنتائجعلىالعتمادايتم:هواليت تؤكد أنلمؤسسات حمل الدراسة، مسؤولوا إدارات املوارد البشرية لعليها وافق

مبتوسط حسايب قدره لبشريةد ااملوار مناالحتياجاتحتديديف)يفة ومواصفات شاغلهاوصف الوظ(الوظائف
ابتحديدتقوم اإلدارةوأن، )2.76( لعدداملسبقالتحديدوأن ،نوعاو كماالبشريةاملواردمناملستقبليةاحتياجا

تتوفروأن املؤسسة ، )2.74(مبتوسط حسايب قدره املؤسسةأهدافحتقيقمتطلباتخيدماملطلوبةاملهاراتونوع
.)2.72(مبتوسط حسايب قدره البشريةاملواردختطيطعمليةخيدمفعالمعلوماتنظامعلى

تعرب إذن بصفة عامة وافق مسؤولوا إدارات املوارد البشرية باملؤسسات حمل الدراسة على كل العبارات اليت 
.املوارد البشرية يف هذه املؤسساتإدراك والقيام بتخطيطاملوارد البشرية، وهو ما يؤكد على عن عملية ختطيط
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يبني اجلدول، نتائج اإلجابات ": رد البشريةالمواتوظيف"عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور .2
:حمل الدراسةلمؤسساتلوفقا آلراء مسؤويل إدارات املوارد البشرية ،توظيفالاخلاصة بعبارات حمور 

عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بتوظيف الموارد البشرية): 29(الجدول رقم 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات

أفضلالستقطاباملؤسسةتسعى. 20
املختلفةالوظائفلشغلاملرتشحني

)موافق(دال 2,7200,5360509,498,0000

االستقطابمصادرعلىاملؤسسةتعتمد. 21
أوالفعليةالوظيفيةالشواغرلشغلالداخلية
املتوقعة

)موافق(دال 2,7600,47638011,281,0000

اخلارجيةاملصادرعلىاملؤسسةتعتمد.22
لالستقطاب

)موافق(دال 2,6200,6023807,278,0000

تكاليفختفيضإىلاملؤسسةتسعى. 23
عددتقليلخاللمنالنهائياالختيار
الوظائفلشغلاملؤهلنيغريمناملتقدمني

)موافق(دال 2,5800,7024705,838,0000

الذيناألفرادانتقاءعلىاملؤسسةتركز. 24
مهامألداءالضروريةاملؤهالتفيهمتتوفر

املطلوببالشكلالوظيفة
)موافق(دال 2,8000,45175012,522,0000

السابقةاملهنيةاخلربةاملؤسسةتعترب.25
مستقباللنجاحهمؤشراللمرتشح

)موافق(دال 2,5800,6727906,096,0000

علىاالختيارعمليةيفاملؤسسةتعتمد. 26
األداءاختبارات

)موافق(دال 2,5400,6764305,645,0000

علىاالختيارعمليةيفاملؤسسةتعتمد. 27
الذهنية القدراتاختبارات

)موافق(دال 2,4400,6439704,831,0000

الشخصيةاختباراتعلىاملؤسسةتعتمد.28
مستقبالالفردسلوكملعرفة

)موافق(دال 2,3400,7453303,226,0020

الشخصيةاملقابلةعلىاملؤسسةتعتمد. 29
املرتشحنيبنياملفاضلةلتسهيل

)موافق(دال 2,8200,43753013,252,0000

عنبعيدااحليادمبدأوفقالتعينييتم.30
الشخصيةوالعالقاتاحملسوبية

)موافق(دال 2,4000,6998504,041,0000

بتعريفهاجلديدللعاملاملبدئيةالتهيئةتتم. 31
والزمالءالوظيفةباملؤسسة،

)موافق(دال 2,8000,49487011,431,0000

فرتةخاللالفردمتابعةعلىالرتكيز. 32
كفاءته مدىلتحديدالتجربة

)موافق(دال 2,9400,23990027,707,0000

)موافق(دال 2,6567,28438016,328,0000التوظيف
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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) 2.65(يقدر بـ ور توظيف املوارد البشرية،يتبني من خالل اجلدول السابق، أن املتوسط احلسايب حمل
املوارد ات، وهذا يعين أن مسؤويل إدار )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.28(باحنراف معياري قدره 

أمهية التوظيف حبيث يركزون على استقطاب، اختيار وتعيني املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة يدركون 
.البشرية املناسبة

ومستوى ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 16.32(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 
تم املؤسسات حمل الدراسة ف، )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(اخلطأ  بعملية توظيف مواردها بدقة إذن 
.البشرية

م من عبارة ألخرىتوظيفأمهية مع عدم وجود اختالفات يف مستوى  :املوارد البشرية يف مؤسسا
لتلك العبارات " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي اتوسطامجاءتفكل العبارات

، وهذه العبارات )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(عند درجات احلرية موجبة وهي دالة 
:، واليت تؤكداملدروسةوافق عليها مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات 

الداخليةاالستقطابمصادرعلىاملؤسسات تعتمد:أن،فيما يتعلق بعملية استقطاب الموارد البشرية. أ
ا ،)2.76(مبتوسط حسايب قدره املتوقعةأوالفعليةالوظيفيةالشواغرلشغل)اإلعالناتالنقل،الرتقية،( تسعىوأ

علىوأنه يتم االعتماد،)2.72(مبتوسط حسايب قدره املختلفةالوظائفلشغلاملرتشحنيأفضلالستقطاب
مبتوسط حسايب قدره )للوكالة الوطنية للتشغيلالتوظيفمكاتبوبالتحديد(لالستقطاب اخلارجيةاملصادر

غريمناملتقدمنيعددتقليلخاللمنالنهائياالختيارتكاليفختفيضإىلتسعىوأن املؤسسات ،)2.62(
.)2.58(مبتوسط حسايب قدره ا الوظائفلشغلاملؤهلني

املرتشحني،بنياملفاضلةلتسهيلالشخصيةاملقابلةعلىيتم االعتماد:وبخصوص عملية االختيار فإنه. ب
،)2.82(مبتوسط حسايب قدره ، اخللفية التعليمية واخلصائص الشخصية يف آن واحدالعمليةاخلربةعلىللتعرف

مبتوسط املطلوببالشكلالوظيفةمهامألداءالضروريةاملؤهالتفيهمتتوفرالذيناألفرادانتقاءعلىويتم الرتكيز
ا ،)2.80(حسايب قدره  مبتوسط حسايب قدره مستقباللنجاحهمؤشراللمرتشحالسابقةاملهنيةاخلربةتعتربوأ

ا ،)2.58( مبتوسط معنيعملأداءاملرتشحمنفيهايطلباألداء واليت اختباراتعلىاالختيارعمليةيفتعتمدوأ
التحليلعلىقدرةاللقياسالذهنيةالقدراتاختباراتعلىاالختيارعمليةيفتعتمدو ،)2.54(حسايب قدره 

سلوكملعرفةالشخصيةاختباراتعلىتعتمدو ،)2.44(مبتوسط حسايب قدره اإلدراكوسرعةواملالحظةوالتلخيص
.)2.34(مبتوسط حسايب قدره مستقبالالفرد
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التجربةفرتةخاللالفردمتابعةعلىيتم الرتكيز:أما فيما يتعلق بعملية التعيين، فهناك تأكيد على أنه. ج
اجلديدللعاملاملبدئيةالتهيئةتتمو ،)2.94(مبتوسط حسايب قدره فصلهأونقلهكفاءته لتثبيته،مدىلتحديد
بعيداواملوضوعيةاحليادمبدأوفقالتعينييتموأنه،)2.80(مبتوسط حسايب قدره والزمالءالوظيفةباملؤسسة،بتعريفه

.)2.40(مبتوسط حسايب قدره الشخصيةوالعالقاتاحملسوبيةعن
شري إذن بصفة عامة وافق مسؤولوا إدارات املوارد البشرية باملؤسسات حمل الدراسة على كل العبارات اليت ت

عملية التوظيف واليت تشتمل على االستقطاب واالختيار والتعيني، وهو ما يؤكد على تبين هذه دقة ومدى أمهيةإىل 
.ءات عملية التوظيفاملؤسسات ملختلف إجرا

ميكن توضيح نتائج ": تدريب وتطوير الموارد البشرية"عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور .3
دريب وتطويرحمور تاليت تقيس عبارات حول المسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسةإجابات

:، من خالل اجلدول التايلاملوارد البشرية
البشريةالمواردوتطويرعرض نتائج اإلجابات المتعلقة بتدريب): 30(الجدول رقم 

القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات
إكسابعلىالتدريبيةالربامجتركز. 33

احلاليةمهامهمألداءالضروريةاملهاراتالعاملني
بكفاءة

)موافق(دال 2,4400,8609403,614,0010

مسؤولياتلتويلالفردتدريبيتم. 34
ترقيتهخاللمنأكربوواجبات

)موافق(دال 2,3200,8675602,608,0120

علىالتدريبيةاالحتياجاتحتديديتم. 35
متطلباتبنيالفعليةاالختالالتأساس

العاملومؤهالتالعملمنصب
)موافق(دال 2,3200,7938502,850,0060

حتديديفالبشريةاملواردإدارةتعتمد. 36
األداءتقييمنتائجعلىالتدريبيةاالحتياجات

)موافق(دال 2,4400,8843303,518,0010

التنفيذعلىالبشريةاملواردإدارةتعمل. 37
التدريبيةللربامجالدقيق

)موافق(دال2,3200,8675602,608,0120

خاللمنالتدريبأثرعلىالتعرفيتم. 38
املكتسبةاجلديدةواملعارفاملهارات

)موافق(دال 2,4400,8609403,614,0010

يفالفردأداءعلىالتدريبأثريظهر. 39
العمل

)موافق(دال 2,4000,8571403,300,0020

)موافق(دال 2,3829,7528603,596,0010البشريةالمواردوتطويرتدريب
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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) 2.38(يقدر بـ ور تدريب وتطوير املوارد البشرية،يتضح من خالل هذا اجلدول، أن املتوسط احلسايب حمل
، وهذا يعين أن مسؤويل إدارات املوارد )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.75(باحنراف معياري قدره 

.البشرية يف املؤسسات املدروسة يهتمون بتدريب وتطوير مواردهم البشرية
ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 3.59(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

تم بتدريب وتطوير مواردها البشرية)0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05( .، إذن فاملؤسسات حمل الدراسة 
م من عبارة ألخرى :مع عدم وجود اختالفات يف مستوى أمهية تدريب وتطوير املوارد البشرية يف مؤسسا

لتلك العبارات " T"وقيمة ) 02(احلسابية لكل العبارات أكرب من املتوسط الفرضي فقد جاءت املتوسطات
، وهذه العبارات )0.05(أقل من مبستوى داللة) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(موجبة وهي دالة عند درجات احلرية 

إكسابعلىتركزالتدريبيةالربامج: وافق عليها مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات املدروسة، واليت تؤكد أن
املهاراتخاللمنالتدريبأثرعلىالتعرفويتم، بكفاءةاحلاليةمهامهمألداءالضروريةاملهاراتالعاملني
األداءتقييمنتائجعلىالتدريبيةاالحتياجاتحتديديفالبشريةاملواردإدارةتعتمد، و املكتسبةاجلديدةواملعارف

يتمو ، )2.40(مبتوسط حسايب قدره العمليفالفردأداءعلىالتدريبأثريظهرو ، )2.44(مبتوسط حسايب قدره 
، العاملومؤهالتالعملمنصبمتطلباتبنيالفعليةاالختالالتأساسعلىالتدريبيةاالحتياجاتحتديد

أكربوواجباتمسؤولياتلتويلالفردتدريبيتم، و التدريبيةللربامجالدقيقالتنفيذعلىالبشريةاملواردإدارةتعملو 
).2.32(مبتوسط حسايب قدره ترقيتهخاللمن

عن على كل العبارات اليت تعّرب إذن بصفة عامة وافق مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات املدروسة 
إدراك ومدى أمهية هذا النشاط يف املؤسسات اليت مشلتها عملية تدريب وتطوير املوارد البشرية، وهو ما يؤكد على 

.دراستنا امليدانية
نتائج إجابات نقوم بإبراز": الموارد البشريةتقييم أداء"عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور .4

كما،  للمؤسسات حمل الدراسةاملوارد البشريةتعرب عن تقييم أداءمسؤولوا إدارات املوارد البشرية حول العبارات اليت 
:اجلدول التايلهو موضح يف
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البشريةالمواردأداءعرض نتائج اإلجابات المتعلقة بتقييم): 31(رقم الجدول 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات

كلقدرةحتديدمناألداءتقييمميّكن. 40
الوظيفيةواجباتهأداءعلىفرد

)موافق(دال 2,4800,8388504,046,0000

مدىعلىاحلكممناألداءتقييمميّكن. 41
ومسؤولياتمهامحتملعلىفردكلقدرة
أعلى

)موافق(دال 2,3600,8270903,078,0030

املباشراملسـؤولطرفمنالتقييــميتم. 42
واحملاباةالتحيزعنبعيدا

)موافق(دال 2,4400,8609403,614,0010

طريقةعلىالبشريةاملواردإدارةتعتمد. 43
العاملنيوسلوكأداءلتقييماملكتوبةالتقارير

)موافق(دال 2,4400,8609403,614,0010

معايريبتحديدالبشريةاملواردإدارةتقوم. 44
للمقارنةموضوعية

)موافق(دال 2,3600,8020403,174,0030

القوةجوانبعناألفرادإعالميتم. 45
أدائهميفوالضعف

)موافق(دال 2,2600,7230902,543,0140

تتناسباليتالوظيفةإىلالفردنقليتم. 46
وظيفتهيفأدائهلتقييمكنتيجةقدراتهمع

احلالية
)موافق(دال 2,3400,8946602,687,0100

تبنيإذاأعلىمنصبإىلالفردترقيةتتم. 47
احلاليةوظيفتهتتطلبهمماأعلىقدراتميتلكأنه

)موافق(دال 2,3400,8715502,759,0080

حتديدلألداء،العادلالتقييمنظاميضمن. 48
األداءمقابلاملمنوحةالتعويضاتومستوىنوع

املتميز
)موافق(دال 2,3200,8437002,682,0100

عنمعلوماتاألداءتقييمنظاميوفر. 49
أهدافحتقيقيفالبشريةاملواردمسامهة
املؤسسة

)موافق(دال 2,4400,8369003,718,0010

)موافق(دال 2,3780,7123703,752,0000البشريةالمواردأداءتقييم
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

باحنراف ) 2.37(يقدر بـ املوارد البشرية،تقييم أداءور هذا اجلدول، أن املتوسط احلسايب حملتبني معطيات
، وهذا يعين أن مسؤويل إدارات املوارد البشرية )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.71(معياري قدره 

.مواردهم البشريةيقومون بالتقييم الدقيق ألداءيف املؤسسات املدروسة 
ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 3.75(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

.مواردها البشريةتقوم بتقييم أداء، إذن فاملؤسسات حمل الدراسة )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(
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م من عبارة تقييم أداءعملية تنفيذ دقة مع عدم وجود اختالفات يف مستوى  املوارد البشرية يف مؤسسا
:ألخرى

لتلك العبارات " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي اتوسطامجاءت كل العباراتف
، وهذه العبارات )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(بة وهي دالة عند درجات احلرية موج

حتديدمننهمميكّ األداءتقييم: تؤكد أنوهيوافق عليها مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات املدروسة، 
عنمعلوماتاألداءتقييمنظاميوفرو ، )2.48(مبتوسط حسايب قدره الوظيفيةواجباتهأداءعلىفردكلقدرة

، واحملاباةالتحيزعنبعيدااملباشراملسـؤولطرفمنالتقييــميتمو ، املؤسسةأهدافحتقيقيفالبشريةاملواردمسامهة
، )2.44(مبتوسط حسايب قدره العاملنيوسلوكأداءلتقييماملكتوبةالتقاريرطريقةعلىالبشريةاملواردإدارةتعتمدو 
تقييمنميكّ و ، زمنيةأونوعيةأوكميةمعايريشكليفللمقارنةموضوعيةمعايريبتحديدالبشريةاملواردإدارةتقومو 

تتم، و )2.36(مبتوسط حسايب قدره أعلىومسؤولياتمهاملحتمّ علىفردكلقدرةمدىعلىاحلكممناألداء
الوظيفةإىلالفردنقليتمو ، احلاليةوظيفتهتتطلبهمماأعلىقدراتميتلكأنهتبنيإذاأعلىمنصبإىلالفردترقية
التقييمنظام، وأن )2.34(مبتوسط حسايب قدره احلاليةوظيفتهيفأدائهلتقييمكنتيجةقدراتهمعتتناسباليت

، )2.32(مبتوسط حسايب قدره املتميزاألداءمقابلاملمنوحةالتعويضاتومستوىنوعحتديديضمنلألداءالعادل
.)2.26(مبتوسط حسايب قدره أدائهميفوالضعفالقوةجوانبعناألفرادإعالميتمو 

املوارد متثل عملية تقييم أداءوافق مسؤولوا إدارات املوارد البشرية على كل العبارات اليت ،إذن بصفة عامة
.القيام بعملية التقييم الدقيق ألداء املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسةالبشرية، وهو ما يؤكد على 

يبني اجلدول أدناه، نتائج ": نظام الحوافز في المؤسسة"عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور . 5
:للمؤسسات حمل الدراسةاإلجابات املتعلقة بعبارات حمور نظام احلوافز، حسب آراء مسؤولوا إدارات املوارد البشرية
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) 2.31(يقدر بـ ،نظام احلوافز يف املؤسسةور أن املتوسط احلسايب حمل،نالحظ من خالل هذا اجلدول
، وهذا يعين أن مسؤويل إدارات املوارد )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.70(باحنراف معياري قدره 

.املدروسة يقومون بتحفيز مواردهم البشرية مبختلف أنواع احلوافزاملؤسسات يف البشرية 
ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 3.13(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

.تقوم بتحفيز مواردها البشرية؛ إذن املؤسسات حمل الدراسة )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(
م من عبارة ألخرى حتفيز املوارد البشريةولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف مستوى  يف مؤسسا

:مقسومة إىل مستويني
ا وهي لتلك العبارات موجبة" T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي املستوى األول متوسطا

، وهي متثل العبارات اليت وافق )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(دالة عند درجات احلرية 
،التوبيخ(مثل السلبيةز احلوافالبشرية تستخدم املواردإدارة:أناملؤسسات حمل الدراسة، واليت تؤكد واعليها ممثل

إدارةتعملو ، )2.44(مبتوسط حسايب قدره األداءيفالتقصريأواإلمهالحالةيف)والرتبةاألجرخفض،اإلنذار

المؤسسةفيالحوافزعرض نتائج اإلجابات المتعلقة بنظام): 32(الجدول رقم 

القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات
األفرادحتفيزعلىالبشريةاملواردإدارةتعمل. 50

)موافق(دال 2,3600,8750502,909,0050املنتجاتوجودةكميةزيادةلغرض

وخاصةاحلوافزمبنحالبشريةاملواردإدارةتقوم. 51
2,2400,8935101,899,0630حمددةمواعيديفمنهااملادية

غري دال
)موافق نوعا ما(

ضمانعلىالبشريةاملواردإدارةتعمل. 52
املستقبليفاحلوافزمنحاستمرارية

)موافق(دال 2,3600,8514102,990,0040

أنواعبتحديدالبشريةاملواردإدارةتقوم. 53
حتفيزهاسيتماليتالسلوكات

)موافق(دال 2,3200,7938502,850,0060

إىليؤدياملؤسسةيفاملعتمداحلوافزنظام. 54
التنظيميااللتزامزيادة

)موافق(دال 2,2800,8339702,374,0220

اختاذيفاألفرادمبشاركةاملؤسسةتسمح. 55
2,2000,7284301,941,0580القرارات

غري دال
)موافق نوعا ما(

الفرديةاحلوافزالبشريةاملواردإدارةتشجع. 56
ا )موافق(دال 2,3200,8437002,682,0100األفرادبنياإلجيايبالتنافسمنتزيدأل

اجلماعيةاحلوافزالبشريةاملواردإدارةمتنح. 57
ا )موافق(دال 2,2800,8339702,374,0220متكاملكفريقالعملروحتُنميأل

السلبيةاحلوافزالبشريةاملواردإدارةتستخدم. 58
األداءيفالتقصريأواإلمهالحالةيف

)موافق(دال 2,4400,8843303,518,0010

)موافق(دال 2,3111,7012903,137,0030المؤسسةفيالحوافزنظام



املزايا التنافسية من وجهة نظر ملؤسسات املتوسطة بوالية سطيف وأمهيتها يف بناء بادراسة تطبيقية حول واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية : الفصل الرابع
مسؤويل إدارات املوارد البشرية

228

وجودةكميةزيادةلغرضاألفرادز حتفيعلى، وكذلكاملستقبليفاحلوافزمنحاستمراريةضمانعلىالبشريةاملوارد
، حتفيزهاسيتماليتالسلوكاتنواعأبتحديدالبشريةاملواردإدارةتقومو ، )2.36(مبتوسط حسايب قدره املنتجات

االفرديةاحلوافزتشجعو  احلوافزنظام، وأن )2.32(مبتوسط حسايب قدره األفرادبنياإلجيايبالتنافسمنتزيدأل
ااجلماعيةاحلوافزالبشريةد املوار إدارةمتنحو التنظيمي، االلتزامزيادةإىليؤديلديهاداملعتمَ  العملروحتنميأل

.)2.28(مبتوسط حسايب قدره متكاملكفريق
ا احلسابية  دالة غريلتلك العبارات " T"وقيمة ) 02(من املتوسط الفرضي قريبة املستوى الثاين متوسطا

كانت اليت  اتوهي متثل العبار ) 0.05(يفوقمبستوى داللة ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(عند درجات احلرية 
ملوارداقيام إدارة: حمل الدراسة وهياملتوسطةمسؤويل املوارد البشرية للمؤسساتمن طرفا مااملوافقة عليها نوعً 

مبشاركةملؤسسةاتسمح، و )2.24(مبتوسط حسايب قدره حمددةمواعيديفمنهااملاديةوخاصةاحلوافزمبنحالبشرية
).2.20(مبتوسط حسايب قدره القراراتاختاذيفاألفراد

عن املوارد البشرية باملؤسسات حمل الدراسة على معظم العبارات اليت تعّرب واوافق مسؤول،إذن بصفة عامة
.بتحفيز مواردها البشرية مبختلف أنواع احلوافزهذه املؤسسات قيام، وهو ما يؤكد على نظام احلوافز يف

نتائج إجابات مسؤويل ميكن توضيح ": األجور في المؤسسة"عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور . 6
إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة فيما خيص العبارات اليت جتسد حمور األجور يف املؤسسة، من خالل 

:اجلدول املوايل
المؤسسةفيعرض نتائج اإلجابات المتعلقة باألجور): 33(الجدول رقم 

القرارمستوى الداللة»T«قيمة المعيارياالنحراف المتوسط الحسابيالعبارات
ضمانعلىالبشريةاملواردإدارةتعمل. 59

معتتناسبعادلةأجورعلىاألفرادحصول
منصبلكلالوظيفيةاألعباء

)موافق(دال 2,4000,9035103,130,0030

مناملدفوعةاألجورمعدالتتتناسب. 60
طرفمناملدفوعةتلكمعاملؤسسةقبل

النشاطقطاعنفسيفمؤسسات
)موافق(دال 2,2600,8033102,289,0260

نتائجعلىالبشريةاملواردإدارةتعتمد. 61
لكلاملناسباألجرحتديديفالوظائفحتليل
وظيفة

)موافق(دال 2,4000,9258203,055,0040

بغضالوقتأساسعلىاألجرمينح. 62
املنتجةالكميةعنالنظر

)موافق(دال 2,4000,8806303,212,0020

)موافق(دال 2,36500,744383,4670,001المؤسسةفياألجورنظام
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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) 2.36(يقدر بـ ،األجور يف املؤسسةور أن املتوسط احلسايب حملإىل ، السابقمعطيات اجلدولشريت
، وهذا يعين أن مسؤويل إدارات املوارد )02(أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـوهو ) 0.74(باحنراف معياري قدره 

مالبشرية  .يهتمون مبستوى وعدالة األجور يف مؤسسا
ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 3.46(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

.تم مبستوى وعدالة األجور فيها، إذن فاملؤسسات حمل الدراسة )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(
م من عبارة ألخرىعدالة األجورمع عدم وجود اختالفات يف مستوى  :يف مؤسسا

ا لتلك العبارات " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي فكل العبارات جاءت متوسطا
، وهذه العبارات )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(موجبة وهي دالة عند درجات احلرية 

أساسنح علىميُ األجر: تؤكد أناليت، و اليت مشلتها الدراسةوافق عليها مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات 
عادلةأجورعلىاألفرادحصولضمانعلىالبشريةاملواردإدارةوتعملاملنتجة،الكميةعنالنظربغضالوقت

األجرحتديديفالوظائفحتليلج نتائعلىالبشريةاملواردإدارةوتعتمدمنصب،لكلالوظيفيةاألعباءمعتتناسب
تلكمعاملؤسسةبلقِ منملدفوعةااألجورمعدالتوتتناسب،)2.40(مبتوسط حسايب قدره وظيفةلكلاملناسب
.)2.26(مبتوسط حسايب قدره النشاطقطاعنفسيفمؤسساتطرفمناملدفوعة

على كل العبارات باملؤسسات اليت مشلتها الدراسة إذن بصفة عامة، وافق مسؤولوا إدارات املوارد البشرية 
.أن هناك اهتمام مبستوى وعدالة األجور يف هذه املؤسسات، وهو ما يؤكد على تعرب عن األجور يف املؤسسةاليت 

نتائج اإلجابات املتعلقة بعبارات ": الصحة والسالمة المهنية"عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور . 7
احملور اخلاص بالصحة والسالمة املهنية، وفقا آلراء مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة، 

:نوضحها يف اجلدول املوايل
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عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية): 34(الجدول رقم 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات

محايةعلىالبشريةاملواردإدارةتعمل. 63
بالعملالصلةذاتاحلوادثمنالعاملني

)موافق(دال 2,4800,8628403,934,0000

محايةعلىالبشريةاملواردإدارةحترص. 64
املهنيةاألمراضمنالعاملني

)موافق(دال 2,4800,8628403,934,0000

احملتملةباملخاطرالتنبؤعلىاإلدارةتعمل. 65
)موافق(دال 2,4400,8609403,614,0010جتنبهاأوعليهاالسيطرةلغرض

اليتالسالمةنظمالبشريةاملواردإدارةتوفر. 66
)موافق(دال 2,4800,8628403,934,0000للجميعآمنةعملبيئةتتيح

معداتاستخدامعلىالعاملنيتدريبيتم. 67
الشخصيةالوقايةومستلزمات

)موافق(دال 2,4400,8369003,718,0010

الطوارئحباالتخاصةتعليماتوضعيتم. 68
املمكنة

)موافق(دال 2,4800,8628403,934,0000

للعاملنيدوريةطبيةفحوصاتإجراءيتم. 69
الناجتةاملهنيةباألمراضإصابتهمعدممنللتأكد

العملظروفعن
)موافق(دال 2,4800,8861703,830,0000

رقابيةجبوالتالبشريةاملواردإدارةتقوم. 70
إجراءاتتطبيقمنالتأكددفمفاجئة
املهنيةالسالمة

)موافق(دال 2,2800,8339702,374,0220

إىلباملؤسسةحوادثوقوعسببيعود. 71
)موافق(دال 2,3600,8270903,078,0030العملأثناءاألفرادأحدمنخاطئتصرف

إىلباملؤسسةحوادثوقوعسببيعود. 72
)موافق(دال 2,3600,8020403,174,0030دوريبشكلاآلالتصيانةعدم

بيئةإىلباملؤسسةحوادثوقوعسببيعود. 73
املناسبةغريالعمل

)موافق(دال 2,3000,8630702,458,0180

)موافق(دال 2,3400,7982103,012,0040منخفضةباملؤسسةاحلوادثمعدالتتعترب. 74
)موافق(دال 2,4100,7293703,975,0000المهنيةوالسالمةالصحة

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

يقدر بـ ،الصحة والسالمة املهنيةور ، أن املتوسط احلسايب حملأعالهيتبني من خالل معطيات اجلدول 
، وهذا يعين أن مسؤويل إدارات )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.72(باحنراف معياري قدره ) 2.41(

مبالصحة والسالمة املهنية للعاملنياملوارد البشرية يهتمون  .يف مؤسسا
ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 3.97(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

تم )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05( مع عدم .بصحة وسالمة مواردها البشرية، إذن فاملؤسسات حمل الدراسة 
م من عبارة ألخرىاالهتمام بصحة وسالمة العاملنيوجود اختالفات يف مستوى  :يف مؤسسا
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ا لتلك العبارات " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي فكل العبارات جاءت متوسطا
، وهذه العبارات )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(ند درجات احلرية موجبة وهي دالة ع

البشرية املواردإدارة: واليت تؤكد أن، وافق عليها مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة
بيئةتتيحاليتالسالمةنظمالبشريةاملواردإدارةتوفرو بالعمل،الصلةذاتاحلوادثمنالعاملنيمحايةعلىتعمل
دوريةطبيةفحوصاتإجراءيتمو ، املمكنةالطوارئحباالتخاصةتعليماتوضعيتم، و للجميعآمنةعمل

ويتم، )2.48(مبتوسط حسايب قدره العملظروفعنالناجتةاملهنيةباألمراضإصابتهمعدممنللتأكدللعاملني
احملتملةباملخاطرالتنبؤعلىاإلدارةالشخصية، وتعملالوقايةومستلزماتمعداتاستخدامعلىالعاملنيتدريب
صيانةعدمإىلباملؤسسةحوادثوقوعسببويعود،)2.44(مبتوسط حسايب قدره جتنبهاأوعليهاالسيطرةلغرض

،)2.36(مبتوسط حسايب قدره العملأثناءاألفرادأحدمنخاطئتصرفإىلسببهايعودأو دوري بشكلاآلالت
باملؤسسةحوادثوقوعسببويعود، )2.34(مبتوسط حسايب قدره منخفضةباملؤسسةاحلوادثمعدالتوتعترب

دفمفاجئةرقابيةجبوالتالبشريةاملواردإدارةتقوم، و )2.30(مبتوسط حسايب قدره املناسبةغريالعملبيئةإىل
إذن بصفة عامة، وافق مسؤولوا إدارات ).2.28(مبتوسط حسايب قدره املهنيةالسالمةإجراءاتتطبيقمنالتأكد

، وهو األمن والسالمة املهنية للعاملنياملوارد البشرية باملؤسسات اليت مشلتها الدراسة على كل العبارات اليت تعرب عن 
خاطر ذات الصلة بالعمل يف وحرص على صحة وسالمة العاملني من خمتلف املما يؤكد على أن هناك اهتمام 

.املؤسسات املدروسة
يتضمن اجلدول أدناه، النتائج النهائية ": بالبعد العملي إلدارة الموارد البشرية"عرض النتائج النهائية الخاصة . 8

البشرية فيها، املتعلقة بالبعد العملي إلدارة املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة، وفقا آلراء مسؤويل إدارات املوارد 
سدة له، ونعرضه فيما يلي :واملتضمن احملاور السبعة األساسية ا

عرض النتائج الخاصة بالبعد العملي إلدارة الموارد البشرية): 35(الجدول رقم 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات

)موافق(دال 2,7400,35700014,657,0000البشريةاملواردختطيط
)موافق(دال 2,6567,28438016,328,0000التوظيف

)موافق(دال 2,3829,7528603,596,0010البشريةاملواردوتطويرتدريب
)موافق(دال 2,3780,7123703,752,0000البشريةاملواردأداءتقييم
)موافق(دال 2,3111,7012903,137,0030املؤسسةيفاحلوافزنظام
)موافق(دال 2.36500.744383.4670.001املؤسسةيفاألجورنظام

)موافق(دال 2,4100,7293703,975,0000املهنيةوالسالمةالصحة
)موافق(دال 2,5063,4189608,546,0000البشريةالمواردإلدارةالعمليالبعد

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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يقدر بـ ،البعد العملي إلدارة املوارد البشريةور ، أن املتوسط احلسايب حملهذا اجلدولمن خالل نالحظ
املوارد إلدارة، وهذا يعين أن )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.41(باحنراف معياري قدره ) 2.50(

.الدراسة بعدا عمليايف املؤسسات حمل البشرية 
ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 8.54(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

.هناك بعد عملي إلدارة املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة، إذن )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(
ذه املؤسساتالبعد العمليمع عدم وجود اختالفات يف مستوى  يف احملاور السبعة إلدارة املوارد البشرية 

:اليت تعرب عنه
ااحملاور كانتفكل  موجبة اورلتلك احمل" T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي متوسطا

وافق ورفكل هذه احملا، )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية 
يتم القيام بتخطيط املوارد : هعليها مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة، واليت تؤكد أن

االستقطاب (، وتتبىن هذه املؤسسات خمتلف إجراءات عملية التوظيف)2.74(مبتوسط حسايب قدره البشرية
وهناك حرص واهتمام بالصحة والسالمة املهنية للعاملني مبتوسط ، )2.65(مبتوسط حسايب قدره ) واالختيار والتعيني

، وأنه يتم تقييم )2.38(مبتوسط حسايب قدره ويتم االهتمام بتدريب وتطوير املوارد البشرية ، )2.41(حسايب قدره 
املني مبتوسط ، ويتم االهتمام مبستوى وعدالة األجور املمنوحة للع)2.37(أداء املوارد البشرية مبتوسط حسايب قدره 

).2.31(، ويتم حتفيز املوارد البشرية مبختلف أنواع احلوافز مبتوسط حسايب قدره )2.36(حسايب قدره 
احملاور اليت متثل على كل املدروسةاملؤسسات يف إذن بصفة عامة، وافق مسؤولوا إدارات املوارد البشرية 

إلدارة املوارد البشرية بعدا عمليا يف املؤسسات حمل أن ، وهو ما يؤكد على البعد العملي إلدارة املوارد البشرية
.الدراسة

نستعرض يف هذا ": ممارسات إدارة الموارد البشرية"عرض النتائج النهائية الخاصة بالمتغير المستقل. ثالثا
عبارات البعد الصدد النتائج النهائية اخلاصة باملتغري املستقل هلذه الدراسة، والناجتة عن حتليل اإلجابات حول 

اإلسرتاتيجي والبعد العملي إلدارة املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة وذلك باالعتماد على آراء مسؤويل 
:إدارات املوارد البشرية يف هذه املؤسسات، كما هو موضح يف اجلدول التايل
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وارد البشريةعرض النتائج الخاصة بممارسات إدارة الم): 36(الجدول رقم 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات

)موافق(دال 2,54030,3372211,330,0000البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية
)موافق(دال 2,5063,4189608,546,0000البشريةاملواردإلدارةالعمليالبعد

)موافق(دال 2,5233,32458011,401,0000البشريةالمواردإدارةممارسات 
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

) 2.52(يقدر بـ املوارد البشرية،ملمارسات إدارة، أن املتوسط احلسايب أعالهمن خالل اجلدوليتبني
إدارة املوارد مارسات وهذا يعين أن مل، )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.32(باحنراف معياري قدره 
.عمليابعدا إسرتاتيجيا وآخر املدروسةالبشرية يف املؤسسات 

ومستوى ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 11.40(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 
إدارة املوارد البشرية يف مارسات ملاإسرتاتيجيا وآخر عمليا، إذن هناك بعد)0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(اخلطأ 

.الدراسةاليت مشلتهااملؤسسات 
من حمور إىل هذه املؤسسات يف إدارة املوارد البشرية أمهية ممارسات مع عدم وجود اختالفات يف مستوى 

:آخر
افقد  دالة لتلك احملاور موجبة وهي " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي كانت متوسطا

هذه احملاور وافق عليها مسؤولوا ف،  )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(عند درجات احلرية 
إلدارة املوارد البشرية بعدا إسرتاتيجيا: أنتأكيد علىحيث هناك، املدروسةملؤسسات يف اإدارات املوارد البشرية 
).2.50(عمليا مبتوسط حسايب قدره وأيضا هلا بعدا ،)2.54(مبتوسط حسايب قدره 

وتعرب اور اليت متثلاحملإذن بصفة عامة، وافق مسؤولوا إدارات املوارد البشرية يف املؤسسات املدروسة على 
يف املؤسسات حمل الدراسة إدارة املوارد البشريةمارسات املوارد البشرية، وهو ما يؤكد على أن ملممارسات إدارةعن

.عملياإسرتاتيجيا وبعدا بعدا 
الميزة التنافسيةتحقيق عرض وتحليل النتائج المتعلقة ب: لمطلب الثالثا

امليزة التنافسية للمؤسسات اليت ) قياس(لقد اشتملت االستمارة على جزء يتكون من أربعة حماور لدراسة 
اجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات :مشلتها الدراسة، وهي متثل األسس العامة لبنائها، وتتمثل يف

ويتكون كل حمور من عدد من العبارات اليت أجاب عليها مسؤولوا إدارات املوارد البشرية يف املؤسسات . العمالء
وسنقوم من خالل هذا املطلب، بعرض وحتليل نتائج اإلجابات املتحصل عليها، واملتعلقة مبحور حتقيق .املدروسة
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حتقيق اإلبداع، ويليهما حتقيق الكفاءة فتحقيق االستجابة حلاجات العمالء، وأخريا نتائج املتغري التابع اجلودة، مث
".T"وهو امليزة التنافسية، وذلك باالعتماد على املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية واختبار 

"الجودةتحقيق "عرض وتحليل نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور . أوال
نتائج إجابات مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة، واخلاصة أدناه،تضمن اجلدول ي

ا، نعرضه فيما يلي ا وخدما ا على حتقيق اجلودة ملنتجا :بالعبارات اليت تبني مدى قدر
الجودةعرض نتائج اإلجابات المتعلقة بتحقيق ): 37(الجدول رقم 

القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات
عاليةمنتجاتتقدميعلىاملؤسسةتعمل. 75

لعمالئهااجلودة
)موافق(دال 2,4400,8369003,718,0010

بتقييممستمرةوبصفةاملؤسسةتقوم. 76
العمالءورغباتحاجات

)موافق(دال 2,3800,8302903,236,0020

مستوىعنداجلودةبتحقيقاملؤسسةتم. 77
)موافق(دال 2,4800,8628403,934,0000التكلفةمنمقبول

اتصميمجبودةاملؤسسةتم. 78 )موافق(دال 2,4000,8329903,395,0010منتجا
امطابقةعلىاملؤسسةتعمل. 79 منتجا

)موافق(دال 2,4800,8141604,169,0000التصميمملواصفات

استعماهلا،عنداملؤسسة،منتجاتتتميز. 80
العمالءرضاحتقيقعلىبالقدرة

)موافق(دال 2,4800,8388504,046,0000

اإلنتاجنظاميفتغيرياتإحداثيتم.81
التصميممتطلباتمعليتناسب

)موافق(دال 2,3600,8514102,990,0040

يليباملؤسسةمنتجاتتصميم. 82
للعمالءواملتجددةاملتغريةاالحتياجات

)موافق(دال 2,3400,7982103,012,0040

املؤسسةاحتياجاتبتوفرياملوردونيلتزم. 83
)موافق(دال 2,3600,8514102,990,0040املناسبالوقتيفاجلودةعاليةأوليةموادمن

البشريةاملواردتوفريعلىاملؤسسةتركز. 84
)موافق(دال 2,4800,8141604,169,0000املستمرالتحسنيحتقيقعلىالقادرة

جودةحتسنيعلىاملؤسسةتركيز. 85
حصتهايفالزيادةإىليؤديباستمراراملنتجات
السوقية

)موافق(دال 2,4400,8609403,614,0010

إىلاملؤسسةطرفمناجلودةتبينيؤدي. 86
التنافسيمركزهاتعزيز

)موافق(دال 2,4800,8628403,934,0000

)موافق(دال 2,4267,7794903,870,0000الجودة
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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باحنراف ) 2.42(يقدر بـ ،حتقيق اجلودةور ، أن املتوسط احلسايب حملالسابقمن خالل اجلدول نالحظ
، وهذا يعين أن مسؤويل إدارات املوارد البشرية )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.77(معياري قدره 

م بتحقيق جودة منتجاقرّ يف املؤسسات حمل الدراسة يُ  .اون مبدى اهتمام مؤسسا
ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 3.87(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

تم اليت مشلتها ، إذن فاملؤسسات )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05( االدراسة  .بتحقيق جودة منتجا
:من عبارة ألخرىحتقيق جودة املنتجات يف هذه املؤسسات مع عدم وجود اختالفات يف مستوى 

لعبارات التلك" T"وقيمة ) 02(أكرب من املتوسط الفرضي لكل العبارات احلسابية تتوسطااملجاءت فقد
هذه العبارات و ،)0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(موجبة وهي دالة عند درجات احلرية 

مطابقةعلىتعمل املؤسسة: ، واليت تؤكد أناملدروسةوافق عليها مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات 
ا علىالقادرةالبشريةاملواردتوفريعلىاملؤسسةتركزوهو ما يعرف جبودة املطابقة، و التصميمملواصفاتمنتجا

جودةالعمالء أي رضاحتقيقعلىبالقدرةاستعماهلا،عنداملؤسسة،منتجاتتتميز، و املستمرالتحسنيحتقيق
تماألداء تعزيزإىلاملؤسسةطرفمناجلودةتبينالتكلفة، ويؤديمنمقبولمستوىعنداجلودةبتحقيق، و
، لعمالئهااجلودةعاليةمنتجاتتقدميعلىاملؤسسةتعملو ، )2.48(مبتوسط حسايب قدره التنافسيمركزها

، )2.44(مبتوسط حسايب قدره السوقيةحصتهازيادةإىليؤديباستمراراملنتجاتجودةحتسنيعلىهاتركيز و 
اتصميمجبودةاملؤسسةتمو  ، )2.40(مبتوسط حسايب قدره واليت متثل خصائص ومواصفات تصنيع املنتج منتجا
إحداثويتم، )2.38(مبتوسط حسايب قدره العمالءورغباتحاجاتبتقييم،مستمرةوبصفةاملؤسسةتقومو 

أوليةموادمناملؤسسةاحتياجاتبتوفرياملوردونالتصميم، ويلتزممتطلباتمعليتناسباإلنتاجنظاميفتغيريات
املتغريةاالحتياجاتيليباملؤسسةمنتجاتوتصميم، )2.36(مبتوسط حسايب قدره املناسب الوقتيفاجلودةعالية

).2.34(مبتوسط حسايب قدره للعمالءواملتجددة
ا على متثل مدى الدراسة على كل العبارات اليت حمللمؤسسات املستجوبون لإذن بصفة عامة، وافق  قدر

.حتقيق اجلودة يف املؤسسات حمل الدراسة، وهو ما يؤكد على جودة املنتجات واخلدماتحتقيق
"تحقيق اإلبداع"عرض وتحليل نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور . ثانيا

اإلبداع ومدى القدرة على تقدمي اآلراء حتقيق بعبارات حمور ، نتائج اإلجابات اخلاصة التايليبني اجلدول 
:اإلبداعية، حسب آراء مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسةواألفكار



املزايا التنافسية من وجهة نظر ملؤسسات املتوسطة بوالية سطيف وأمهيتها يف بناء بادراسة تطبيقية حول واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية : الفصل الرابع
مسؤويل إدارات املوارد البشرية

236

عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بتحقيق اإلبداع): 38(الجدول رقم 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات

وتقدميبإجياداملؤسسةيفاألفراديقوم. 87
اإلبداعيةاألفكار

)موافق(دال 2,2600,7230902,543,0140

معاجلةيفاإلبداعيةاألفكاراستثماريتم. 88
املؤسسةتواجهاليتاملشاكل

)موافق(دال 2,3000,8391002,528,0150

مامتميزجديدمنتجبطرحاملؤسسةتقوم. 89
2,0400,8561900,330,7430وأخرىفرتةبني

موافق (غري دال 
)نوعا ما

مناإلبداعخاللمناملؤسسةتتمكن. 90
)موافق(دال 2,3800,8302903,236,0020واملتوقعنياحلالينيللعمالءاملتغريةاحلاجاتمقابلة

لدىمتوفرةغريإنتاجأساليبللمؤسسة. 91
املنافسةاملؤسسات

)موافق(دال 2,2000,6060902,333,0240

املواردعلىاحلفاظعلىاملؤسسةتعمل. 92
اآلراءتقدميعلىالقادرةاملتميزةالبشرية

اجلديدةواألساليب
)موافق(دال 2,4400,8121503,831,0000

صفاتعلىباملؤسسةالبشريةاملواردتتوفر. 93
إبداعية

)موافق(دال 2,4000,8081203,500,0010

مشجعةعملبيئةتوفريعلىاملؤسسةتعمل. 94
)موافق(دال 2,3400,7722203,113,0030اإلبداععلى

لتحويلاإلمكانياتعلىاملؤسسةتتوفر. 95
)موافق(دال 2,3000,7626502,782,0080منافسيهاعنمتيزهامنتجاتإىلاألفكار

خاللمناألفرادلدىاإلبداعتنميةيتم. 96
)موافق(دال 2,3000,7889502,689,0100التدريب

خللقاألفرادبنيالتنافساملؤسسةتدعم. 97
جديدةإبداعيةأفكار

)موافق(دال 2,3200,7677202,947,0050

احلوافزتقدميخاللمناملبدعنيدعميتم. 98
واملعنويةاملادية

موافق (غري دال 2,2400,8466002,005,0510
)نوعا ما

عنالتكاليفختفيضإىلاإلبداعيؤدي. 99
اإلنتاجيةالعمليةترشيدطريق

)موافق(دال 2,4000,8571403,300,0020

)موافق(دال 2,3015,6380903,342,0020اإلبداع
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

باحنراف ) 2.30(يقدر بـ ،حتقيق اإلبداعور أن املتوسط احلسايب حملإىل ، أعالهتشري معطيات اجلدول 
ه يوجد إبداع يف املؤسسات ، وهذا يعين أن)02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.63(معياري قدره 

.املدروسة
ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 3.34(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

.اإلبداعتحقيق تم ب؛ إذن املؤسسات حمل الدراسة )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(
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م من عبارة ألخرىاإلبداعولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف مستوى  مقسومة إىل ،يف مؤسسا
:مستويني

ا لتلك العبارات موجبة وهي " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي املستوى األول متوسطا
، وهي متثل العبارات اليت وافق )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(درجات احلرية دالة عند 

القادرةاملتميزةالبشريةاملواردعلىاحلفاظعلىتعملاملؤسسة: عليها ممثلوا املؤسسات حمل الدراسة، واليت تؤكد أن
صفاتعلىباملؤسسةالبشريةاملواردوتتوفر،)2.44(مبتوسط حسايب قدره اجلديدةواألساليباآلراءتقدميعلى

ا يؤديتبادلالتلقائية،املرونة،سامي،دفااللتزامإبداعية كالفضول، ختفيضإىلالرأي، وأن اإلبداع 
مناإلبداعخاللمناملؤسسةوتتمكن، )2.40(مبتوسط حسايب قدره اإلنتاجيةالعمليةترشيدطريقعنالتكاليف

بيئةتوفريعلىاملؤسسةوتعمل، )2.38(مبتوسط حسايب قدره واملتوقعنياحلالينيللعمالءاملتغريةاحلاجاتمقابلة
إبداعيةأفكارخللقاألفرادبنيالتنافساملؤسسةوتدعم، )2.34(مبتوسط حسايب قدره اإلبداععلىمشجعةعمل

عنمتيزهامنتجاتإىلاألفكارلتحويلاإلمكانياتعلىاملؤسسةوتتوفر،)2.32(مبتوسط حسايب قدره جديدة
املشاكلمعاجلةيفاإلبداعيةاألفكاراستثماريتمو التدريب،خاللمناألفرادلدىاإلبداعتنميةويتممنافسيها،

اإلبداعيةاألفكاروتقدميبإجياداملؤسسةيفاألفرادويقوم،)2.30(مبتوسط حسايب قدره املؤسسةتواجهاليت
مبتوسط حسايب قدره املنافسةاملؤسساتلدىمتوفرةغريإنتاجأساليبوللمؤسسة، )2.26(مبتوسط حسايب قدره 

)2.20.(
ا احلسابية قريبة من املتوسط الفرضي  لتلك العبارات غري دالة " T"وقيمة ) 02(املستوى الثاين متوسطا

وهي متثل العبارات اليت كانت ) 0.05(يفوق مبستوى داللة) 0.05(ومستوى اخلطأ) 49(عند درجات احلرية 
احلوافزتقدميخاللمناملبدعنيدعميتم: أنهوهيممثلي املؤسسات املدروسةاملوافقة عليها نوعا ما من طرف 

مبتوسط وأخرى فرتةبنيمامتميزجديدمنتجبطرحاملؤسسةوتقوم،)2.24(مبتوسط حسايب قدره واملعنويةاملادية
).2.04(حسايب قدره 

مدى حتقيق املؤسسات حمل الدراسة على معظم العبارات اليت تعرب عن ممثلوا إذن بصفة عامة، وافق 
.هذه املؤسساتوجود إبداع يف، وهو ما يؤكد على اإلبداع والقدرة على تقدمي اآلراء واألفكار اإلبداعية
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"ةكفاءتحقيق ال"المتعلقة بعبارات محور عرض وتحليل نتائج اإلجابات . اثالث
العبارات على الدراسة، اليت مشلتها نتائج إجابات مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات ميكن توضيح

ا على حتقيق تشري إىل اليت  اإلنتاج، التسويق، اإلمداد، البحث والتطوير واملوارد : الكفاءة يف وظائفمدى قدر
:اجلدول املوايلالبشرية، من خالل
عرض نتائج اإلجابات المتعلقة بتحقيق الكفاءة): 39(الجدول رقم 

المتوسط العبارات
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالحسابي

األمثلاالستغاللعلىاملؤسسةتعمل. 100
املتاحةملواردها

)موافق(دال 2,4800,8628403,934,0000

نتيجةمنخفضةاملنتجةالوحدةتكلفة. 101
)موافق(دال 2,3000,7626502,782,0080واسعنطاقعلىاإلنتاجعلىاملؤسسةقدرة

التخصصمبدأعلىاملؤسسةتعتمد. 102
)موافق(دال 2,4000,8329903,395,0010عاليةبكفاءةمهامهأداءعلىالفردقدرةلزيادة

إنتاجعلىقادرةباملؤسسةالتصنيعأنظمة. 103
)موافق(دال 2,4000,7824603,615,0010املنتجاتمنكبريةتشكيلة

مواجهةعلىبالقدرةاملؤسسةتتميز. 104
اإلنتاجيةالعمليةخاللتقعقداليتاألعطال

)موافق(دال 2,4400,8369003,718,0010

معدالتختفيضعلىاملؤسسةتعمل. 105
املنافسةاملؤسساتمنتجاتإىلعمالئهاحتوُّل

)موافق(دال 2,4000,8329903,395,0010

بتوريداملخزونخفضعلىاملؤسسةتركز. 106
عملياتيفإليهااالحتياجفوراألوليةاملواد

اإلنتاج
)موافق(دال 2,2800,7010202,824,0070

بنياملستمرالتنسيقعلىاملؤسسةتعمل. 107
)موافق(دال 2,4000,8329903,395,0010والتطويروالبحثاإلنتاجوظيفيت

ذوياألفرادباستقطاباملؤسسةتقوم. 108
)موافق(دال 2,4000,8081203,500,0010العاليةواملهاراتالكفاءات

متطلباتمعتتوافقالبشريةاملواردمهارات. 109
للمؤسسةاإلنتاجيةاألساليب

)موافق(دال 2,4400,7866203,955,0000

قدرةمقابلمجاعيةحوافزاملؤسسةمتنح. 110
األهدافحتقيقعلىالعملفريق

غري دال2,2400,8466002,005,0510
)موافق نوعا ما(

)موافق(دال 2,3800,7024303,825,0000الكفاءة
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

باحنراف معياري ) 2.38(يقدر بـ ور حتقيق الكفاءة،من خالل اجلدول أعاله، أن املتوسط احلسايب حمليتبني 
، وهذا يعين أنه يتم حتقيق الكفاءة يف املؤسسات حمل )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.70(قدره 

.الدراسة حسب ممثلي هذه املؤسسات
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ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 3.82(وبة املقدرة بـاحملس" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 
.املؤسسات حمل الدراسةيف ؛ إذن يتم حتقيق الكفاءة )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(

م من عبارة ألخرى،حتقيق الكفاءةولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف مستوى  مقسومة يف مؤسسا
:إىل مستويني

ااملستوى  لتلك العبارات موجبة وهي " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي األول متوسطا
العبارات اليت وافق ، وهي متثل)0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(دالة عند درجات احلرية 

مبتوسط املتاحةملواردهال األمثاالستغاللعلىاملؤسسة تعمل: عليها ممثلوا املؤسسات حمل الدراسة، واليت تؤكد أن
للمؤسسة، وتتميزاإلنتاجيةب األساليمتطلباتمعتتوافقالبشريةاملواردوأن مهارات، )2.48(حسايب قدره 

وأنظمة، )2.44(مبتوسط حسايب قدره اإلنتاجيةالعمليةخاللتقعقداليتاألعطالمواجهةعلىبالقدرةاملؤسسة
واملهاراتالكفاءاتذوياألفرادباستقطابوتقوماملنتجات،منكبريةتشكيلةإنتاجعلىقادرةباملؤسسةالتصنيع
علىعالية، وتعمل أيضابكفاءةمهامهأداءعلىالفردقدرةلزيادةالتخصصمبدأعلىاملؤسسةتعتمدو العالية، 
إىلعمالئهالحتوّ معدالتختفيضعلىاملؤسسةوالتطوير، وحترصوالبحثاإلنتاجوظيفيتبنياملستمرالتنسيق

قدرةنتيجةمنخفضةجةاملنتَ الوحدةوأن تكلفة، )2.40(مبتوسط حسايب قدره سةاملنافِ املؤسساتمنتجات
بتوريداملخزونخفضعلىكذلكوتركز، )2.30(مبتوسط حسايب قدره واسع نطاقعلىاإلنتاجعلىاملؤسسة

.)2.28(مبتوسط حسايب قدره اإلنتاجعملياتيفإليهااالحتياجفوراألوليةاملواد
ا احلسابية قريبة من املتوسط الفرضي  لتلك العبارات غري دالة عند " T"وقيمة ) 02(املستوى الثاين متوسطا

اليت كانت املوافقة عليها ةوهي متثل العبار ) 0.05(يفوق مبستوى داللة) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(درجات احلرية 
علىالعملفريققدرةمقابلمجاعيةحوافزاملؤسسةمتنح: نوعا ما من طرف ممثلي املؤسسات املدروسة وهي أنه

).2.24(مبتوسط حسايب قدره األهدافحتقيق
إذن بصفة عامة، وافق ممثلوا املؤسسات حمل الدراسة على معظم العبارات اليت تعرب عن مدى حتقيق 

اإلنتاج، التسويق، اإلمداد، البحث : الكفاءة يف وظائفهذه املؤسساتحتقيق، وهو ما يؤكد على الكفاءة
.والتطوير واملوارد البشرية
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"الستجابة لحاجات العمالءتحقيق ا"عرض وتحليل نتائج اإلجابات المتعلقة بعبارات محور . رابعا
الدراسة، واخلاصة اليت مشلتهانتائج إجابات مسؤولوا إدارات املوارد البشرية للمؤسسات نقوم بإبراز

:جتسد حمور حتقيق االستجابة حلاجات العمالء، كما هو موضح يف اجلدول املوايلبالعبارات اليت 
الءالعملحاجاتعرض نتائج اإلجابات المتعلقة بتحقيق االستجابة): 40(الجدول رقم 

القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات
مقدمةيفالعميلاملؤسسةتضع. 111

ا )موافق(دال 2,4800,8628403,934,0000اهتماما

بالعمالءباالتصالاملؤسسةتقوم. 112
معلىللتعرف مميوال الطلبيفواجتاها
اعلىاملرتقب منتجا

)موافق(دال 2,2800,8091302,447,0180

بالتزاماتالوفاءعلىاملؤسسةتعمل. 113
احملددةاآلجاليفالتسليم

)موافق(دال 2,4400,8369003,718,0010

حولالعميلطرفمناملدركةاجلودة. 114
توقعاتهمعتتفقاملؤسسةخدمات

)موافق(دال 2,4000,7559303,742,0000

بعدماخدماتبتوفرياملؤسسةتلتزم.115
لعمالئهاالبيع

غري دال 2,1600,8417701,344,1850
)موافق نوعا ما(

وتقدميمنتجاتبإنتاجاملؤسسةتقوم. 116
)موافق(دال 2,4400,8609403,614,0010العمالءطلبحسبخدمات

السريعةاالستجابةاملؤسسةحتقق. 117
)موافق(دال 2,3800,8302903,236,0020العمالءلطلبات

تقليلإىلالسريعةاالستجابةتؤدي. 118
الوقتيفاهلدروختفيضالعملياتتكاليف
والعمل

)موافق(دال 2,4400,8843303,518,0010

العمالءلشكاوىاإلصغاءيتم. 119
م واقرتاحا

)موافق(دال 2,4000,8081203,500,0010

تنميةإىليؤديالعمالءعلىالرتكيز. 120
للمؤسسةواالنتماءالوالء

)موافق(دال 2,4400,8609403,614,0010

)موافق(دال 2,3800,7208103,728,0010العمالءلحاجاتاالستجابة
SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

يقدر بـ ور حتقيق االستجابة حلاجات العمالء،من خالل هذا اجلدول، نالحظ أن املتوسط احلسايب حمل
، وهذا يعين حسب ممثلي )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.72(باحنراف معياري قدره ) 2.38(

م .املؤسسات حمل الدراسة، أنه يتم حتقيق االستجابة حلاجات العمالء يف مؤسسا
ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 3.72(بـاحملسوبة املقدرة" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

.، إذن املؤسسات حمل الدراسة حتقق االستجابة حلاجات عمالئها)0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(
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م من  ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف مستوى حتقيق االستجابة حلاجات العمالء يف مؤسسا
:وينيعبارة ألخرى، مقسومة إىل مست

ا لتلك العبارات موجبة وهي " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي املستوى األول متوسطا
، وهي متثل العبارات اليت وافق )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(دالة عند درجات احلرية 

مقدمةيفاملؤسسة تضع العميل: الدراسة، واليت تؤكد أناملؤسسات حملمسؤولوا إدارات املوارد البشرية يفعليها 
ا املؤسساتتقومو احملددة، اآلجاليفالتسليمبالتزاماتالوفاءعلىتعمل، و )2.48(مبتوسط حسايب قدره اهتماما

واالنتماءالوالءتنميةإىليؤديالعمالءعلىالرتكيزوأن العمالء، طلبحسبخدماتوتقدميمنتجاتبإنتاج
مبتوسط والعملالوقتيفاهلدروختفيضالعملياتتكاليفتقليلتؤدي إىلالسريعةاالستجابةللمؤسسة، وأن
اإلصغاءيتمو توقعاته،معتتفقاملؤسسةخدماتحولالعميلطرفمناملدركةواجلودة،)2.44(حسايب قدره 

مالعمالءلشكاوى العمالءلطلباتالسريعةاالستجابةاملؤسسةوحتقق،)2.40(مبتوسط حسايب قدره واقرتاحا
معلىللتعرفبالعمالءباالتصالاملؤسسةتقومو ،)2.38(مبتوسط حسايب قدره  مميوال الطلبيفواجتاها

اعلىاملرتقب .)2.28(مبتوسط حسايب قدره ،البيعقبلمادماتوهو ما يعرف خب،منتجا
ا  لتلك العبارات غري دالة " T"وقيمة ) 02(احلسابية قريبة من املتوسط الفرضي املستوى الثاين متوسطا

املوافقة جاءتوهي العبارة اليت ) 0,05(يفوق مبستوى داللة) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(عند درجات احلرية 
البيع لعمالئهااملؤسسة تلتزم بتوفري خدمات ما بعد : عليها نوعا ما من طرف ممثلي املؤسسات املدروسة وهي أن

).2.16(مبتوسط حسايب قدره 
إذن بصفة عامة، وافق ممثلوا املؤسسات حمل الدراسة على معظم العبارات اليت تعرب عن مدى حتقيق

.على حتقيق االستجابة حلاجات عمالئهاهذه املؤسسات قدرة ، وهو ما يؤكد على االستجابة حلاجات العمالء
"الميزة التنافسية"الخاصة بالمتغير التابعالنهائية نتائج العرض . خامسا

والناجتة عن حتليل اإلجابات حول "امليزة التنافسية"نستعرض فيما يلي النتائج النهائية اخلاصة باملتغري التابع 
سدة له، واملتمثلة يف األسس العامة لبناء املزايا التنافسية، وذلك وفقا آلراء  إدارات مسؤويلعبارات احملاور األربعة ا

:كما هو مبني يف اجلدول التايلؤسسات حمل الدراسة،  يف املاملوارد البشرية 



املزايا التنافسية من وجهة نظر ملؤسسات املتوسطة بوالية سطيف وأمهيتها يف بناء بادراسة تطبيقية حول واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية : الفصل الرابع
مسؤويل إدارات املوارد البشرية

242

عرض النتائج الخاصة بتحقيق الميزة التنافسية): 41(رقم الجدول 
القرارمستوى الداللة»T«قيمة االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارات
)موافق(دال 2,4267,7794903,870,0000اجلودة
)موافق(دال 2,3015,6380903,342,0020اإلبداع
)موافق(دال 2,3800,7024303,825,0000الكفاءة

)موافق(دال 2,3800,7208103,728,0010العمالءحلاجاتاالستجابة
)موافق(دال 2,3721,6746603,899,0000التنافسيةالميزة

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

باحنراف ،)2.37(يقدر بـ ،مليزة التنافسيةتحقيق النالحظ من خالل هذا اجلدول، أن املتوسط احلسايب 
للمؤسسات حمل الدراسة ميزة ، وهذا يعين أن )02(وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ) 0.67(معياري قدره 

.تنافسية
ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية ) 3.89(احملسوبة املقدرة بـ" T"وما يؤكد ذلك هي قيمة 

للمؤسسات حمل الدراسة ميزة تنافسية، إذن )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(
يف احملاور األربعة يف هذه املؤسسات القدرة على بناء املزايا التنافسيةمع عدم وجود اختالفات يف مستوى 

:اليت متثل األسس العامة لبنائها
ااحملاور جاءتفكل  لتلك احملاور موجبة " T"وقيمة ) 02(احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي متوسطا

،  فهذه احملاور وافق )0.05(مبستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 49(وهي دالة عند درجات احلرية 
، )2.42(مبتوسط حسايب قدره واخلدماتحتقيق جودة املنتجات : واليت تؤكدسة، حمل الدرااملؤسسات ممثلواعليها 

وكذا حتقيق االستجابة ،وحتقيقها الكفاءة يف وظائف اإلنتاج، التسويق، اإلمداد، البحث والتطوير واملوارد البشرية
وحتقيق اإلبداع والقدرة على تقدمي اآلراء واألفكار اإلبداعية ، )2.38(حلاجات العمالء مبتوسط حسايب قدره 

).2.30(دره مبتوسط حسايب ق
األسس العامة لبناء املزايا حملاور اليت متثل كل ااملؤسسات املدروسة على  ممثلواإذن بصفة عامة، وافق 

.ميزة تنافسيةلمؤسسات حمل الدراسة ل، وهو ما يؤكد على أن التنافسية
ج الدراسةئمناقشة وتقييم نتا: لمبحث الثالثا

أمهية ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية والعملية سوف نقوم من خالل هذا املبحث، بتقييم مدى
ل إليها يف ضوء الفرضيات املتوصّ تائجيف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة امليدانية، مث مناقشة الن

األخرية نقوم بتقدمي بعض املقرتحة والدراسات السابقة، وحتديد النتائج العامة للدراسة، وباالستناد إىل هذه 
.املقرتحات ذات الصلة مبوضوع الدراسة
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نتائج أهمية ممارسات إدارة الموارد البشرية في بناء المزايا التنافسية للمؤسسات محل : المطلب األول
الدراسة

عد العملي يتضمن هذا املطلب النتائج املتعلقة بتأثري كال من البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية والب
ممارسات إدارة املوارد البشرية يف بناء املزايا وكذا النتائج اخلاصة بتأثري،إلدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية

وللتعرف على درجة واجتاه التأثري الذي ميارسه املتغري املستقل على املتغري التابع، . مؤسسات حمل الدراسةالتنافسية لل
نتائج اجلداول اخلاصة مبعامل االحندار، ، ومن أجل فهم)البسيط واملتعدد(ى معامل االحندار سيتم االعتماد عل

للمتغري أو املتغريات املستقلة وباقي العوامل، ونركز فقط " T"ننظر أساسا إىل قيمة مستوى الداللة اخلاصة بقيمة 
املتغريين إذا كان مستوى الداللة أقل أو يساوي ويتم اختاذ القرار بوجود تأثري بني . على رقمني بعد الفاصلة

سالبة يكون التأثري " T"، وإذا كانت إشارة اموجبة يكون التأثري إجيابي" T"علما أنه إذا كانت إشارة ، )0.05(
.، ويتم حتديد نسبة تأثري املتغري املستقل على التابع عن طريق قيمة معامل التحديداسلبي
إلدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية في المؤسسات محل الدراسةيجي أثر البعد اإلسترات.أوال

فيما يلي سنستعرض نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري عناصر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية، 
نتائج اختبار معامل اجلودة، اإلبداع، الكفاءة، االستجابة حلاجات العمالء وامليزة التنافسية، مث : على كل من

ليتم .اجلودة، اإلبداع، الكفاءة، االستجابة حلاجات العمالء وامليزة التنافسية: االحندار لتأثري البعد اإلسرتاتيجي على
.اختاذ القرار بوجود تأثري بني املتغريين من عدمه، وحتديد نسبة تأثري املتغري املستقل على التابع، حسب كل حالة

وتتضمن النتائج :معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشريةنتائج اختبار . 1
مدى تبين (املتعلقة باختبار معامل االحندار لتأثري خمتلف عناصر البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية، وهي 

دارة املوارد البشرية والشروط الضرورية لقيام إدارة رد البشرية، الدور اإلسرتاتيجي إلمفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموا
ا اجلودة، اإلبداع، الكفاءة (على أسس بناء املزايا التنافسية وهي ،)املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

ن وجود ، كال على حدا، مث تأثري هذه العناصر على امليزة التنافسية، وذلك للتأكد م)واالستجابة حلاجات العمالء
امليزة (على املتغري التابع ) عناصر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية(لتأثري املتغريات املستقلة اإلحصائيةالداللة 
).التنافسية

ميكن توضيح نتائج اختبار معامل : تأثير عناصر البعد اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على الجودة. أ
:صر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية على اجلودة، من خالل اجلدول التايلاالحندار لتأثري عنا
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نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على الجودة): 42(الجدول رقم 

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

وهي دالة )F) "15.88"، أن النتائج مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة أعالهنالحظ من خالل اجلدول
الشروط الضرورية لقيام إدارة (ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(ستوى داللة قدره مب

ا .سسات حمل الدراسةللمؤ ) اجلودة(على املتغري التابع ) املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
ااحملسوبة" T"كما بلغت قيمة للشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

اليت تعين أن التغري يف قيمة " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 6.78(
االشروط الضرورية (املتغري املستقل  بوحدة واحدة، يقابله ) لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

املقدر ) R2(، وهذا املتغري املستقل يفسر حسب معامل التحديد )اجلودة(يف املتغري التابع ) 1.42(تغري مبقدار 
سببها تغريات اجلودة،على مستوىمن التغريات احلاصلة) %50.90(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.509(بـ

اعلى مستوى  " T"، مقابل عدم داللة قيمة الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
.اجلودةلباقي العوامل األخرى، وهو ما يؤكد على عدم وجود عوامل أخرى تؤثر على 

ا:وعليه، ميكن القول أن يف الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
: تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اجلودة، يف حني ال يؤثر عليها كل من،املؤسسات اليت مشلتها الدراسة امليدانية

ن أمهيتها، وكذا الدور اإلسرتاتيجي إلدارة تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية والتحديات اليت تزيد م
.املوارد البشرية

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

4890,6500,)األخرىباقي العوامل (الثابت 

15,8880,000

,7530,4550

,5090

ال 
يؤثر

مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية 
والتحديات التي تزيد من أهميتها

-
,3870

,2860
-

1,354
ال يؤثر1820,

الدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد 
البشرية

-
,2690

,2240
-

1,200
ال يؤثر2360,

لقيام إدارة الشروط الضرورية 
الموارد البشرية بالدور 
اإلستراتيجي المنوط بها

يؤثر1,421,21006,782,0000
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يبني اجلدول أدناه، نتائج اختبار : تأثير عناصر البعد اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على اإلبداع.ب
:دراسةمعامل االحندار لتأثري عناصر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية على اإلبداع باملؤسسات حمل ال

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى وهي دالة مب)F) "13.57"نالحظ من خالل اجلدول، أن النتائج مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد (ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(داللة قدره 

ا .للمؤسسات املدروسة) اإلبداع(على املتغري التابع ) البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
اللشروط احملسوبة" T"كما بلغت قيمة الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

اليت تعين أن التغري يف قيمة " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 6.09(
االشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي (املتغري املستقل  بوحدة واحدة، يقابله ) املنوط 

املقدر ) R2(، وهذا املتغري املستقل يفسر حسب معامل التحديد )اإلبداع(يف املتغري التابع ) 1.08(تغري مبقدار 
سببها اإلبداع، من التغريات احلاصلة على مستوى) %47.00(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.470(بـ

االشتغريات على مستوى  ، مقابل عدم داللة روط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
.اإلبداعلباقي العوامل األخرى، وهو ما يؤكد على عدم وجود عوامل أخرى تؤثر على " T"قيمة 

االشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيج:وعليه، ميكن القول أن تؤثر ،ي املنوط 
تيجية للموارد تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتا: إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اإلبداع، يف حني ال يؤثر عليه كل من

.، وكذا الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةالبشرية 

نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على اإلبداع): 43(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

9450,5530,)باقي العوامل األخرى(الثابت 

13,5740,000

1,710,0940

,4700

ال 
يؤثر

اإلدارة اإلستراتيجية مفهوم
والتحديات التي تزيد من أهميتها

-
,4660

,2430
-

1,918
,0610

ال 
يؤثر

الدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد 
البشرية

-
,0940

,1910
-

,4940
,6240

ال 
يؤثر

الشروط الضرورية لقيام إدارة 
الموارد البشرية بالدور اإلستراتيجي 

المنوط بها
يؤثر1,086,17806,094,0000
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استعراض نتائج اختبار معامل سيتم : تأثير عناصر البعد اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على الكفاءة.ج
االحندار لتأثري عناصر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية على الكفاءة يف املؤسسات املدروسة، من خالل 

:اجلدول املوايل
البشرية على الكفاءةنتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد االستراتيجي إلدارة الموارد ): 44(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

4170,5370,)باقي العوامل األخرى(الثابت 

21,8300,000

,7760,4420

,5870

ال 
يؤثر

مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية 
والتحديات التي تزيد من 

أهميتها

-
,3050

,2360
-

1,292
,2030

ال 
يؤثر

الدور اإلستراتيجي إلدارة 
الموارد البشرية

-
,2990

,1850
-

1,618
,1130

ال 
يؤثر

الشروط الضرورية لقيام إدارة 
الموارد البشرية بالدور 
اإلستراتيجي المنوط بها

يؤثر1,384,17307,996,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى داللة وهي دالة مب)F) "21.83"نالحظ أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
البشرية الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد (ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 

ا .للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة) الكفاءة(على املتغري التابع ) بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
ااحملسوبة" T"كما بلغت قيمة للشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

اليت تعين أن التغري يف قيمة " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 7.99(
ا(املتغري املستقل  بوحدة واحدة، يقابله ) الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

املقدر ) R2(عامل التحديد ، وهذا املتغري املستقل يفسر حسب م)الكفاءة(يف املتغري التابع ) 1.38(تغري مبقدار 
سببها الكفاءة،من التغريات احلاصلة على مستوى) %58.70(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.587(بـ

اتغريات على مستوى  ، مقابل عدم داللة الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
.الكفاءةلباقي العوامل األخرى، وهو ما يؤكد على عدم وجود عوامل أخرى تؤثر على " T"قيمة 
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ا:وعليه، ميكن القول أن تؤثر ،الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
إلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية تبين مفهوم ا: ال يؤثر عليها كل منبينماإجيابا وبدرجة كبرية جدا على الكفاءة، 

.والتحديات اليت تزيد من أمهيتها، وكذا الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية
يتضمن اجلدول :تأثير عناصر البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على االستجابة لحاجات العمالء. د

عناصر البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية على االستجابة حلاجات املوايل، نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري
:العمالء باملؤسسات اليت مشلتها الدراسة

نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على االستجابة لحاجات العمالء): 45(الجدول رقم 

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى داللة وهي دالة مب)F) "13.09"نالحظ أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية (ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 

.للمؤسسات حمل الدراسة) االستجابة حلاجات العمالء(على املتغري التابع ) ابالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
ااحملسوبة " T"كما بلغت قيمة للشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

عين أن التغري يف قيمة اليت ت" B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 6.19(
ا(املتغري املستقل  بوحدة واحدة، يقابله ) الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

، وهذا املتغري املستقل يفسر حسب معامل )االستجابة حلاجات العمالء(يف املتغري التابع ) 1.25(تغري مبقدار 
من التغريات احلاصلة على مستوى) %46.10(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.461(ـاملقدر ب) R2(التحديد 

الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور سببها تغريات على مستوى االستجابة حلاجات العمالء،

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

8390,6300,)باقي العوامل األخرى(الثابت 

13,0970,000

1,333,1890

,4610

ال 
يؤثر

مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية 
والتحديات التي تزيد من أهميتها

-
,3180

,2770-
1,149

ال 2560,
يؤثر

الدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد 
البشرية

-
,3270

,2170-
1,508

ال 1380,
يؤثر

الشروط الضرورية لقيام إدارة 
الموارد البشرية بالدور اإلستراتيجي 

المنوط بها
يؤثر1,258,20306,199,0000
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ا وهو ما يؤكد على عدم وجود عوامل لباقي العوامل األخرى، " T"، مقابل عدم داللة قيمة اإلسرتاتيجي املنوط 
.االستجابة حلاجات العمالءأخرى تؤثر على

ا:وعليه، ميكن القول أن تؤثر ،الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
بين مفهوم اإلدارة ت: إجيابا وبدرجة كبرية جدا على االستجابة حلاجات العمالء، يف حني ال يؤثر عليها كل من

.اإلسرتاتيجية للموارد البشرية والتحديات اليت تزيد من أمهيتها، وكذا الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية
سنقوم بإبراز نتائج اختبار : تأثير عناصر البعد اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية. ه

عناصر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية باملؤسسات املدروسة، كما معامل االحندار لتأثري 
:هو موضح يف اجلدول التايل

نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية): 46(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

6730,5330,)باقي العوامل األخرى(الثابت 

19,3800,000

1,261,2140

,5580

ال يؤثر

مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية 
التي تزيد من أهميتهاوالتحديات 

-
,3690

,2340
-

1,573
ال يؤثر1220,

الدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد 
البشرية

-
,2470

,1840
-

1,345
ال يؤثر1850,

الشروط الضرورية لقيام إدارة 
الموارد البشرية بالدور اإلستراتيجي 

المنوط بها
يؤثر1,287,17207,486,0000
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ستوى وهي دالة مب)F) "19.38"يتضح من اجلدول أعاله، أن نتائجه مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد (ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(داللة قدره 

.للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة) امليزة التنافسية(على املتغري التابع ) االبشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
ااحملسوبة " T"كما بلغت قيمة للشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

اليت تعين أن التغري يف قيمة " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 7.48(
ا(املتغري املستقل  بوحدة واحدة، يقابله ) الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

) R2(، وهذا املتغري املستقل يفسر حسب معامل التحديد )امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 1.28(تغري مبقدار 
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امليزة التنافسية،من التغريات احلاصلة على مستوى) %55.80(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.558(ـاملقدر ب
اسببها تغريات على مستوى  ، مقابل عدم الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

.امليزة التنافسيةكد على عدم وجود عوامل أخرى تؤثر على لباقي العوامل األخرى، وهو ما يؤ " T"داللة قيمة 
ا:وعليه، ميكن القول أن تؤثر ،الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية : إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة التنافسية، يف حني ال يؤثر عليها كل من
.للموارد البشرية والتحديات اليت تزيد من أمهيتها، وكذا الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية

نستعرض يف هذا اإلطار :راتيجي إلدارة الموارد البشريةنتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير البعد االست.2
كل نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية على أسس بناء املزايا التنافسية، وهي  

على امليزة التنافسية، وذلك هاجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء، كال على حدا، مث تأثري : من
على املتغري ) البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية(للتأكد من وجود الداللة اإلحصائية لتأثري املتغري املستقل 

).امليزة التنافسية(التابع 
االحندار لتأثري معامل سيتم عرض نتائج اختبار : تأثير البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على الجودة. أ

:على اجلودة، كما هو موضح يف اجلدول التايلالبعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى وهي دالة مب)F) "4.50"نالحظ من خالل اجلدول، أن النتائج مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
) البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية(ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.03(داللة قدره 

.للمؤسسات حمل الدراسة) اجلودة(املتغري التابع على 
وهي دالة مبستوى داللة ) 2.12(االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة للبعد " T"كما بلغت قيمة

البعد االسرتاتيجي (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.03(قدره 
، وهذا املتغري املستقل )اجلودة(يف املتغري التابع ) 0.67(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) ارة املوارد البشريةإلد

الجودةنتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على ): 47(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

7060,8170,)باقي العوامل األخرى(الثابت 
4,5080,039

,8640,3920
,0860

ال يؤثر

البعد االستراتيجي إلدارة الموارد 
البشرية

يؤثر6770,31902,123,0390,
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من التغريات ) %8.60(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.086(املقدر بـ) R2(يفسر حسب معامل التحديد 
، مقابل عدم داللة البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةسببها تغريات على مستوى اجلودة،احلاصلة على مستوى 

، وهو ما يؤكد على عدم وجود )0.39(ا الدراسة مبستوى داللة قدره لباقي العوامل األخرى اليت مل تعنَ " T"قيمة 
.اجلودةعوامل أخرى تؤثر على 

.إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية على اجلودةالبعد االسرتاتيجي : وعليه، ميكن القول أن
يبني اجلدول أدناه، نتائج اختبار معامل : تأثير البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على اإلبداع. ب

.االحندار لتأثري البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية على اإلبداع يف املؤسسات حمل الدراسة
نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على اإلبداع): 48(الجدول رقم 

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى وهي غري دالة مب)F) "3.91"نالحظ أن نتائج هذا اجلدول غري دالة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد (ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد عدم وجود )0.05(داللة قدره 

.للمؤسسات حمل الدراسة) اإلبداع(على املتغري التابع ) البشرية
وهي غري دالة مبستوى ) 1.97(احملسوبة للبعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية" T"كما بلغت قيمة

البعد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.05(داللة قدره 
، وهذا املتغري )اإلبداع(يف املتغري التابع ) 0.52(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية

فقط ) %7.50(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.075(املقدر بـ) R2(يفسر حسب معامل التحديد املستقل
، مع البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةسببها تغريات على مستوى اإلبداع من التغريات احلاصلة على مستوى 

ا " T"عدم داللة قيمة  أيضا، وهو ما يؤكد)0.15(الدراسة مبستوى داللة قدره لباقي العوامل األخرى اليت مل تعن 
.اإلبداععلى عدم وجود عوامل تؤثر على 

) ميكن إمهال هذا التأثري(البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يؤثر بدرجة ضعيفة جدا : أنيتبنيوعليه، 
.بداعإلوارد البشرية ال يؤثر على االبعد االسرتاتيجي إلدارة امل: على اإلبداع، وبالتايل ميكن القول أن

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

9810,6730,)باقي العوامل األخرى(الثابت 
3,9160,054

1,458,1510
,0750

ال يؤثر

الموارد البعد االستراتيجي إلدارة 
البشرية

ال يؤثر5200,26301,979,0540,
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نقوم بإبراز نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري : تأثير البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على الكفاءة. ج
البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية على الكفاءة يف املؤسسات اليت مشلتها الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول 

:أدناه

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى داللة وهي دالة مب)F) "5.54"نالحظ أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
على ) البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية(ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.02(قدره 

.للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة) الكفاءة(املتغري التابع 
وهي دالة مبستوى داللة ) 2.35(البشريةاالسرتاتيجي إلدارة املوارد احملسوبة للبعد " T"كما بلغت قيمة

البعد االسرتاتيجي (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.02(قدره 
تقل ، وهذا املتغري املس)الكفاءة(يف املتغري التابع ) 0.67(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) إلدارة املوارد البشرية

من التغريات ) %32.20(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.322(املقدر بـ) R2(يفسر حسب معامل التحديد 
، مقابل عدم البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةسببها تغريات على مستوى الكفاءة،احلاصلة على مستوى 

، وهو ما يؤكد على عدم )0.35(ا الدراسة مبستوى داللة قدره لباقي العوامل األخرى اليت مل تعنَ " T"داللة قيمة 
.الكفاءةوجود عوامل أخرى تؤثر على

.البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية على الكفاءة: وعليه، ميكن القول أن

نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على الكفاءة): 49(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

6770,7290,)باقي العوامل األخرى(الثابت 
5,545,0230

,9280,3580
,3220

ال يؤثر

البعد االستراتيجي إلدارة 
الموارد البشرية

يؤثر6700,28502,355,0230,
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، املوايليتضمن اجلدول : تأثير البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على االستجابة لحاجات العمالء. د
نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية على االستجابة حلاجات العمالء 

:باملؤسسات املدروسة
معامل االنحدار لتأثير البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على االستجابة لحاجات العمالءنتائج اختبار): 50(الجدول رقم 

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى دالة مبوهي غري)F) "2.86"نالحظ أن نتائج هذا اجلدول غري دالة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد (ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد عدم وجود )0.09(داللة قدره 

.للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة) االستجابة حلاجات العمالء(على املتغري التابع ) البشرية
وهي غري دالة مبستوى ) 1.69(إلدارة املوارد البشرية احملسوبة للبعد االسرتاتيجي " T"كما بلغت قيمة

البعد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.09(داللة قدره 
االستجابة حلاجات (يف املتغري التابع ) 0.50(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية

من التباين يف املتغري التابع، ) 0.056(املقدر بـ) R2(، وهذا املتغري املستقل يفسر حسب معامل التحديد )العمالء
سببها تغريات على مستوى ،االستجابة حلاجات العمالءفقط من التغريات احلاصلة على مستوى ) %5.60(أي أن 

ا الدراسة " T"، مع عدم داللة قيمة جي إلدارة املوارد البشريةالبعد االسرتاتي لباقي العوامل األخرى اليت مل تعن 
االستجابة حلاجات على عدم وجود عوامل أخرى تؤثر علىأيضا ، وهو ما يؤكد )0.16(مبستوى داللة قدره 

.العمالء
) ميكن إمهال هذا التأثري(يؤثر بدرجة ضعيفة جدا البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية : أنيتبنيوعليه، 

البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية ال يؤثر على : على االستجابة حلاجات العمالء، وبالتايل ميكن القول أن
.االستجابة حلاجات العمالء

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

1,091,7680)باقي العوامل األخرى(الثابت 
2,868,0970

1,420,1620
,0560

ال يؤثر

البعد االستراتيجي إلدارة 
الموارد البشرية

ال يؤثر5080,30001,694,0970,
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توضيح نتائج اختبار معامل ميكن : الميزة التنافسيةتأثير البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على . ه
االحندار لتأثري البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية يف املؤسسات حمل الدراسة، من خالل 

:اجلدول التايل
التنافسيةنتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية على الميزة ): 51(الجدول رقم 

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى داللة وهي دالة مب)F) "4.63"يتضح أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
على ) البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية(ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.03(قدره 

.للمؤسسات حمل الدراسة) امليزة التنافسية(املتغري التابع 
وهي دالة مبستوى داللة ) 2.15(احملسوبة للبعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية " T"كما بلغت قيمة

البعد االسرتاتيجي (أن التغري يف قيمة املتغري املستقل اليت تعين " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.03(قدره 
، وهذا املتغري )امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 0.59(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) إلدارة املوارد البشرية

من ) %8.80(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.088(املقدر بـ) R2(املستقل يفسر حسب معامل التحديد 
، البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةسببها تغريات على مستوى امليزة التنافسية،التغريات احلاصلة على مستوى 

ا الدراسة مبستوى داللة قدره " T"مقابل عدم داللة قيمة  ، وهو ما )0.22(لباقي العوامل األخرى اليت مل تعن 
.امليزة التنافسيةيؤكد على عدم وجود عوامل أخرى تؤثر على 

البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية على امليزة : وعليه، ميكن القول أن
.التنافسية

أثر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية في المؤسسات محل الدراسة.ثانيا
يف هذا اإلطار، سنقوم بتحديد نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري عناصر البعد العملي إلدارة املوارد 

اجلودة، اإلبداع، الكفاءة، االستجابة حلاجات العمالء وامليزة التنافسية، مث نتائج اختبار : على كل منالبشرية
اجلودة، اإلبداع، الكفاءة، االستجابة حلاجات : معامل االحندار لتأثري البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

8640,7070,)باقي العوامل األخرى(الثابت 
4,635,0360

1,223,2270
,0880

ال يؤثر

االستراتيجي إلدارة لبعد ا
الموارد البشرية

يؤثر5940,27602,153,0360,
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أو عدم وجود تأثري بني املتغريين، وحتديد نسبة تأثري املتغري ليتم اختاذ القرار حول وجود.العمالء وامليزة التنافسية
.املستقل على التابع، إن وجد، وحسب كل حالة

وهي ختص نتائج اختبار : لتأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشريةنتائج اختبار معامل االنحدار.1
ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، تدريب (ارد البشرية وهي معامل االحندار لتأثري عناصر البعد العملي إلدارة املو 

على أسس بناء املزايا التنافسية ) وتطوير املوارد البشرية، تقييم األداء، نظام احلوافز، األجور والصحة والسالمة املهنية
العناصر على امليزة مث تأثري هذه كال على حدا، ) اجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء(وهي 

عناصر (التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة، وذلك للتأكد من وجود الداللة اإلحصائية لتأثري املتغريات املستقلة 
.)امليزة التنافسية(على املتغري التابع ) البعد العملي إلدارة املوارد البشرية

سنقوم بإبراز نتائج اختبار معامل االحندار : ودةتأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الج. أ
عناصر البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على اجلودة باملؤسسات حمل الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول لتأثري 
:التايل

الجودةنتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على): 52(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

0,116,1700-)باقي العوامل األخرى(الثابت 

279,741,0000

-0,678,5010

,9790

ال يؤثر

ال يؤثر0,127,9000-0,009,0710-الموارد البشريةتخطيط 

ال يؤثر0240,0860,2770,7830,التوظيف

يؤثر3910,07205,439,0000,تدريب وتطوير الموارد البشرية

يؤثر3530,10803,273,0020,تقييم أداء الموارد البشرية

يؤثر3,235,0020-0,223,0690-نظام الحوافز في المؤسسة

ال يؤثر0670,04701,436,1580,األجور في المؤسسة

يؤثر4520,08605,233,0000,الصحة والسالمة المهنية

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى وهي دالة مب)F) "279.74"يتبني من خالل اجلدول، أن النتائج مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
تدريب وتطوير املوارد البشرية، تقييم (ملتغريات املستقلة داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(داللة قدره 
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للمؤسسات حمل ) اجلودة(على املتغري التابع ) أداء املوارد البشرية، نظام احلوافز يف املؤسسة والصحة والسالمة املهنية
.الدراسة

، )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 5.43(لتدريب وتطوير املوارد البشريةاحملسوبة"T"فبلغت قيمة
) تدريب وتطوير املوارد البشرية(اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"وهو ما تشري إليه قيمة املعامل 

للصحة احملسوبة"T"يف حني قدرت قيمة، )اجلودة(يف املتغري التابع ) 0.39(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار 
اليت تعين أن " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 5.23(بـوالسالمة املهنية

بع يف املتغري التا) 0.45(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) الصحة والسالمة املهنية(التغري يف قيمة املتغري املستقل 
،)اجلودة(

، )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 3.27(لتقييم أداء املوارد البشريةاحملسوبة"T"كما بلغت قيمة
بوحدة ) تقييم أداء املوارد البشرية(اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"وهو ما تشري إليه قيمة املعامل 

لنظام احلوافز يف املؤسسةاحملسوبة"T"وقدرت قيمة، )اجلودة(يف املتغري التابع ) 0.35(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
اليت تعين أن التغري يف قيمة " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 3.23-(بـ

،)اجلودة(يف املتغري التابع ) 0.22- (مبقدار بوحدة واحدة، يقابله تغري ) نظام احلوافز يف املؤسسة(املتغري املستقل 
من ) 0.979(املقدر بـ) R2(تفسر حسب معامل التحديد السابقة الذكر وكل هذه املتغريات املستقلة 

:سببها تغريات على مستوىاجلودة،من التغريات احلاصلة على مستوى) %97.90(التباين يف املتغري التابع، أي أن 
، مقابل البشرية وتقييم أداء املوارد البشرية ونظام احلوافز يف املؤسسة والصحة والسالمة املهنيةتدريب وتطوير املوارد

، وهو ما )ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، األجور وباقي العوامل(لباقي العوامل األخرى" T"عدم داللة قيمة 
.اجلودةتؤثر على يؤكد على عدم وجود عوامل أخرى عدا تلك العوامل السابقة الذكر، 

والصحة والسالمة املهنية تدريب وتطوير املوارد البشرية وتقييم أداء املوارد البشرية: وعليه، ميكن القول أن
: تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اجلودة، يف حني يؤثر نظام احلوافز عليها سلبا وبدرجة كبرية جدا، أما كل من

.واألجور يف املؤسسة فال يؤثر على اجلودةختطيط املوارد البشرية والتوظيف
، نتائج اختبار معامل املوايليتضمن اجلدول : تأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على اإلبداع. ب

:االحندار لتأثري عناصر البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على اإلبداع باملؤسسات املدروسة
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نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على اإلبداع): 53(الجدول رقم 

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى داللة وهي دالة مب)F) "30.33"نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة نالحظ أن 
تدريب وتطوير املوارد البشرية، نظام احلوافز (ملتغريات املستقلة داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 

.مشلتها الدراسةللمؤسسات اليت ) اإلبداع(على املتغري التابع ) واألجور يف املؤسسة
وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 2.78(لتدريب وتطوير املوارد البشريةاحملسوبة"T"حيث بلغت قيمة

تدريب وتطوير املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
احملسوبة"T"يف حني قدرت قيمة، )اإلبداع(يف املتغري التابع ) 0.45(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية

اليت تعين " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.02(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 2.38(بـلألجور يف املؤسسة
يف املتغري التابع ) 0.25(مبقدار بوحدة واحدة، يقابله تغري ) األجور يف املؤسسة(أن التغري يف قيمة املتغري املستقل 

،)اإلبداع(
، )0.02(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 2.34(لنظام احلوافز يف املؤسسةاحملسوبة"T"كما بلغت قيمة

بوحدة ) نظام احلوافز يف املؤسسة(اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"وهو ما تشري إليه قيمة املعامل 
،)اإلبداع(يف املتغري التابع ) 0.37(يقابله تغري مبقدار واحدة، 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

العوامل باقي (الثابت 
)األخرى

,6770,3910

30,3390,000

1,731,0910

,8350

ال يؤثر

-تخطيط الموارد البشرية
,2730

ال يؤثر1630-1,674,1020,

ال يؤثر1430,1970,7250,4730,التوظيف

تدريب وتطوير الموارد 
البشرية

يؤثر4590,16502,781,0080,

ال يؤثر1030,2470,4170,6780,البشريةتقييم أداء الموارد 

يؤثر3710,15802,343,0240,نظام الحوافز في المؤسسة

يؤثر2560,10802,383,0220,األجور في المؤسسة

-الصحة والسالمة المهنية
,3360

ال يؤثر1980-1,695,0980,
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من ) 0.835(املقدر بـ) R2(تفسر حسب معامل التحديد السالفة الذكر وكل هذه املتغريات املستقلة 
:سببها تغريات على مستوىاإلبداع،من التغريات احلاصلة على مستوى) %83.50(التباين يف املتغري التابع، أي أن 

لباقي العوامل األخرى" T"، مقابل عدم داللة قيمة تطوير املوارد البشرية ونظام احلوافز واألجور يف املؤسسةتدريب و 
، وهو ما يؤكد على عدم )ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، تقييم األداء، الصحة والسالمة املهنية وباقي العوامل(

.اإلبداعوجود عوامل أخرى عدا تلك العوامل السابقة الذكر، تؤثر على 
تدريب وتطوير املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اإلبداع، بينما : وعليه، ميكن القول أن

ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، : كل منيؤثر عليه نظام احلوافز واألجور يف املؤسسة إجيابا وبدرجة كبرية، يف حني  
.تقييم األداء والصحة والسالمة املهنية، ال يؤثر على اإلبداع

سيتم استعراض نتائج اختبار معامل االحندار : تأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الكفاءة.ج
لكفاءة باملؤسسات حمل الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول لتأثري عناصر البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على ا

:التايل
نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الكفاءة): 54(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
3480,2180,)األخرى

135,4960,000

1,593,1190

,9580

ال يؤثر

-تخطيط الموارد البشرية
,0080

,0910-
,0900

ال يؤثر9290,

-التوظيف
,0680,1100

-
ال يؤثر6210,5380,

تدريب وتطوير الموارد 
البشرية

يؤثر6480,09207,033,0000,

يؤثر2830,13802,053,0460,تقييم أداء الموارد البشرية

-نظام الحوافز في المؤسسة
,2420,0880

-
يؤثر2,737,0090

يؤثر1850,06003,091,0040,األجور في المؤسسة

ال يؤثر0580,1110,5200,6060,الصحة والسالمة المهنية

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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ستوى داللة وهي دالة مب)F) "135.49"نالحظ أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
وتطوير املوارد البشرية، تقييم أداء تدريب (ملتغريات املستقلة داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 

.للمؤسسات املدروسة) الكفاءة(على املتغري التابع ) املوارد البشرية، نظام احلوافز واألجور يف املؤسسة
وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 7.03(لتدريب وتطوير املوارد البشريةاحملسوبة"T"فقد بلغت قيمة

تدريب وتطوير املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
احملسوبة"T"يف حني قدرت قيمة، )الكفاءة(يف املتغري التابع ) 0.64(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية

اليت تعين " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(داللة قدره وهي دالة مبستوى ) 3.09(بـلألجور يف املؤسسة
يف املتغري التابع ) 0.18(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) األجور يف املؤسسة(أن التغري يف قيمة املتغري املستقل 

،)الكفاءة(
، )0.04(مبستوى داللة قدره وهي دالة ) 2.05(لتقييم أداء املوارد البشريةاحملسوبة"T"كما بلغت قيمة

بوحدة ) تقييم أداء املوارد البشرية(اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"وهو ما تشري إليه قيمة املعامل 
لنظام احلوافز يف املؤسسةاحملسوبة"T"وقدرت قيمة، )الكفاءة(يف املتغري التابع ) 0.28(واحدة، يقابله تغري مبقدار 

اليت تعين أن التغري يف قيمة " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 2.73-(بـ
،)الكفاءة(يف املتغري التابع ) 0.24- (بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) نظام احلوافز يف املؤسسة(املتغري املستقل 

من التباين يف املتغري ) 0.958(املقدر بـ) R2(التحديد وكل هذه املتغريات املستقلة تفسر حسب معامل 
تدريب وتطوير سببها تغريات على مستوى الكفاءة،من التغريات احلاصلة على مستوى) %95.80(التابع، أي أن 

لباقي " T"، مقابل عدم داللة قيمة املوارد البشرية وتقييم أداء املوارد البشرية ونظام احلوافز واألجور يف املؤسسة
، وهو ما يؤكد على عدم )ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، الصحة والسالمة املهنية وباقي العوامل(العوامل األخرى

.الكفاءةوجود عوامل أخرى عدا تلك العوامل السابقة الذكر، تؤثر على 
ابا وبدرجة كبرية جدا تدريب وتطوير املوارد البشرية واألجور يف املؤسسة تؤثر إجي: وعليه، ميكن القول أن

على الكفاءة، يف حني تقييم أداء املوارد البشرية يؤثر عليها إجيابا وبدرجة كبرية، بينما نظام احلوافز فيؤثر سلبا 
ختطيط املوارد البشرية والتوظيف والصحة والسالمة املهنية فال يؤثر على : وبدرجة كبرية جدا عليها، أما كل من

.الكفاءة
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يبني اجلدول أدناه، : تأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على االستجابة لحاجات العمالء. د
نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري عناصر البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على االستجابة حلاجات العمالء 

.باملؤسسات املدروسة

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى وهي دالة مب)F) "115.12"يتضح من اجلدول أعاله، أن النتائج مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
تدريب وتطوير املوارد البشرية (ملتغريات املستقلة داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(داللة قدره 

.للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة) االستجابة حلاجات العمالء(التابع على املتغري ) والصحة والسالمة املهنية
، وهو )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 4.89(للصحة والسالمة املهنيةاحملسوبة"T"إذ بلغت قيمة

بوحدة واحدة، ) املهنيةالصحة والسالمة (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"ما تشري إليه قيمة املعامل 
لتدريب احملسوبة"T"وقدرت قيمة، )االستجابة حلاجات العمالء(يف املتغري التابع ) 0.60(يقابله تغري مبقدار 

اليت تعين " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 4.70(بـوتطوير املوارد البشرية 
يف املتغري ) 0.48(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) تدريب وتطوير املوارد البشرية(تغري املستقل أن التغري يف قيمة امل

،)االستجابة حلاجات العمالء(التابع 

معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على االستجابة لحاجات العمالء  نتائج اختبار):  55(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
2760,2420,)األخرى

115,1260,000

1,140,2610

,9500

ال يؤثر

-تخطيط الموارد البشرية
,0030

,1010-
,0310

ال يؤثر9750,

-التوظيف
,0780,1220

-
ال يؤثر6410,5250,

تدريب وتطوير الموارد 
البشرية

يؤثر4800,10204,705,0000,

-أداء الموارد البشريةتقييم 
,1400

,1530-
,9160

ال يؤثر3650,

نظام الحوافز في 
المؤسسة

-
,0080,0980

-
ال يؤثر0810,9360,

ال يؤثر0340,0670,5040,6170,األجور في المؤسسة

يؤثر6010,12304,894,0000,الصحة والسالمة المهنية
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من التباين يف املتغري التابع، ) 0.950(املقدر بـ) R2(فسر حسب معامل التحديد تةاملستقلتاملتغرياهوهذ
:سببها تغريات على مستوىاالستجابة حلاجات العمالء،احلاصلة على مستوىمن التغريات ) %95.00(أي أن 

ختطيط املوارد (لباقي العوامل األخرى" T"، مقابل عدم داللة قيمة تدريب املوارد البشرية والصحة والسالمة املهنية
، وهو ما يؤكد على عدم وجود )البشرية، التوظيف، تقييم أداء املوارد البشرية، نظام احلوافز واألجور وباقي العوامل

.االستجابة حلاجات العمالءعوامل أخرى عدا تلك العوامل السابقة الذكر، تؤثر على 
تدريب وتطوير املوارد البشرية والصحة والسالمة املهنية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية : وعليه، ميكن القول أن

البشرية والتوظيف وتقييم أداء املوارد البشرية ونظام احلوافز جدا على االستجابة حلاجات العمالء، أما ختطيط املوارد
.واألجور يف املؤسسة فهي ال تؤثر عليها

ميكن توضيح نتائج اختبار معامل : تأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية. ه
البشرية على امليزة التنافسية للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة، من االحندار لتأثري عناصر البعد العملي إلدارة املوارد 

:خالل اجلدول التايل
نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير عناصر البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية): 56(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
2960,1490,)األخرى

273,7990,000

1,988,0530

,9790

ال يؤثر

-تخطيط الموارد البشرية
,0730

,0620-
1,180

ال يؤثر2450,

ال يؤثر0050,0750,0670,9470,التوظيف

تدريب وتطوير الموارد 
يؤثر4940,06307,863,0000,البشرية

ال يؤثر1500,09401,589,1200,تقييم أداء الموارد البشرية

-نظام الحوافز في المؤسسة
,0250

,0600-
,4220

ال يؤثر6750,

يؤثر1360,04103,310,0020,األجور في المؤسسة

يؤثر1940,07602,561,0140,الصحة والسالمة المهنية

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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وهي دالة )F) "273.79"يتبني من خالل هذا اجلدول، أن النتائج مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
تدريب وتطوير املوارد (ملتغريات املستقلة إحصائية لتأثري اداللة ، وهذا يؤكد وجود )0.00(ستوى داللة قدره مب

.للمؤسسات حمل الدراسة) امليزة التنافسية(على املتغري التابع ) البشرية، األجور يف املؤسسة والصحة والسالمة املهنية
قدره وهي دالة مبستوى داللة ) 7.86(لتدريب وتطوير املوارد البشريةاحملسوبة"T"حيث بلغت قيمة

تدريب وتطوير املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
،)امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 0.49(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية

، وهو ما )0.00(دالة مبستوى داللة قدره وهي )3.31(بـلألجور يف املؤسسة احملسوبة"T"وقدرت قيمة
بوحدة واحدة، يقابله ) األجور يف املؤسسة(اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"تشري إليه قيمة املعامل 

،)امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 0.13(تغري مبقدار 
وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 2.56(بـيةللصحة والسالمة املهناحملسوبة"T"يف حني قدرت قيمة

) الصحة والسالمة املهنية(اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.01(
،)امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 0.19(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار 

من ) 0.979(املقدر بـ) R2(تفسر حسب معامل التحديد السالفة الذكر، وكل هذه املتغريات املستقلة 
سببها تغريات على امليزة التنافسية،من التغريات احلاصلة على مستوى) %97.90(التباين يف املتغري التابع، أي أن 

" T"عدم داللة قيمة ، مقابلتدريب وتطوير املوارد البشرية واألجور يف املؤسسة  والصحة والسالمة املهنية:مستوى
، وهو ما يؤكد )ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، تقييم األداء، نظام احلوافز وباقي العوامل(لباقي العوامل األخرى

.امليزة التنافسيةعلى عدم وجود عوامل أخرى عدا تلك العوامل السابقة الذكر، تؤثر على 
تدريب وتطوير املوارد البشرية واألجور والصحة والسالمة املهنية تؤثر إجيابا وبدرجة  : وعليه، ميكن القول أن

ختطيط املوارد البشرية والتوظيف وتقييم األداء ونظام : ؤثر عليها كل منيكبرية جدا على امليزة التنافسية، يف حني ال 
.احلوافز يف املؤسسة

نتائج اختبار معامل سيتم إيضاح :النحدار لتأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشريةنتائج اختبار معامل ا. 2
بداع، الكفاءة، االستجابة حلاجات اجلودة، اإل: على كل مناالحندار لتأثري البعد العملي إلدارة املوارد البشرية 

احلكم على مدى وجود داللة إحصائية لتأثري العمالء، كال على حدا، مث تأثريه على امليزة التنافسية، للتمكن من 
).امليزة التنافسية(على املتغري التابع ) البعد العملي إلدارة املوارد البشرية(املتغري املستقل 
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نتائج اختبار معامل فيما يلي نقوم باستعراض: الجودةتأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على . أ
:، كما يبينه اجلدول أدناهباملؤسسات املدروسةاجلودة عملي إلدارة املوارد البشرية على االحندار لتأثري البعد ال
نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الجودة): 57(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

-
1,767

,2980
202,9590,000

-5,922,0000
,8090

يؤثر

البعد العملي إلدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,673,117014,246,0000
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ستوى داللة وهي دالة مب)F) "202.95"نالحظ أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
على املتغري ) البعد العملي إلدارة املوارد البشرية(ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 
.اليت مشلتها الدراسةللمؤسسات ) اجلودة(التابع 

وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 14.24(للبعد العملي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"فبلغت قيمة
البعد العملي إلدارة املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(

فسر حسب يوهذا املتغري املستقل، )اجلودة(يف املتغري التابع ) 1.67(يقابله تغري مبقدار بوحدة واحدة، ) البشرية
من التغريات احلاصلة على ) %80.90(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.809(املقدر بـ) R2(معامل التحديد 

،البشريةالبعد العملي إلدارة املوارد سببها تغريات على مستوى اجلودة،مستوى
مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 5.92-(بـلباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"قدرت قيمةكما 

بوحدة ) باقي العوامل األخرى(اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
.)اجلودة(يف املتغري التابع ) 1.76-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 

.البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اجلودة: وعليه، ميكن القول أن
يبني اجلدول املوايل، نتائج اختبار معامل االحندار : تأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على اإلبداع. ب

:البشرية على اإلبداع يف املؤسسات اليت مشلتها الدراسةلتأثري البعد العملي إلدارة املوارد 
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ستوى وهي دالة مب)F) "92.52"يتضح من اجلدول أعاله، أن النتائج مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
على ) البعد العملي إلدارة املوارد البشرية(ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(داللة قدره 

.ةللمؤسسات حمل الدراس) اإلبداع(املتغري التابع 
وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 9.61(للبعد العملي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"بلغت قيمةو 

البعد العملي إلدارة املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
وهذا املتغري املستقل يفسر حسب ، )اإلبداع(يف املتغري التابع ) 1.23(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية

من التغريات احلاصلة على ) %65.80(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.658(املقدر بـ) R2(معامل التحديد 
،البعد العملي إلدارة املوارد البشريةسببها تغريات على مستوى اإلبداع،مستوى

مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 2.43-(بـلباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"قيمةقدرت كما 
بوحدة ) باقي العوامل األخرى(اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.01(

.)اإلبداع(يف املتغري التابع ) 0.79-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
.كبرية جدا على اإلبداعوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة  البعد العملي إلدارة امل: ميكن القول أنوعليه، 

ميكن إبراز نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري البعد : تأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الكفاءة. ج
:املدروسة، كما هو موضح يف اجلدول التايلالعملي إلدارة املوارد البشرية على الكفاءة للمؤسسات 

نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على اإلبداع): 58(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

-
,7960

,3260
92,5230,000

-
2,438

,0190
,6580

يؤثر

البعد العملي إلدارة 
الموارد البشرية

يؤثر1,236,12809,619,0000
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نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الكفاءة): 59(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

-
1,334

,2870
171,5670,000

-4,643,0000
,7810

يؤثر

البعد العملي إلدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,482,113013,098,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

وهي دالة )F) "171.56"اجلدول، أن النتائج مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة يتبني من خالل هذا 
البعد العملي إلدارة املوارد (ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(ستوى داللة قدره مب

.للمؤسسات املدروسة) الكفاءة(على املتغري التابع ) البشرية
وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 13.09(للبعد العملي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"فبلغت قيمة

البعد العملي إلدارة املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
وهذا املتغري املستقل يفسر حسب ، )الكفاءة(لتابع يف املتغري ا) 1.48(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية

من التغريات احلاصلة على ) %78.10(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.781(املقدر بـ) R2(معامل التحديد 
،البعد العملي إلدارة املوارد البشريةسببها تغريات على مستوى الكفاءة،مستوى

مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 4.64-(بـلباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"قدرت قيمةكما 
بوحدة ) باقي العوامل األخرى(اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(

.)الكفاءة(يف املتغري التابع ) 1.33-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
.بعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على الكفاءةال: وعليه، ميكن القول أن

نتائج اختبار ميكن توضيح: االستجابة لحاجات العمالءتأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على . د
:اجلدول التايليف العمالءستجابة حلاجات معامل االحندار لتأثري البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على اال
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ستوى داللة وهي دالة مب)F) "145.06"اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة نالحظ أن نتائج هذا 
على املتغري ) البعد العملي إلدارة املوارد البشرية(ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 
.للمؤسسات حمل الدراسة) االستجابة حلاجات العمالء(التابع 

وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 12.04(للبعد العملي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"وقد بلغت قيمة
البعد العملي إلدارة املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(

وهذا املتغري ، )االستجابة حلاجات العمالء(ري التابع يف املتغ) 1.49(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية
من ) %75.10(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.751(املقدر بـ) R2(املستقل يفسر حسب معامل التحديد 

البعد العملي إلدارة املوارد سببها تغريات على مستوى االستجابة حلاجات العمالء،التغريات احلاصلة على مستوى
،البشرية

مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 4.31-(بـلباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"قدرت قيمةكما 
بوحدة ) باقي العوامل األخرى(اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(

.)االستجابة حلاجات العمالء(يف املتغري التابع ) 1.35-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على االستجابة : وعليه، ميكن القول أن

.حلاجات العمالء
يتضمن اجلدول أدناه، نتائج اختبار معامل : تأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية. ه

:االحندار لتأثري البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية يف املؤسسات املدروسة، كما يلي

نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على االستجابة لحاجات العمالء):  60(جدول رقم ال
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

-
1,358

,3150
145,0620,000

-4,316,0000
,7510

يؤثر

البعد العملي إلدارة الموارد 
البشرية

1,491,124012,044,0000
يؤثر
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نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير البعد العملي إلدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية): 61(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى الداللة
قيمة

 "T"
مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

-
1,314

,2410
241,1430,000

-5,461,0000
,8340

يؤثر

البعد العملي إلدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,471,095015,529,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى داللة وهي دالة مب)F) "241.14"نالحظ أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
على املتغري ) البعد العملي إلدارة املوارد البشرية(املستقل ملتغريداللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 
.للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة) امليزة التنافسية(التابع 

وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 15.52(للبعد العملي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"فبلغت قيمة
إلدارة املوارد البعد العملي (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(

وهذا املتغري املستقل يفسر ، )امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 1.47(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية
من التغريات ) %83.40(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.834(املقدر بـ) R2(حسب معامل التحديد 

،البعد العملي إلدارة املوارد البشريةسببها تغريات على مستوى امليزة التنافسية ،احلاصلة على مستوى
مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 5.46-(بـلباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"قدرت قيمةكما 

بوحدة ) العوامل األخرىباقي (اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
،)امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 1.31-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 

البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة : وعليه، ميكن القول أن
.التنافسية

لتنافسية في المؤسسات محل الدراسةأثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على الميزة ا. ثالثا
االحندار لتأثري بعدي ممارسات إدارة املوارد البشرية ومها البعد سنعرض نتائج اختبار معامل،يف هذا الصدد

االستجابة حلاجات اجلودة، اإلبداع، الكفاءة،: على كل مناإلسرتاتيجي والبعد العملي إلدارة املوارد البشرية،
أوىل، ليتم بعدها التعرف على نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري ) مرحلة(العمالء وامليزة التنافسية، كخطوة 
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ممارسات إدارة املوارد البشرية على نفس املتغريات التابعة السابقة الذكر، ونقوم باختاذ القرار بوجود أو عدم وجود 
.ل والتابع، وحتديد نسبة التأثري يف كل حالةاملستقبني املتغريينتأثري

واليت تتضمن نتائج اختبار معامل :ات إدارة الموارد البشريةسنتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير بعدي ممار .1
جلودة، ا(االحندار لتأثري البعد اإلسرتاتيجي والبعد العملي إلدارة املوارد البشرية على أسس بناء املزايا التنافسية، وهي 

، مث تأثري البعدين اإلسرتاتيجي والعملي على امليزة التنافسية، وذلك )اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء
) البعدين اإلسرتاتيجي والعملي إلدارة املوارد البشرية(للتأكد من وجود الداللة اإلحصائية لتأثري املتغريات املستقلة 

.يف املؤسسات اليت مشلتها الدراسة امليدانية) لتنافسيةامليزة ا(على املتغري التابع 
يتضمن اجلدول أدناه، نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري :تأثير بعدي إدارة الموارد البشرية على الجودة. أ

:البعدين اإلسرتاتيجي والعملي إلدارة املوارد البشرية على اجلودة يف املؤسسات حمل الدراسة، ونعرضه فيما يلي
ى الجودةنتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير بعدي إدارة الموارد البشرية عل): 62(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

)باقي العوامل األخرى(الثابت 
-

1,164
,3800

114,4070,000

-3,064,0040

,8300

يؤثر

االستراتيجي إلدارة الموارد البعد 
البشرية

-
,3780

يؤثر1570-2,399,0200,

البعد العملي إلدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,815,127014,323,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى داللة وهي دالة مب)F) "114.40"الحظ أن نتائج هذا اجلدول، مقبولة إحصائيا حيث بلغت قيمة ن
البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية (ملتغريات املستقلة داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 

.للمؤسسات املدروسة) اجلودة(على املتغري التابع ) البعد العملي إلدارة املوارد البشريةو 
وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 14.32(رد البشريةللبعد العملي إلدارة املوااحملسوبة"T"فبلغت قيمة

البعد العملي إلدارة املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
،)اجلودة(يف املتغري التابع ) 1.81(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية
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وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 2.39-(بـللبعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"قدرت قيمةو 
البعد االسرتاتيجي إلدارة (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.02(

،)اجلودة(يف املتغري التابع )0.37-(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) املوارد البشرية
من التباين يف املتغري ) 0.830(املقدر بـ) R2(وكل هذه املتغريات املستقلة تفسر حسب معامل التحديد 

البعد : سببها تغريات على مستوىاجلودة،من التغريات احلاصلة على مستوى) %83.00(التابع، أي أن 
،العملي إلدارة املوارد البشريةالبعد و االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية 

مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 3.06-(لباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"بلغت قيمةكما 
بوحدة ) باقي العوامل األخرى(اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(

.)اجلودة(يف املتغري التابع ) 1.16-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
يف البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اجلودة، : وعليه، ميكن القول أن

.يؤثر البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية عليها سلبا وبدرجة كبريةحني
نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري سنعرض فيما يلي:بداعتأثير بعدي إدارة الموارد البشرية على اإل. ب

من خالل اجلدول يف املؤسسات حمل الدراسة، اإلبداعالبعدين اإلسرتاتيجي والعملي إلدارة املوارد البشرية على 
:التايل

على اإلبداعنتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير بعدي إدارة الموارد البشرية ): 63(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

)باقي العوامل األخرى(الثابت 
-

,3900
,4310

48,2570,000

-
,9050

,3700

,6730

ال يؤثر

االستراتيجي إلدارة الموارد البعد 
البشرية

-
,2540

,1790
-

1,422
ال يؤثر1620,

البعد العملي إلدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,332,14409,257,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

دالة وهي )F) "48.25"يتبني من خالل هذا اجلدول أن النتائج مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
البعد العملي إلدارة املوارد (ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(ستوى داللة قدره مب

.للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة) اإلبداع(على املتغري التابع ) البشرية
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مبستوى داللة قدره وهي دالة ) 9.25(للبعد العملي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"فبلغت قيمة
البعد العملي إلدارة املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(

، وهذا املتغري املستقل يفسر حسب )اإلبداع(يف املتغري التابع ) 1.33(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية
من التغريات احلاصلة على ) %67.30(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.673(املقدر بـ) R2(معامل التحديد 

كل ل"T"قيمةالبعد العملي إلدارة املوارد البشرية، مقابل عدم داللة :سببها تغريات على مستوىاإلبداع،مستوى
، وهو ما يؤكد على عدم وجود عوامل أخرى األخرىالعوامل باقيمن البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية وكذا 

.اإلبداعتؤثر على 
البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اإلبداع، : وعليه، ميكن القول أن

.بينما ال يؤثر عليه البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية
ميكن توضيح نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري البعدين :البشرية على الكفاءةتأثير بعدي إدارة الموارد . ج

:اإلسرتاتيجي والعملي إلدارة املوارد البشرية على الكفاءة يف املؤسسات املدروسة، من خالل اجلدول التايل
البشرية على الكفاءةنتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير بعدي إدارة الموارد): 64(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

)باقي العوامل األخرى(الثابت 
-

,9440
,3780

89,5590,000

-2,498,0160

,7920

يؤثر

البعد االستراتيجي إلدارة 
الموارد البشرية

-
,2440

,1570-1,560,1260
ال 
يؤثر

البعد العملي إلدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,574,126012,478,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

وهي دالة )F) "89.55"يتضح من خالل اجلدول السابق، أن نتائجه مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
البعد العملي إلدارة املوارد (ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(ستوى داللة قدره مب

.للمؤسسات حمل الدراسة) الكفاءة(على املتغري التابع ) البشرية
وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 12.47(للبعد العملي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"كما بلغت قيمة

البعد العملي إلدارة املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
وهذا املتغري املستقل يفسر حسب ،)الكفاءة(يف املتغري التابع ) 1.57(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية
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من التغريات احلاصلة على ) %79.20(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.792(املقدر بـ) R2(لتحديد معامل ا
البعد العملي إلدارة املوارد البشرية،سببها تغريات على مستوى الكفاءة،مستوى

مبستوى داللة قدره أيضاوهي دالة) 2.49-(بـلباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"قدرت قيمةكما
بوحدة ) باقي العوامل األخرى(اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.01(

للبعد االسرتاتيجي "T"مقابل عدم داللة قيمة،)الكفاءة(يف املتغري التابع ) 0.94-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
).0.12(إلدارة املوارد البشرية مبستوى داللة قدره 

البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على الكفاءة، يف : وعليه، ميكن القول أن
.البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةعليها ال يؤثر حني 

يبني اجلدول أدناه، نتائج اختبار معامل :رد البشرية على االستجابة لحاجات العمالءتأثير بعدي إدارة الموا. د
االحندار لتأثري البعدين اإلسرتاتيجي والعملي إلدارة املوارد البشرية على االستجابة حلاجات العمالء يف املؤسسات 

:حمل الدراسة
االنحدار لتأثير بعدي إدارة الموارد البشرية على االستجابة لحاجات العمالءنتائج اختبار معامل ): 65(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

)باقي العوامل األخرى(الثابت 
-

,6240
,3920

87,0940,000

-1,591,1180

,7880

ال يؤثر

البعد االستراتيجي إلدارة الموارد 
البشرية

-
,4600

يؤثر1630-2,827,0070,

البعد العملي إلدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,664,131012,717,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى داللة وهي دالة مب)F) "87.09"مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة نالحظ أن نتائج هذا اجلدول،
البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية(ملتغريات املستقلة داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 

بلغت و .للمؤسسات املدروسة) ءاالستجابة حلاجات العمال(على املتغري التابع ) البعد العملي إلدارة املوارد البشريةو 
، وهو ما تشري )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 12.71(للبعد العملي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"قيمة

بوحدة واحدة، ) البعد العملي إلدارة املوارد البشرية(اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"إليه قيمة املعامل 
،)االستجابة حلاجات العمالء(يف املتغري التابع ) 1.66(يقابله تغري مبقدار 
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وهي دالة مبستوى داللة ) 2.82-(بـللبعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"قيمةكما قدرت
البعد االسرتاتيجي (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(قدره 

،)االستجابة حلاجات العمالء(يف املتغري التابع ) 0.46-(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) إلدارة املوارد البشرية
املتغري التابع، من التباين يف) 0.788(املقدر بـ) R2(وهذه املتغريات املستقلة تفسر حسب معامل التحديد 

: سببها تغريات على مستوىاالستجابة حلاجات العمالء،من التغريات احلاصلة على مستوى) %78.80(أي أن 
لباقي "T"قيمةالبعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية والبعد العملي إلدارة املوارد البشرية، مقابل عدم داللة 

ا الدراسة ،  وهو ما يؤكد على عدم وجود عوامل أخرى )0.11(، مبستوى داللة قدره العوامل األخرى اليت مل تعن 
.االستجابة حلاجات العمالءعدا تلك العوامل السابقة الذكر تؤثر على 

ة جدا على االستجابة البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبري : وعليه، ميكن القول أن
.حلاجات العمالء، ويؤثر البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية عليها سلبا وبدرجة كبرية جدا

اجلدول أدناه، يتضمن نتائج اختبار معامل االحندار :تأثير بعدي إدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية. ه
ارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية يف املؤسسات اليت مشلتها الدراسة، لتأثري البعدين اإلسرتاتيجي والعملي إلد

:نعرضه فيما يلي
نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير بعدي إدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية): 66(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

)باقي العوامل األخرى(الثابت 
-

,7800
,3020

139,4280,000

-2,581,0130

,8560

يؤثر

البعد االستراتيجي إلدارة 
الموارد البشرية

-
,3340

يؤثر1250-2,664,0110,

البعد العملي إلدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,596,101015,816,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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وهي دالة )F) "139.42"يتبني من خالل هذا اجلدول، أن نتائجه مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
البعد االسرتاتيجي إلدارة (ملتغريات املستقلة إحصائية لتأثري اداللة ، وهذا يؤكد وجود )0.00(ستوى داللة قدره مب

.للمؤسسات حمل الدراسة) امليزة التنافسية(على املتغري التابع ) البعد العملي إلدارة املوارد البشريةو املوارد البشرية 
مبستوى داللة قدره وهي دالة ) 15.81(للبعد العملي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"فبلغت قيمة

البعد العملي إلدارة املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
،)امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 1.59(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية

وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 2.66-(بـللبعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"قدرت قيمةو 
البعد االسرتاتيجي إلدارة (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.01(

،)امليزة التنافسية(ري التابع يف املتغ) 0.33-(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) املوارد البشرية
من التباين يف املتغري ) 0.856(املقدر بـ) R2(وكل هذه املتغريات املستقلة تفسر حسب معامل التحديد 

البعد : سببها تغريات على مستوىامليزة التنافسية ،من التغريات احلاصلة على مستوى) %85.60(التابع، أي أن 
البشرية والبعد العملي إلدارة املوارد البشرية،االسرتاتيجي إلدارة املوارد 

مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 2.58-(لباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"بلغت قيمةكما
بوحدة ) باقي العوامل األخرى(اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.01(

.)امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 0.78-(تغري مبقدار واحدة، يقابله 
البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة : وعليه، ميكن القول أن

.سلبا وبدرجة كبرية جداعليها البعد االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية ؤثر يالتنافسية، بينما 
نتائج اختبار معامل وتشتمل على:اختبار معامل االنحدار لتأثير ممارسات إدارة الموارد البشريةنتائج. 2

اجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء، : كل منإدارة املوارد البشرية على  ممارسات االحندار لتأثري 
إدارة املوارد ممارسات (املستقل لة إحصائية لتأثري املتغريدالوجود لدراسة مدىعلى امليزة التنافسية، وذلك هامث تأثري 
.يف املؤسسات اليت مشلتها الدراسة امليدانية) امليزة التنافسية(على املتغري التابع ) البشرية

ممارسات نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري ميكن توضيح:إدارة الموارد البشرية على الجودةممارساتتأثير . أ
:من خالل اجلدول التايلرة املوارد البشرية على اجلودة يف املؤسسات حمل الدراسة، إدا
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نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على الجودة): 67(الجدول رقم 
معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار

التحديد
 "R2"

القرار المعامالت
 "B"

الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

-
2,013,6000

55,6030,000

-
3,354,0020

,5370
يؤثر

ممارسات إدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,759,23607,457,0000

SPSS.22خمرجات برنامج : المصدر

ستوى داللة وهي دالة مب)F) "55.60"نالحظ أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
على املتغري ) ممارسات إدارة املوارد البشرية(ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 
وهي دالة ) 7.45(ملمارسات إدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"فبلغت قيمة.للمؤسسات املدروسة)  اجلودة(التابع 

اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(مبستوى داللة قدره 
وهذا املتغري ،)ةاجلود(يف املتغري التابع ) 1.75(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) ممارسات إدارة املوارد البشرية(

من ) %53.70(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.537(املقدر بـ) R2(املستقل يفسر حسب معامل التحديد 
ممارسات إدارة املوارد البشرية،سببها تغريات على مستوى اجلودة،التغريات احلاصلة على مستوى
مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 3.35-(بـلباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"يف حني قدرت قيمة

بوحدة ) باقي العوامل األخرى(اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
.)اجلودة(يف املتغري التابع ) 2.01-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 

.تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اجلودةممارسات إدارة املوارد البشرية: وعليه، ميكن القول أن
يبني اجلدول أدناه، نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري :تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على اإلبداع. ب

:ممارسات إدارة املوارد البشرية على اإلبداع يف املؤسسات املدروسة
نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على اإلبداع): 68(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

-
1,004

,5380
38,3350,000

-
1,865

,0680
,4440

ال يؤثر

ممارسات إدارة الموارد 
يؤثر1,310,21206,192,0000البشرية

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر
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وهي دالة)F) "38.33"يتبني من خالل هذا اجلدول، أن النتائج مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
) ممارسات إدارة املوارد البشرية(ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(ستوى داللة قدره مب

.للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة) اإلبداع(على املتغري التابع 
قدره وهي دالة مبستوى داللة) 6.19(ملمارسات إدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"كما بلغت قيمة

ممارسات إدارة املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(
، وهذا املتغري املستقل يفسر حسب )اإلبداع(يف املتغري التابع ) 1.31(بوحدة واحدة، يقابله تغري مبقدار ) البشرية

من التغريات احلاصلة على ) %44.40(من التباين يف املتغري التابع، أي أن ) 0.444(املقدر بـ) R2(معامل التحديد 
لباقي ا"T"قيمةممارسات إدارة املوارد البشرية، مقابل عدم داللة سببها تغريات على مستوى اإلبداع ،مستوى

ا الدراسة ،  وهو ما يؤكد على عدم وجود عوامل أخرى )0.06(، مبستوى داللة قدره العوامل األخرى اليت مل تعن 
.اإلبداععدا تلك العوامل السابقة الذكر تؤثر على 

.ممارسات إدارة املوارد البشرية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اإلبداع: وعليه، ميكن القول أن
اختبار معامل االحندار لتأثري نستعرض فيما يلي، نتائج:تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على الكفاءة. ج

:ممارسات إدارة املوارد البشرية على الكفاءة، من خالل اجلدول التايل
نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على الكفاءة): 69(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

-
1,648

,5360
57,2980,000

-
3,072

,0030
,5440

يؤثر

ممارسات إدارة 
الموارد البشرية

يؤثر1,596,21107,570,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

وهي دالة )F) "57.29"يتضح من خالل اجلدول السابق، أن نتائجه مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
) ممارسات إدارة املوارد البشرية(ملتغري املستقل داللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(ستوى داللة قدره مب

.للمؤسسات حمل الدراسة)  الكفاءة(على املتغري التابع 
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وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 7.57(ملمارسات إدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"كما بلغت قيمة
ممارسات إدارة املوارد (اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(

،)الكفاءة(يف املتغري التابع ) 1.59(مبقدار بوحدة واحدة، يقابله تغري) البشرية
من التباين يف املتغري التابع، أي ) 0.544(املقدر بـ) R2(وهذا املتغري املستقل يفسر حسب معامل التحديد 

ممارسات إدارة املوارد سببها تغريات على مستوى الكفاءة ،من التغريات احلاصلة على مستوى) %54.40(أن 
،البشرية

مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 3.07-(بـلباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"قدرت قيمةحني يف
بوحدة ) باقي العوامل األخرى(اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(

.)الكفاءة(يف املتغري التابع ) 1.64-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
.تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على الكفاءةممارسات إدارة املوارد البشرية: وعليه، ميكن القول أن

نتائج اختبار يتضمن اجلدول أدناه، :االستجابة لحاجات العمالءتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على . د
حمل الدراسة، يف املؤسسات تجابة حلاجات العمالءسمعامل االحندار لتأثري ممارسات إدارة املوارد البشرية على اال

:نعرضه فيما يلي
نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على االستجابة لحاجات العمالء): 70(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

-
1,446

,5960
41,9190,000

-
2,427

,0190
,4660

يؤثر

ممارسات إدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,516,23406,474,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

ستوى داللة وهي دالة مب)F) "41.91"نالحظ أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
على املتغري ) ممارسات إدارة املوارد البشرية(املستقل ملتغريداللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(قدره 
.للمؤسسات املدروسة)  االستجابة حلاجات العمالء(التابع 
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، )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 6.47(ملمارسات إدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"فبلغت قيمة
بوحدة ) ممارسات إدارة املوارد البشرية(اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"وهو ما تشري إليه قيمة املعامل 

،)االستجابة حلاجات العمالء(التابع يف املتغري) 1.51(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
من التباين يف املتغري التابع، أي ) 0.466(املقدر بـ) R2(وهذا املتغري املستقل يفسر حسب معامل التحديد 

سببها تغريات على مستوى االستجابة حلاجات العمالء،من التغريات احلاصلة على مستوى) %46.60(أن 
،ممارسات إدارة املوارد البشرية

مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 2.42-(بـلباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"قيمةتقدر بينما 
بوحدة ) باقي العوامل األخرى(اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.01(

.)االستجابة حلاجات العمالء(يف املتغري التابع ) 1.44-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على االستجابة ممارسات إدارة املوارد البشرية: وعليه، ميكن القول أن

.حلاجات العمالء
نتائج اختبار معامل االحندار لتأثري ميكن إبراز:ميزة التنافسيةتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على ال. ه

:اليت اشتملتها الدراسة، يف اجلدول التايليف املؤسسات امليزة التنافسيةممارسات إدارة املوارد البشرية على 
نتائج اختبار معامل االنحدار لتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على الميزة التنافسية): 71(الجدول رقم 

معامل )T(اختبار)F(اختبار معادلة االنحدار
التحديد

 "R2"
القرار المعامالت

 "B"
الخطأ 
المعياري

قيمة
 "F"

مستوى 
الداللة

قيمة
 "T"

مستوى 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

-
1,528

,5100
59,3470,000

-
2,994

,0040
,5530

يؤثر

ممارسات إدارة الموارد 
البشرية

يؤثر1,545,20107,704,0000

SPSS.22خمرجات برنامج :المصدر

وهي دالة )F) "59.34"يتبني من خالل هذا اجلدول أن نتائجه مقبولة إحصائيا، حيث بلغت قيمة 
) املوارد البشريةممارسات إدارة (املستقل ملتغريداللة إحصائية لتأثري ا، وهذا يؤكد وجود )0.00(ستوى داللة قدره مب

.للمؤسسات حمل الدراسة) امليزة التنافسية(على املتغري التابع 
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، )0.00(وهي دالة مبستوى داللة قدره ) 7.70(ملمارسات إدارة املوارد البشريةاحملسوبة"T"فبلغت قيمة
بوحدة ) ممارسات إدارة املوارد البشرية(اليت تعين أن التغري يف قيمة املتغري املستقل " B"وهو ما تشري إليه قيمة املعامل 

،)امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 1.54(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
من التباين يف املتغري التابع، أي ) 0.553(املقدر بـ) R2(وهذا املتغري املستقل يفسر حسب معامل التحديد 

ممارسات إدارة املوارد سببها تغريات على مستوى امليزة التنافسية،من التغريات احلاصلة على مستوى) %55.30(أن 
البشرية،

مبستوى داللة قدره أيضا وهي دالة ) 2.99-(لباقي العوامل األخرىاحملسوبة"T"حني بلغت قيمةيف
بوحدة ) األخرىباقي العوامل (اليت تعين أن التغري يف قيمة الثابت " B"، وهو ما تشري إليه قيمة املعامل )0.00(

،)امليزة التنافسية(يف املتغري التابع ) 1.52-(واحدة، يقابله تغري مبقدار 
.تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة التنافسيةممارسات إدارة املوارد البشرية: وعليه، ميكن القول أن

مناقشة نتائج الدراسة الميدانية: المطلب الثاني
بالدراسة امليدانية اليت مشلت مخسني مؤسسة عمومية وخاصة، متوسطة احلجم بوالية من خالل قيامنا 

إدارات املوارد البشرية لتلك املؤسسات حول خمتلف العبارات اليت تقيس إجابات ممثليسطيف، حتصلنا على
م باستعمال خمتلف ، وقمنا بعرض وحتليل إجابا)االستمارة(متغريات الدراسة، واليت تضمنتها أداة مجع البيانات 

ممارسات إدارة املوارد (األدوات اإلحصائية، ومتكنا كذلك من تقييم درجة واجتاه التأثري الذي ميارسه املتغري املستقل 
، وسنقوم يف هذا املطلب مبناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات، ويف )امليزة التنافسية(على املتغري التابع ) البشرية

.لدراسةاالسابقة مث حتديد نتائج اسات ضوء نتائج الدر 
مناقشة نتائج الدراسة الميدانية في ضوء الفرضيات. أوال

خالل مناقشتها، للوقوف ، باختبار مدى صدق الفرضيات الستة املقرتحة للدراسة، من سنقوم فيما يلي
.على درجة حتققها أو نفيها

إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة ملمارسات : "واليت مفادها: في ضوء الفرضية األولى. 1
:، حيث تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل"بعدا إسرتاتيجيا، حسب آراء مسؤويل إدارات مواردها البشرية

أن مسؤويل إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة وافقوا على معظم العبارات  اليت تعرب عن مدى تبين . أ
م ملفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية اعتماد املؤسسات على مواردها البشرية :، واليت تؤكد علىمؤسسا
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ا لغرض تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة، هودات معتربةلتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية، وبذل املوارد البشرية 
.باملوارد البشرية للمؤسسة يتم يف ضوء إسرتاتيجيتها العامةوأن اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة 

ا وافقوا على كل العباراتوأن مسؤويل إدارات املوارد البشرية للمؤسس. ب اليت متثل الدور اإلسرتاتيجي ات ذا
التنظيمي لتحقيق تكامل إسرتاتيجية املوارد البشرية مع إسرتاتيجيات اهليكل :واليت تؤكد علىإلدارة املوارد البشرية، 

، وتكامل ممارسات إدارة املوارد البشرية مع بعضها من أجل تنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة، وحيازة أهداف املؤسسة
ا تعترب جزء من إسرتاتيجية املؤسسة، ومشاركة إدارة املوارد البشرية يف  إدارات املوارد البشرية على إسرتاتيجية خاصة 

.للمؤسسة وقيامها بتطوير نظام مكافآت يتناسب مع مستويات األداءتصميم اإلسرتاتيجية العامة 
وأن مسؤويل إدارات املوارد البشرية باملؤسسات املدروسة وافقوا على معظم العبارات اليت تبني مدى توفر . ج

إلدارة املوارد ةالشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بدورها اإلسرتاتيجي وعن قيامها باملراجعة اإلسرتاتيجي
امتالك مدير املوارد البشرية للمهارات الكافية للقيام مبهامه، وتوفري املعلومات الضرورية له :واليت تؤكد علىالبشرية، 

اإلسرتاتيجية، والقيام باملراجعة اإلسرتاتيجية للقيام بدوره، واعتبار إدارة املوارد البشرية شريكا هاما يف اختاذ القرارات 
.املوارد البشرية يف املؤسسة، وإجرائها خاصة عند ظهور نتائج سلبية غري متوقعةإلدارة 

ومما سبق، يتضح أن مسؤويل إدارات املوارد البشرية وافقوا على كل احملاور اليت تعرب عن البعد اإلسرتاتيجي 
ألوىل، ومدى توفر الشروط الضرورية إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجي يف املرتبة اإلدارة املوارد البشرية؛ ليأيت دور

ا يف املرتبة الثانية، مث مدى تبين مفهوم اإلدارة ة للموارد البشرية اإلسرتاتيجيلقيام إدارة املوارد البشرية بالدور املنوط 
.يف املرتبة الثالثة

يا، حسب آراء إذن، ملمارسات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة بعدا إسرتاتيج
مستوى الداللة (، وعليه ميكن القول أن الفرضية األوىل حمققة بدرجة عالية جدا مسؤويل إدارات مواردها البشرية

.، وبالتايل قبوهلا)0.00
مبختلف ممارسات إدارة املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة تم: "تنص على أنهواليت : في ضوء الفرضية الثانية. 2

:، تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل"آراء مسؤويل إدارات مواردها البشريةوفق، البشرية العمليةاملوارد 
تبني قيامهم العبارات اليت كلالدراسة وافقوا على  اليت مشلتهاأن مسؤويل إدارات املوارد البشرية للمؤسسات . أ

م، واليت تؤكد على وصف الوظيفة (على نتائج حتليل الوظائف اعتمادهم : بتخطيط املوارد البشرية مبؤسسا
نظام معلومات فعال خيدم عملية ختطيط يف حتديد االحتياجات من املوارد البشرية، وامتالك) ومواصفات شاغلها
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املوارد البشرية، والقيام بتحديد االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية كما ونوعا وأن التحديد املسبق لعدد ونوع 
.ت املطلوبة خيدم متطلبات حتقيق أهداف املؤسسةاملهارا

اليت تشري إىل تبين العباراتوأن مسؤويل إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة وافقوا على كل. ب
م، إذ تؤكد على االعتماد : إجراءات عملية التوظيف، واليت تشتمل على االستقطاب واالختيار والتعيني مبؤسسا

االستقطاب الداخلية لشغل الشواغر الوظيفية الفعلية أو املتوقعة، والسعي الستقطاب أفضل املرتشحني على مصادر
لشغل الوظائف املختلفة، واالعتماد على املصادر اخلارجية لالستقطاب، واالعتماد على املقابلة الشخصية لتسهيل 

تعليمية واخلصائص الشخصية يف آن واحد، وكذلك املفاضلة بني املرتشحني للتعرف على اخلربة العملية، اخللفية ال
والرتكيز على متابعة الفرد خالل فرتة التجربة لتحديد اعتبار اخلربة املهنية السابقة للمرتشح مؤشرا لنجاحه مستقبال، 

لتعيني يتم وفق مدى كفاءته، لتثبيته أو نقله أو فصله، والقيام بالتهيئة املبدئية للعامل بتعريفه بالوظيفة والزمالء، وأن ا
.مبدأ احلياد واملوضوعية بعيدا عن احملسوبية والعالقات الشخصية

وأن مسؤويل إدارات املوارد البشرية وافقوا على كل العبارات  اليت تعرب عن قيامهم بتدريب وتطوير املوارد البشرية . ج
م، حيث تؤكد على تركيز الربامج التدريبية على إكساب العاملني املهارات الضرورية ألداء مهامهم : مبؤسسا

واالعتماد على نتائج ل املهارات واملعارف اجلديدة املكتسبة، بكفاءة، وأنه يتم التعرف على أثر التدريب من خال
تقييم األداء يف حتديد االحتياجات التدريبية، وعمل إدارة املوارد البشرية على التنفيذ الدقيق للربامج التدريبية، والقيام 

.بتدريب الفرد لتويل مسؤوليات وواجبات أكرب من خالل ترقيته
تبني قيامهم بعملية لعبارات اليت اكلللمؤسسات حمل الدراسة وافقوا على  وارد البشرية وأن مسؤويل إدارات امل. د

أن تقييم األداء ميكنهم من حتديد قدرة كل فرد على أداء : التقييم الدقيق ألداء املوارد البشرية فيها، واليت تؤكد على
وسلوك العاملني، وأنه يتم من طرف املسؤول املباشر واجباته الوظيفية، واستعمال طريقة التقارير املكتوبة لتقييم أداء 

بعيدا عن التحيز واحملاباة، والقيام برتقية الفرد إىل منصب أعلى إذا تبني أنه ميتلك قدرات أعلى مما تتطلبه وظيفته 
.احلالية، ونقل الفرد إىل الوظيفة اليت تتناسب مع قدراته كنتيجة لتقييم أدائه يف وظيفته احلالة

مسؤويل إدارات املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة وافقوا على معظم العبارات اليت تشري إىل وأن. ه
م، واليت تؤكد على على ضمان استمرارية الرتكيز: استخدامهم خمتلف أنواع احلوافز لتحفيز املوارد البشرية مبؤسسا

ة وجودة املنتجات، والقيام بتحديد أنواع منح احلوافز يف املستقبل، واحلرص على حتفيزهم لغرض زيادة كمي
ا تزيد من التنافس اإلجيايب بني األفراد، وكذا احلوافز  السلوكات اليت سيتم حتفيزها، وتشجيع احلوافز الفردية أل

ا تنمي روح العمل كفريق متكامل، وأن أنظمة احلوافز املعتمَ  ا تؤدي إىل زيادة االلتزام التنظيمياجلماعية أل .دة 
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تعرب عن األجور واالهتمام بعدالتها يف وأن مسؤويل إدارات املوارد البشرية وافقوا على كل العبارات اليت. و
م، واليت تؤكد على منح األجور على أساس الوقت بغض النظر عن الكمية املنتجة، والعمل على ضمان : مؤسسا

كل منصب، واالعتماد على نتائج حتليل الوظائفحصول األفراد على أجور عادلة تتناسب مع األعباء الوظيفية ل
م مع تلك املدفوعة  يف حتديد األجر املناسب لكل وظيفة، وتناسب معدالت األجور املدفوعة من طرف مؤسسا

.من طرف مؤسسات يف نفس القطاع
األمن والسالمة وأن مسؤويل إدارات املوارد البشرية وافقوا على كل العبارات اليت تعرب عن مدى حرصهم على . ز

م، واليت تؤكد على العمل على محايتهم من األمراض املهنية ومن احلوادث ذات الصلة : املهنية للعاملني مبؤسسا
بالعمل، ووضع تعليمات خاصة حباالت الطوارئ املمكنة، وإجراء فحوصات طبية دورية للتأكد من عدم إصابتهم 

م السالمة اليت تتيح بيئة عمل آمنة للجميع، والقيام بتدريب العاملني باألمراض الناجتة عن ظروف العمل، وتوفري نظ
على استخدام معدات ومستلزمات الوقاية الشخصية، والقيام جبوالت رقابية مفاجئة لغرض التأكد من تطبيق 

.إجراءات السالمة املهنية
اليت تعرب عن البعد العملي إلدارة ومما سبق، يتضح أن مسؤويل إدارات املوارد البشرية وافقوا على كل احملاور 

املوارد البشرية؛ ليأيت القيام بتخطيط املوارد البشرية يف املرتبة األوىل، وتبين خمتلف إجراءات عملية توظيف املوارد 
ملوارد البشرية يف املرتبة الثانية، واالهتمام بالصحة والسالمة املهنية يف املرتبة الثالثة، مث الرتكيز على تدريب وتطوير ا

البشرية يف املرتبة الرابعة، يليهم احلرص على التقييم الدقيق ألداء املوارد البشرية يف املرتبة اخلامسة، مث االهتمام 
م يف املرتبة السادسة، وأخريا التحفيز مبختلف أنواع احلوافز يف املرتبة السابعة .مبستوى وعدالة األجور يف مؤسسا

راء آلوفقاالعمليةارسات إدارة املوارد البشرية مبختلف ممحمل الدراسة تم املؤسسات املتوسطةإذن، 
مستوى الداللة (حمققة بدرجة عالية جدا الثانيةمسؤويل إدارات مواردها البشرية، وعليه ميكن القول أن الفرضية 

.، وبالتايل قبوهلا)0.00
حبيث تشري ، "متتلك املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة ميزة تنافسية: "واليت مفادها: في ضوء الفرضية الثالثة. 3

:نتائج الدراسة امليدانية إىل
اليت تبني مدى حتقيق جودة املنتجات الدراسة وافقوا على كل العباراتاليت مشلتهاأن ممثلي املؤسسات . أ

م، واليت تؤكد على وفري املوارد البشرية القادرة على حتقيق التحسني املستمر، تركيزها على ت: واخلدمات يف مؤسسا
ا ملواصفات التصميم، واالهتمام بتحقيق اجلودة عند مستوى مقبول من التكلفة ، وأن  والعمل على مطابقة منتجا
ا على تلبية  تبين اجلودة أدى إىل تعزيز مركزها التنافسي، والقيام بتقييم حاجات ورغبات العمالء، وقدر
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االحتياجات املتغرية واملتجددة هلم، إضافة إىل التزام املوردين بتوفري احتياجات املؤسسات من مواد أولية عالية 
.اجلودة يف الوقت املناسب

ا على حتقيق اإلبداع العبارات اليتمعظموأن ممثلي املؤسسات حمل الدراسة وافقوا على . ب تشري إىل قدر
احلفاظ على املوارد البشرية املتميزة القادرة على تقدمي : فكار اإلبداعية، واليت تؤكد علىواهتمامها بتقدمي اآلراء واأل

األساليب اجلديدة، ومتكنها من مقابلة احلاجات املتغرية للعمالء احلاليني واملتوقعني، والعمل على توفري بيئة عمل 
منتجات متيزها عن منافسيها، واستثمار مشجعة على اإلبداع، وتوفرها على اإلمكانيات لتحويل األفكار إىل 

.األفكار اإلبداعية يف معاجلة املشاكل اليت تواجه هذه املؤسسات
تعرب عن حتقيق وأن مسؤويل إدارات املوارد البشرية يف املؤسسات املدروسة وافقوا على معظم العبارات اليت.ج

حرص هذه : ير واملوارد البشرية، واليت تؤكد علىاإلنتاج، التسويق، اإلمداد، البحث والتطو : الكفاءة يف وظائف
املؤسسات على االستغالل األمثل ملواردها املتاحة، واالعتماد على مبدأ التخصص لزيادة قدرة الفرد على أداء 

والعمل على ختفيض مهامه بكفاءة عالية، والقدرة على مواجهة األعطال اليت قد تقع خالل العملية اإلنتاجية، 
منتجات املؤسسات املنافسة، والرتكيز على خفض املخزون بتوريد املواد األولية فور ل عمالئها إىل معدالت حتوُّ 

االحتياج إليها يف عمليات اإلنتاج، والتنسيق املستمر بني وظيفيت اإلنتاج والبحث والتطوير، والرتكيز على استقطاب 
ا تتوافق مع متطلبات األساليب اإلنتاجية األفراد ذوي الكفاءات واملهارات العالية، ولذلك مهارات  املوارد البشرية 

.هلذه املؤسسات
ا على حتقيق االستجابة حلاجات . د وأن ممثلي هذه املؤسسات وافقوا على أغلبية العبارات اليت تشري إىل مدى قدر

م يف الطلب املرتقب على القيام باالتصال : عمالئها، واليت تؤكد على م واجتاها بالعمالء للتعرف على ميوال
م تتفق مع  ا، والوفاء بالتزامات التسليم يف اآلجال احملددة، واجلودة املدركة من طرف العميل حول خدما منتجا

م، لشكاوى العمالء واقرت قدمي خدمات حسب طلب العمالء، واإلصغاءوتتوقعاته، والقيام بإنتاج منتجات  احا
م، فأدى ذلك إىل تقليل تكاليف العمليات وختفيض اهلدر يف الوقت  والقدرة على حتقيق االستجابة السريعة لطلبا

.والعمل، وكذلك تنمية الوالء واالنتماء هلذه املؤسسات
لتنافسية؛ ومما سبق، يتضح أن ممثلي املؤسسات وافقوا على كل احملاور اليت متثل األسس العامة لبناء املزايا ا

ليأيت حتقيق اجلودة يف املرتبة األوىل، مث حتقيق الكفاءة يف املرتبة الثانية، يليهما حتقيق االستجابة حلاجات العمالء يف 
.املرتبة الثالثة، وأخريا حتقيق اإلبداع يف املرتبة الرابعة
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إدارات مواردها البشرية، إذن، متتلك املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة ميزة تنافسية وفقا آلراء مسؤويل 
.، وبالتايل قبوهلا)0.00مستوى الداللة (وعليه ميكن القول أن الفرضية الثالثة حمققة بدرجة عالية جدا 

يف حتقيق امليزة إجياباتؤثر ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية : "واليت مفادها: في ضوء الفرضية الرابعة. 4
:، وتشري نتائج الدراسة امليدانية إىل"التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة

ا تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على أن . أ الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
رتاتيجية للموارد البشرية وكذا الدور اإلسرتاتيجي ال يؤثر عليها كل من تبين مفهوم اإلدارة اإلسحني اجلودة، يف 

.إلدارة املوارد البشرية
ا تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا . ب وأن الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

وارد البشرية وكذا الدور اإلسرتاتيجي على اإلبداع، يف حني ال يؤثر عليه كل من تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للم
.إلدارة املوارد البشرية

ا تؤثر  . ج إجيابا وبدرجة كبرية كذلك وأن الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد جدا على الكفاءة، بينما ال يؤثر تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية والدور

.البشرية عليها
ا تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على و . د أن الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 

ة وكذا االستجابة حلاجات العمالء، يف حني ال يؤثر عليها كل من تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشري
.الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية

ا كذلك تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية و . ه أن الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
رية وكذا الدور جدا على امليزة التنافسية، بينما ال يؤثر عليها كل من تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البش

.اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية
.وأن البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية على اجلودة. و
.وأن البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية ال يؤثر على اإلبداع. ز
.يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية على الكفاءةوأن البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية . ح
.وأن البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية ال يؤثر على االستجابة حلاجات العمالء. ط
.وأن البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية على امليزة التنافسية. ي
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ا تؤثر إجيابا الشروط الضرورية لقيومما سبق، يتضح أن ام إدارة املوارد البشرية بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
االستجابة حلاجات العمالء، وبالتايل تؤثر أيضا إجيابا و اجلودة، اإلبداع، الكفاءة : وبدرجة كبرية جدا على كل من

.وبدرجة كبرية جدا على امليزة التنافسية
وبالتايل اجلودة والكفاءة،رية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية على كما أن البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البش

.يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية على امليزة التنافسية
ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية يف حتقيق امليزة التنافسية إذن، 

، )0.03مستوى الداللة (حمققة بدرجة عالية الرابعة، وعليه ميكن القول أن الفرضية للمؤسسات حمل الدراسة
.وبالتايل قبوهلا

يف حتقيق امليزة إجياباتؤثر ممارسات إدارة املوارد البشرية العملية : "واليت مفادها: في ضوء الفرضية الخامسة. 5
:، وتشري نتائج الدراسة امليدانية إىل"التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة

وتطوير املوارد البشرية، وتقييم أداء املوارد البشرية والصحة والسالمة املهنية، تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية أن تدريب . أ
ختطيط املوارد البشرية : جدا على اجلودة، يف حني يؤثر نظام احلوافز عليها سلبا وبدرجة كبرية جدا، أما كل من

.والتوظيف واألجور فال يؤثر  على اجلودة
ويؤثر عليه نظام احلوافز واألجور وتطوير املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اإلبداع،وأن تدريب. ب

ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، تقييم أداء املوارد البشرية والصحة والسالمة : إجيابا وبدرجة كبرية، يف حني كل من
.املهنية ال يؤثر على اإلبداع

واألجور تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على الكفاءة، يف حني يؤثر عليها املوارد البشريةوأن تدريب وتطوير. ج
: تقييم أداء املوارد البشرية إجيابا وبدرجة كبرية، بينما نظام احلوافز فيؤثر سلبا وبدرجة كبرية جدا عليها، أما كل من

.يؤثر على الكفاءةختطيط املوارد البشرية والتوظيف والصحة والسالمة املهنية فال
والصحة والسالمة املهنية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على االستجابة وأن تدريب وتطوير املوارد البشرية. د

ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، تقييم أداء املوارد البشرية، نظام احلوافز واألجور يف املؤسسة حلاجات العمالء، أما 
.فهي ال تؤثر عليها

واألجور والصحة والسالمة املهنية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة أن تدريب وتطوير املوارد البشريةو . ه
ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، تقييم أداء املوارد البشرية ونظام احلوافز : يف حني ال يؤثر عليها كل منالتنافسية، 
.يف املؤسسة
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.املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اجلودةوأن البعد العملي إلدارة . و
.وأن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اإلبداع. ز
.وأن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على الكفاءة. ح
.املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على االستجابة حلاجات العمالءوأن البعد العملي إلدارة . ط
.وأن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة التنافسية. ي

جة كبرية جدا ومما سبق، يتضح أن تدريب وتطوير املوارد البشرية والصحة والسالمة املهنية تؤثر إجيابا وبدر 
على كل من اجلودة واالستجابة حلاجات العمالء، ويؤثر تدريب وتطوير املوارد البشرية كذلك إجيابا وبدرجة كبرية 
جدا على كل من اإلبداع والكفاءة، وتؤثر األجور على اإلبداع إجيابا وبدرجة كبرية، كما تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية 

تدريب وتطوير املوارد البشرية واألجور والصحة والسالمة املهنية : يضا كل منيؤثر أجدا على الكفاءة، وبالتايل
.إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة التنافسية

اجلودة، اإلبداع، : كما أن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على كل من
.لتايل يؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة التنافسيةالكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء، وبا

تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا يف حتقيق امليزة التنافسية ،إذن، ممارسات إدارة املوارد البشرية العملية
، )0.00مستوى الداللة (للمؤسسات حمل الدراسة، وعليه ميكن القول أن الفرضية اخلامسة حمققة بدرجة عالية جدا 

.وبالتايل قبوهلا
ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية والعملية ال : "واليت تنص على أن: في ضوء الفرضية السادسة. 6

:، وتشري نتائج الدراسة امليدانية إىل"تساهم بنفس الدرجة يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة
البعد عليها وارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اجلودة، يف حني يؤثر أن البعد العملي إلدارة امل. أ

.اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية سلبا وبدرجة كبرية
وأن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على اإلبداع، بينما ال يؤثر عليه البعد . ب

.دارة املوارد البشريةاإلسرتاتيجي إل
البعد عليها وأن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على الكفاءة، يف حني ال يؤثر . ج

.اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية
حلاجات العمالء، ويؤثر وأن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على االستجابة . د

.البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية عليها سلبا وبدرجة كبرية جدا
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البعد بينما، امليزة التنافسيةوأن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على . ه
.كبرية جداعليها سلبا وبدرجة  ؤثر ياإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية 

ومما سبق، يتضح أن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر على كافة عناصر امليزة التنافسية؛ إذ يؤثر إجيابا 
اجلودة واإلبداع والكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء، وبالتايل يؤثر أيضا إجيابا وبدرجة  : وبدرجة كبرية جدا على

.كبرية جدا على امليزة التنافسية
يف حني يؤثر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية سلبا وبدرجة كبرية على اجلودة، ويؤثر سلبا وبدرجة  
كبرية جدا على االستجابة حلاجات العمالء، وال يؤثر على كل من اإلبداع والكفاءة، وبالتايل يؤثر سلبا وبدرجة  

.كبرية جدا على امليزة التنافسية
دارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية يف املؤسسات إدرجة واجتاه تأثري أبعاد ممارسات إذن، هناك تباين يف 

حمل الدراسة؛ حبيث يؤثر البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية إجيابا وبدرجة كبرية جدا، يف حني 
.وبدرجة كبرية جدايؤثر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية عليها سلبا 

الدرجة االجتاه و ال تساهم بنفس العملية اإلسرتاتيجية و ممارسات إدارة املوارد البشرية وعليه، ميكن القول أن
.وبالتايل قبوهلا،ة حمققة بدرجة عاليةالسادسالفرضية فوبالتايلالتنافسية للمؤسسات حمل الدراسة، زايااملبناءيف 
ة الميدانية في ضوء الدراسات السابقةاسمناقشة نتائج الدر . ثانيا

فيما يلي، سنقوم مبقارنة النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل قيامنا بالدراسة امليدانية اليت مشلت مخسني 
بتلك اليت ذكرناها يف مقدمة هذا البحث، وذلك من خالل عرض جوانب مؤسسة متوسطة احلجم بوالية سطيف، 

.جدتبينها، إن وُ االتفاق واالختالف فيما
:واليت توصلت إىل أنّ ،)سماللي يحضيه(تتفق دراستنا مع نتائج الدراسة التي قام بها . 1
امليزة التنافسية تعترب هدفا إسرتاتيجيا يعكس وضعا تنافسيا جديدا ومستمرا للمؤسسة االقتصادية إزاء منافسيها، . أ

.والكفاءة واملعرفةحيث تسعى لتحقيقه من خالل التمّيز يف اجلودة 
ا على اإلبداع واالبتكار، وهي مصدر . ب أصبح للموارد البشرية دورا إسرتاتيجيا ضمن موارد املؤسسة، بسبب قدر

ملمارسات إدارة املوارد البشرية يف :وتوصلنا من خالل دراستنا إىل أن.األداء املتميز للمؤسسة االقتصادية
ا قادرة على حتقيق أبعاد بناء املزايا التنافسية، ممثلة يفاملؤسسات حمل الدراسة بعدا إسرتاتي اجلودة، :جيا، وأ

وأن البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية . اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء
.يف حتقيق املزايا التنافسية
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Patrick M. Wright; Gary C. McMahan; Abagail(قام بها تتفق نتائج دراستنا مع الدراسة التي . 2

McWilliams( ، واليت ناقش فيها الباحثون نظريا دور ممارسات ومسؤويل إدارات املوارد البشرية كمصدر للميزة
إىل أن وتوصلنا من خالل إجراء الدراسة التطبيقية. التنافسية املستدامة واآلثار املرتتبة على تنمية املوارد البشرية

.إجيابا وبدرجة كبرية جدا يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات املتوسطة اجلزائريةممارسات إدارة املوارد البشرية تؤثر
Lismen L.M. Chan; Margaret A. Shaffer; Ed(تختلف دراستنا مع النتائج التي توصل إليها .3

Snape(،بشرية مل يكن هلا تأثري هام على أداء املؤسسات، إال أن الثقافة واليت تفيد بأن ممارسات إدارة املوارد ال
يف حني توصلت دراستنا إىل أن ممارسات إدارة . التنظيمية هي مصدر قّيم هلا سعيا لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة

.املوارد البشرية تؤثر تأثريا هاما يف بناء املزايا التنافسية
واليت توصلت إىل العديد ،)فاطمة علي الربابعة(نتائج الدراسة التي قامت بها وتتفق نتائج دراستنا أيضا مع . 4

:من النتائج، من بينها
.لسياسات إدارة املوارد البشرية يف املنظمات العامة األردنية، دورا كبريا يف حتقيق امليزة التنافسية هلذه املنظمات. أ

االختيار، التمكني وتقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس يف توافر درجة عالية من أبعاد سياسة االستقطاب، . ب
.اجلامعة األردنية

واملتغري الكلي ) سياسات إدارة املوارد البشرية(وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة قوية بني املتغري الكلي املستقل . ج
).امليزة التنافسية(التابع 

ة تويل أمهية كبرية ملختلف املمارسات العملية إلدارة أكدت دراستنا على أن املؤسسات حمل الدراسوقد
ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، الصحة والسالمة املهنية، التدريب والتطوير، تقييم األداء، األجور، : املوارد البشرية

: جدا يف حتقيق كل منوأن ممارسات إدارة املوارد البشرية العملية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية .مث التحفيز على الرتتيب
اجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء، وبالتايل تؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة 

وأن ممارسات إدارة املوارد البشرية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات اليت .التنافسية
.مشلتها الدراسة

-Chung(الدراسة التي قام بها يجةتتفق نتائج دراستنا مع نت. 5 Jen Chen; Jing- Wen Huang(، واليت
ومكنتنا دراستنا امليدانية من التوّصل . ممارسات إدارة املوارد البشرية تؤثر إجيابا على األداء االبتكاريتشري إىل أن 

اجلودة، اإلبداع، الكفاءة : جيابا وبدرجة كبرية جدا على كل منإىل أن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إ
.واالستجابة حلاجات العمالء
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ل من خالل دراسته الذي توصّ ،)عبد المحسن أحمد حاجي(نتائج دراستنا مع نتائج كذلك وتتفق  . 6
االستقطاب والتعيني، : إىل وجود أثر ذي داللة معنوية لكل من،التطبيقية يف شركة زين الكويتية لالتصاالت اخللوية

ومكنتنا .التدريب والتطوير، تقييم األداء، التعويضات، الصحة والسالمة املهنية، يف حتقيق التميز بتقدمي اخلدمة
إجيابا  وبدرجة  تدريب وتطوير املوارد البشرية والصحة والسالمة املهنية، يؤثر: دراستنا من التوّصل إىل أن كال من

.كبرية جدا على كل من اجلودة واالستجابة حلاجات العمالء
، الذي توصل إىل أن املؤسسات حمل )عمر بن سديرة(كما تتفق نتائج دراستنا أيضا مع نتائج دراسة . 7

طبيعة العالقة بني الدراسة تويل أمهية كبرية لردود األفعال اخلاصة بالعمالء اجتاه املنتجات اليت تقدمها، ويعود ذلك ل
هذه املؤسسات وعمالئها اليت تطبعها خاصية اجلوارية، ويف أغلب األحيان يغلب عليها الطابع الشخصي يف خدمة 

ا، وتعمل : وتوصلنا يف نفس السياق إىل أن.العميل املؤسسات اليت مشلتها الدراسة تضع العميل يف مقدمة اهتماما
ا حتقق االستجابة على الوفاء بالتزامات التسليم يف اآلجال احملددة،  م، وأ ويتم اإلصغاء لشكاوى العمالء واقرتاحا

م للتعرف على م م، وتقوم باالتصال  االسريعة لطلبا م يف الطلب املرتقب على منتجا م واجتاها .يوال
وقد توصلت إىل أن ملمارسات إدارة املوارد البشرية دورا كبريا يف ،)كلتوم واكلي(وتتفق دراستنا مع دراسة . 8

ت ومتيز وحتسني األداء وجودة اخلدمااإلنتاجيةحتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة وحتقيق نتائج إجيابية تتمثل يف زيادة 
وحىت متارس هذه املمارسات دورا إجيابيا يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات، جيب أن تنحى منحا . املوارد البشرية

.احلديثة يف تطبيقهاباالجتاهاتإسرتاتيجيا وأن يؤخذ 
املزايا التنافسية؛ وتوصلنا بدورنا إىل أن ممارسات إدارة املوارد البشرية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا يف بناء 

حيث أن املمارسات اإلسرتاتيجية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية يف حتقيق املزايا التنافسية، وتؤثر املمارسات العملية إجيابا 
.وبدرجة كبرية جدا يف حتقيقها

.Sanad A. Alajmi; Meshref A(الباحثان توصل إليهاالتي يجةنتالوتتفق دراستنا أيضا مع . 9

Alenezi(، واليت مفادها ملمارسات إدارة املوارد البشرية يف شركات التصنيع الكويتية تأثريا إجيابيا كبريا على امليزة
وتوصلت دراستنا بدورها إىل أن ممارسات إدارة املوارد البشرية تؤثر إجيابيا وبدرجة كبرية جدا يف بناء املزايا . التنافسية

.يةالتنافسية للمؤسسات املتوسطة اجلزائر 
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لدراسةانتائج . ثالثا
بعد عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية، ومناقشتها يف ضوء الفرضيات، توصلت هذه الدراسة إىل 

دارة املوارد البشرية يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات املتوسطة اجلزائرية، إجمموعة من النتائج اخلاصة بأثر ممارسات 
:يليواليت ميكن عرضها كما 

اهلامة واحليوية يف املؤسسات حمل الدراسة؛ إذ أن ملمارسات إدارة املوارد رة املوارد البشرية من اإلداراتتعترب إدا.1
، ليأيت الدور اإلسرتاتيجي الذي أصبحت تقوم به لتحقيق أهداف املؤسسة يف املرتبة البشرية فيها بعدا إسرتاتيجيا

ورية لقيام إدارة املوارد البشرية بدورها اإلسرتاتيجي يف املرتبة الثانية، وأخريا مدى األوىل، مث توفرها على الشروط الضر 
.تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف هذه املؤسسات يف املرتبة الثالثة

العملية؛ ليأيت القيام حمل الدراسة أمهية كبرية ملختلف ممارسات إدارة املوارد البشرية تويل املؤسسات املتوسطة . 2
بتخطيط املوارد البشرية يف املرتبة األوىل، وتبين خمتلف إجراءات عملية التوظيف يف املرتبة الثانية، واالهتمام بالصحة 
والسالمة املهنية للعاملني يف املرتبة الثالثة، مث الرتكيز على تدريب وتطوير املوارد البشرية يف املرتبة الرابعة، واحلرص 

، مبستوى وعدالة األجور يف املرتبة السادسةالتقييم الدقيق ألداء املوارد البشرية يف املرتبة اخلامسة، فاالهتمامعلى 
.ويليهم التحفيز مبختلف أنواع احلوافز يف املرتبة السابعة

م علىسات املتوسطة حمل الدراسة على كلموافقة ممثلي املؤس.3 حتقيق أبعاد احملاور اليت تشري إىل قدرة مؤسسا
بناء املزايا التنافسية؛ ليأيت حتقيق اجلودة يف املرتبة األوىل، وحتقيق الكفاءة يف املرتبة الثانية، يليهما حتقيق االستجابة 

وبذلك فاملؤسسات اليت مشلتها الدراسة متتلك . حلاجات العمالء يف املرتبة الثالثة، مث حتقيق اإلبداع يف املرتبة الرابعة
.فسيةمزايا تنا

: ا على كل مندورية لقيام إدارة املوارد البشرية بدورها اإلسرتاتيجي إجيابا وبدرجة كبرية جتؤثر الشروط الضر .4
اجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء، وبالتايل تؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة 

.التنافسية
إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية على اجلودة والكفاءة، وبالتايل يؤثر كما أن البعد اإلسرتاتيجي. أ

.إجيابا وبدرجة كبرية على امليزة التنافسية
أي أن ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية يف حتقيق املزايا التنافسية للمؤسسات . ب

.حمل الدراسة
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اجلودة : ؤثر تدريب وتطوير املوارد البشرية والصحة والسالمة املهنية إجيابا وبدرجة كبرية جدا على كل مني. 5
واالستجابة حلاجات العمالء، ويؤثر تدريب وتطوير املوارد البشرية كذلك إجيابا وبدرجة كبرية جدا على كل من 

كبرية، كما تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على الكفاءة، اإلبداع والكفاءة، وتؤثر األجور على اإلبداع إجيابا وبدرجة
تدريب وتطوير املوارد البشرية واألجور والصحة والسالمة املهنية إجيابا وبدرجة كبرية جدا : وبالتايل يؤثر أيضا كل من

.على امليزة التنافسية
اجلودة، اإلبداع، الكفاءة : ة جدا على كل منكما أن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبري . أ

.واالستجابة حلاجات العمالء، وبالتايل يؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة التنافسية
أي أن ممارسات إدارة املوارد البشرية العملية، تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا يف حتقيق امليزة التنافسية . ب

.ا الدراسةللمؤسسات اليت مشلته
: البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على كافة عناصر امليزة التنافسية؛ إذ يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا علىيؤثر . 6

اجلودة واإلبداع والكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء، وبالتايل يؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة 
.التنافسية

البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية سلبا وبدرجة كبرية على اجلودة، ويؤثر سلبا وبدرجة كبرية يف حني يؤثر. أ
جدا على االستجابة حلاجات العمالء، وال يؤثر على كل من اإلبداع والكفاءة، وبالتايل يؤثر سلبا وبدرجة كبرية 

.جدا على امليزة التنافسية
اه تأثري أبعاد ممارسات أدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية يف املؤسسات هناك تباين يف درجة واجتأي أن. ب

حمل الدراسة؛ حبيث يؤثر البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية إجيابا وبدرجة كبرية جدا، يف حني 
.برية جدايؤثر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية عليها سلبا وبدرجة ك

أن ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية والعملية ال تساهم بنفس الدرجة يف بناء املزايا التنافسية . ج
.للمؤسسات حمل الدراسة

يف بناء املزايا جدا ومما سبق، ميكن القول أن ممارسات إدارة املوارد البشرية تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية 
.ملتوسطة اجلزائرية، وخاصة العملية منهاالتنافسية للمؤسسات ا
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:خالصة
ا يف بعض املؤسسات املتوسطة بوالية سطيف، فضاءً عترب هذا الفصليُ  لعرض الدراسة امليدانية اليت قمنا 

وقد متثل جمتمع الدراسة يف مجيع املؤسسات . لغرض حتليل أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية يف بناء مزاياها التنافسية
جمموعةشاط، ومشلت دراستنا املتوسطة بوالية سطيف سواء كانت عمومية أو خاصة وتنشط يف كل قطاعات الن

وقد اعتمدنا يف مجع البيانات على االستمارة كأداة أساسية، واليت تضمنت جمموعة .ضمت مخسني مؤسسة منها
ومتثلت مفردات العينة يف مسؤويل إدارات املوارد البشرية يف املؤسسات . من العبارات اليت جتسد متغريات الدراسة

م، قمنا مبعاجلتها إحصائيا عن طريق برنامج وبعد .اليت اشتملتها الدراسة وعرضنا spss.22احلصول على إجابا
خمتلف النتائج املتعلقة مبتغريات الدراسة والعالقة بينها، كما قمنا باختبار الفرضيات املقرتحة لغرض اإلجابة على 

:األسئلة املطروحة، حيث أنه
حيث اتضح أن ملمارسات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املتوسطة حمل ،مت إثبات صحة الفرضية األوىل- 

.الدراسة بعدا إسرتاتيجيا
تم مبختلف ،ومت إثبات صحة الفرضية الثانية أيضا-  حيث تبني أن املؤسسات املتوسطة اليت مشلتها الدراسة 

.املمارسات العملية إلدارة املوارد البشرية
.وبالتايل التأكيد على أن املؤسسات املتوسطة حمل الدراسة متتلك ميزة تنافسية،لثالثةومت قبول الفرضية ا- 
يف إجياباحيث تبني أن ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية تؤثر ،ومت التأكيد على صحة الفرضية الرابعة- 

.التنافسية للمؤسسات حمل الدراسةحتقيق امليزة
يف إجياباواليت أظهرت أن ممارسات إدارة املوارد البشرية العملية تؤثر ،كذلك إثبات صحة الفرضية اخلامسةومت- 

.حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة
واليت تؤكد أن ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية والعملية ال ،ومت إثبات صحة الفرضية السادسة أيضا- 

.هم بنفس الدرجة يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات اليت مشلتها الدراسةتسا



الخاتمــــــــــــــة
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ةــالخاتم

تنافسيتهاكل مؤسسة، من بينها املتوسطة احلجم، ومن خالل ممارسة خمتلف أنشطتها إىل رفع دف
ولذلك، يتعني عليها الرتكيز على احلفاظ على عمالئها وجذب عمالء . وحتقيق أهدافها وضمان استمراريتها

قل مع احلفاظ على املستوى املطلوب من عن طريق تقدمي منتجات وخدمات متميزة أو بتكلفة أمنافسيها، وذلك
ره جبودة حمددات أساسية لرضا العاملني والذي يرتبط بدو وتعترب خمتلف ممارسات إدارة املوارد البشرية. اجلودة

. مة للعمالءاخلدمة املقدَّ 
ابية تضمن وإن جناح تنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة، يتطلب أن تعمل إدارة املوارد البشرية على تنمية أنظمة رق

وعليه، يتعني على .أداء العاملني ملهامهم بالطريقة اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف احملددة يف اخلطة اإلسرتاتيجية
ر احتياجات املؤسسة من العاملني باألعداد الكافية وباملواصفات واملهارات املطلوبة، إدارة املوارد البشرية أن توفّ 

وأن تعمل على ف على مدى توافق نتائجهم مع األهداف التنظيمية، هم للتعرّ وأن تقوم بالتقييم الدقيق ألدائ
ر أنظمة حوافز وأجور مبستوى أعلى من املنافسني، مبا يؤدي إىل ضمان وأن توفِّ ،متطوير معارفهم وسلوكا

ف مع الضغوط كيّ وبالتايل تكون قادرة على الت،استقطاب واحلفاظ على أفضل املوارد البشرية واليت تتميز باملرونة
ا من طرف املؤسسات املنافسة .ومواجهة تغريات احمليط املتسارعة وبناء مزايا تنافسية يصعب تقليدها أو حماكا

وقد جاءت هذه الدراسة لتحليل أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات 
وضوع يف إطار نظري وتطبيقي؛ حيث تعرضنا إىل اإلطار النظري ملمارسات املتوسطة اجلزائرية، وقد تناولنا هذا امل

إدارة البشرية يف الفصل األول، ومتحور الفصل الثاين حول امليزة التنافسية وأسس بنائها، وتعرفنا من خالل الفصل 
تمام باملوارد البشرية  واملتوسطة وواقعها يف اجلزائر، وكذا أسباب زيادة االهةالثالث على مفهوم املؤسسات الصغري 

ولغرض حتليل أثر ممارسات .كمصدر لتحقيق امليزة التنافسية وكيفية بنائها من خالل ممارسات إدارة املوارد البشرية
جمموعةإدارة املوارد البشرية يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات املتوسطة اجلزائرية، قمنا بإجراء دراسة ميدانية على 

عترب جمال دراستنا، وقمنا بتصميم استمارة كأداة أساسية لعمومية واخلاصة بوالية سطيف، واليت تُ من املؤسسات ا
جلمع البيانات، تتضمن جمموعة من العبارات اليت تقيس متغريات الدراسة، وقد مت توزيعها على مسؤويل إدارات 

لبيانات إحصائيا باستخدام برنامج احلزم معاجلة اوبعد اسرتجاعها، متّ .املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية، مث قمنا بعرض وحتليل نتائج الدراسة، ومناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات ويف ضوء 

وقد أكدت الدراسة امليدانية صحة .نتائج الدراسات السابقة إلبراز جوانب االتفاق واالختالف فيما بينها
.الفرضيات املقرتحة
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:يليتتمثل فيما،توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج:لدراسةانتائج 
تعترب إدارة املوارد البشرية من اإلدارات اهلامة واحليوية يف املؤسسات حمل الدراسة؛ إذ أن ملمارسات إدارة املوارد . 1

م به لتحقيق أهداف املؤسسة يف املرتبة البشرية فيها بعدا إسرتاتيجيا، ليأيت الدور اإلسرتاتيجي الذي أصبحت تقو 
األوىل، مث توفرها على الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بدورها اإلسرتاتيجي يف املرتبة الثانية، وأخريا 

.مدى تبين مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف هذه املؤسسات يف املرتبة الثالثة
توسطة حمل الدراسة أمهية كبرية ملختلف ممارسات إدارة املوارد البشرية العملية؛ ليأيت القيام تويل املؤسسات امل. 2

بتخطيط املوارد البشرية يف املرتبة األوىل، وتبين خمتلف إجراءات عملية التوظيف يف املرتبة الثانية، واالهتمام 
كيز على تدريب وتطوير املوارد البشرية يف املرتبة الرابعة، بالصحة والسالمة املهنية للعاملني يف املرتبة الثالثة، مث الرت 

واحلرص على التقييم الدقيق ألداء املوارد البشرية يف املرتبة اخلامسة، فاالهتمام مبستوى وعدالة األجور يف املرتبة 
.السادسة، ويليهم التحفيز مبختلف أنواع احلوافز يف املرتبة السابعة

م على حتقيق أبعاد موافقة ممثلي املؤسسات. 3 املتوسطة حمل الدراسة على كل احملاور اليت تشري إىل قدرة مؤسسا
بناء املزايا التنافسية؛ ليأيت حتقيق اجلودة يف املرتبة األوىل، وحتقيق الكفاءة يف املرتبة الثانية، يليهما حتقيق االستجابة 

وبذلك فاملؤسسات اليت مشلتها الدراسة متتلك . املرتبة الرابعةحلاجات العمالء يف املرتبة الثالثة، مث حتقيق اإلبداع يف 
.مزايا تنافسية

: تؤثر الشروط الضرورية لقيام إدارة املوارد البشرية بدورها اإلسرتاتيجي إجيابا وبدرجة كبرية جدا على كل من. 4
ا وبدرجة كبرية جدا على امليزة اجلودة، اإلبداع، الكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء، وبالتايل تؤثر أيضا إجياب

.التنافسية
كما أن البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية على اجلودة والكفاءة، وبالتايل يؤثر . أ

.إجيابا وبدرجة كبرية على امليزة التنافسية
ا وبدرجة كبرية يف حتقيق املزايا التنافسية أي أن ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية تؤثر إجياب. ب

.للمؤسسات حمل الدراسة
اجلودة : يؤثر تدريب وتطوير املوارد البشرية والصحة والسالمة املهنية إجيابا وبدرجة كبرية جدا على كل من. 5

ا على كل من واالستجابة حلاجات العمالء، ويؤثر تدريب وتطوير املوارد البشرية كذلك إجيابا وبدرجة كبرية جد
اإلبداع والكفاءة، وتؤثر األجور على اإلبداع إجيابا وبدرجة كبرية، كما تؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على 
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تدريب وتطوير املوارد البشرية واألجور والصحة والسالمة املهنية إجيابا : الكفاءة، وبالتايل يؤثر أيضا كل من
.وبدرجة كبرية جدا على امليزة التنافسية

اجلودة، اإلبداع، الكفاءة : كما أن البعد العملي إلدارة املوارد البشرية يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على كل من. أ
.واالستجابة حلاجات العمالء، وبالتايل يؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة التنافسية

جيابا وبدرجة كبرية جدا يف حتقيق امليزة التنافسية أي أن ممارسات إدارة املوارد البشرية العملية، تؤثر إ. ب
.للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة

: يؤثر البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على كافة عناصر امليزة التنافسية؛ إذ يؤثر إجيابا وبدرجة كبرية جدا على. 6
ثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية جدا على امليزة اجلودة واإلبداع والكفاءة واالستجابة حلاجات العمالء، وبالتايل يؤ 

.التنافسية
يف حني يؤثر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية سلبا وبدرجة كبرية على اجلودة، ويؤثر سلبا وبدرجة كبرية . أ

جدا على االستجابة حلاجات العمالء، وال يؤثر على كل من اإلبداع والكفاءة، وبالتايل يؤثر سلبا وبدرجة كبرية 
.جدا على امليزة التنافسية

ين يف درجة واجتاه تأثري أبعاد ممارسات أدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية يف املؤسسات أي أن هناك تبا. ب
حمل الدراسة؛ حبيث يؤثر البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية إجيابا وبدرجة كبرية جدا، يف حني 

.سلبا وبدرجة كبرية جدايؤثر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية عليها
أن ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية والعملية ال تساهم بنفس الدرجة يف بناء املزايا التنافسية . ج

.للمؤسسات حمل الدراسة
عرض أهم نتائج الدراسة، ومناقشتها يف ضوء الفرضيات املقرتحة ملعاجلة املوضوع، والتطرق بعد: مقترحاتال

انب االتفاق واالختالف بني النتائج املتوصل إليها وتلك املتعلقة بالدراسات السابقة، نقوم فيما يلي لبعض جو 
.بتقدمي مجلة من املقرتحات ذات الصلة مبوضوع البحث

دف زيادة تطّور ورقي املؤسسات املتوسطة، ودعم تنافسيتها يف ظل البيئة شديدة املنافسة، نقدم بعض 
:مبتغريات الدراسة، فيما يليةذات الصلاملقرتحات 

ضرورة دعم اإلدارة باستمرار لدور إدارة املوارد البشرية يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية، وبالتايل ضمان تكييف . 1
.إسرتاتيجية املوارد البشرية حسب تغري إسرتاتيجية املؤسسة
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رية، لتثمني مبدأ حتقيق التكامل بني الربامج اخلاصة إجراء املراجعة اإلسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية بصفة دو . 2
.باملوارد البشرية واألهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة

قيام إدارة املوارد البشرية بدور الوسيط بني اإلدارة والعاملني؛ إذ تعرفهم باإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة وبدورهم . 3
ا تتكامل وتتفاعل مع إسرتاتيجية املؤسسة، ومن مث حتقيق الفعال يف تنفيذها، من خالل وضع إسرتاتيجية خاصة

.أهداف هذه األخرية وأهداف العاملني معا
داخل (استحداث وحدة تنظيمية باملؤسسة لإلشراف على تدريب املوارد البشرية، والرتكيز على التدريب الذايت . 4

لتقييم املباشر ألثره على املهارات واملعارف اجلديدة وتكوين املدربني، لتقليص تكلفته الباهظة، والقيام با) املؤسسة
.املكتسبة وعلى سلوك املتدربني بعد التدريب

العمل على رفع الروح املعنوية للعاملني وزيادة درجة والئهم للمؤسسة، من خالل االستمرار يف التقييم العادل . 5
، وذلك لضمان حتقيق التوافق بني قدرات ألدائهم، ونقلهم أو ترقيتهم حسب ما تظهره نتائج تقييم األداء

.ومؤهالت العاملني ومتطلبات مناصب عملهم
تغيري ثقافة العاملني حنو العمل اجلماعي، والرتكيز على منح احلوافز اجلماعية مقابل قدرة فريق العمل على . 6

ة العمالء واالستجابة حتقيق األهداف، واالهتمام برفع مستويات الرضا لديهم، مما ينعكس إجيابا على معامل
م ومواجهة التغري املستمر يف أذواقهم م وتوقعا وباملقابل، كلما كانت جودة اخلدمة املدركة من . السريعة حلاجا

م، يتحقق رضاهم .طرف العمالء تتفق مع توقعا
حتياجات رفع مستويات األجور بني كل فرتة وأخرى، لتتناسب مع تكاليف املعيشة وتشبع إىل حد ما، اال. 7

م .املختلفة للعاملني وعائال
احملافظة على الكفاءات املتوفرة لديها، وإشراكها يف اختاذ القرارات، وحل املشكالت املرتبطة بالعمل، والعمل . 8

باستمرار على جذب أفضل املوارد البشرية املتوفرة، وجعل الوعي باجلودة من معايري االختيار واملفاضلة بني 
.غل الوظائفاملرتشحني لش

م والشكاوى . 9 العمل على بناء وجتسيد عالقات قوية بني اإلدارة والعاملني، خاصة عن طريق االهتمام بتظلما
املقدمة من طرفهم، وتنمية مسارهم الوظيفي، وإجياد طرق بديلة ملعاجلة حمدودية فرص التقدم الوظيفي، وكذا 

عامل املتميز ومكافأته، مما يكون له أثر معنوي إجيايب عليهم وشعورهم حتقيق العدالة واملساواة فيما بينهم ومتييز ال
.بأمهيتهم بالنسبة للمؤسسة
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الرتكيز على تنمية مهارات العاملني وزيادة معارفهم لتتوافق مع التطورات التكنولوجية السريعة، مما ينعكس . 10
م على مواجهة املنافسة احلادة، والتحديات العد .يدة اليت متيز بيئة عملها اخلارجيةعلى قدرة مؤسسا

م ووجهات نظرهم، واستطالع آرائهم حول خمتلف اجلوانب . 11 وضع سجل يف متناول العاملني لتقدمي اقرتاحا
ا، عمالئها ومستقبلها، والعمل على تشجيع اإلبداع والتنافس فيما بينهم، خدمًة  املتعلقة باملؤسسة، منتجا

ا التنافسيةألهداف املؤسسة وزيادًة ل .قدر
العمل على دعم املبدعني واحلفاظ عليهم، وحتفيزهم مبختلف أنواع احلوافز، للتمكن من طرح منتج جديد . 12

متميز ما بني فرتة وأخرى حيقق للمؤسسة ميزة تنافسية مبدخل التمييز، ويليب االحتياجات املتغرية واملتجددة 
.ظة عليهم، ويستقطب عمالء املؤسسات املنافسةللعمالء احلاليني للمؤسسة وبالتايل احملاف

السعي حنو التحديث املستمر لآلالت واملعدات، يف حدود اإلمكانيات املتاحة، حىت تكون أنظمة اإلنتاج . 13
.قادرة على تنفيذ مواصفات التصميمات املقرتحة من طرف العمالء واإلنتاج حسب طلبهم مع حتسني اجلودة

التكلفة إىل أدىن املستويات املمكنة؛ سواء من خالل عمليات اإلنتاج، أو التسويق، أو العمل على ختفيض . 14
اإلمداد، أو املوارد البشرية، وذلك مقارنة بتكلفة املؤسسات املنافسة احلالية أو احملتملة، مع االحتفاظ باجلودة 

.املطلوبة لتحقيق ميزة التكلفة األقل
املتوسطة ومراكز البحوث واجلامعات، واالتصال باملتخصصني والباحثني يف التعاون والتنسيق بني املؤسسات. 15

خمتلف اجلوانب التسيريية، لالستفادة من معارفهم النظرية احلديثة ونتائج أحباثهم، يف تطوير أساليب عمل هذه 
ا التنافسية .املؤسسات ودعم جناحها وزيادة قدر

تؤثر فقط يف بناء املزايا التنافسية، بل ميكن أن تؤثر على البشرية الإدارة املواردتبقى ممارسات: آفاق الدراسة
متغريات أخرى، كما أن امليزة التنافسية ال تتأثر مبمارسات إدارة املوارد البشرية فقط، بل ميكن ملتغريات أخرى أن 

:سبيل املثالوبذلك فهي ميكن أن تشكل مواضيع حبثية جديرة بالدراسة مستقبال، نذكر على . تؤثر فيها
.ممارسات إدارة املوارد البشرية وأثرها يف حتقيق جودة خدمة العميل يف املؤسسات ذات الطابع اخلدمي. 1
.قياس فعالية إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املتوسطة اجلزائرية. 2
.أمهية إدارة املوارد البشرية يف الكشف عن القدرات اإلبداعية لدى العاملني. 3
.واقع وآفاق اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف املؤسسات احمللية بسطيف. 4
.أثر تبين إسرتاتيجية التمييز يف الرفع من تنافسية املؤسسات املتوسطة اجلزائرية. 5
.دراسة ميدانية: إسرتاتيجية ختطيط املوارد البشرية ودورها يف استدامة امليزة التنافسية. 6
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استمارة التحكيم): 01(الملحق رقم 

- 1سطيـف –جامعـة فرحـات عبـاس 

عاـوم التسييـرالتجارية و كليـة العلـوم اإلقتصاديـة و 

استمارة استطالع آراء المحكمين

:.............................................األستاذ الفاضل
حتية طيبة وبعد

وكمتطلب . طة اجلزائريةممارسات إدارة املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات املتوسأثرإلـى دراسة االستمارةدف هذه 
، أضع بني أيديكم هذه االقتصاديةعلوم يف العلوم اجلزء التطبيقي املتعلق بأطروحة الدكتوراه للحصول على شهادة دكتوراه الستكمالأساسي 
ا، ليتم توزيعها وأرجو من سيادتكم التكر االستمارة على مديري املوارد البشرية لعينة من املؤسسات م بإبداء رأيكم حول خمتلف أبعادها وعبارا

.املتوسطة احلجم بوالية سطيف
بيانات خاصة بالمستجوب والمؤسسة: األولالجزء

بيانات خاصة بالمستجوب: أوال

الجنس. 1

ذكر
أنثى

السن . 2

سنـة30أقل من
سنة39إىل 30من
سنة49إىل 40من
أكثــرما سنة ف50

المستوى التعليمي. 3

ابتدائي 
متوسط
ثانوي

جامعي

مجال التخصص. 4
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علوم اقتصادية                                    
علوم قانونية
علم اجتماع

أخرى

عدد سنوات الخبرة. 5

سنوات                                    5أقل من 
سنوات10إىل 5من
سنة15إىل 11من
سنة فما أكثر                                  16

بيانات خاصة بالمؤسسة: ثانيا
...........................................................................................................: اسم المؤسسة. 6
: ............................................................................................................المقر االجتماعي. 7
مجال النشاط . 8

البناء واألشغال العمومية
الصناعة

اخلدمات        
الخبرة في مجال النشاط               . 9

سنوات5أقل من 
سنوات10إىل 5من
سنة فما أكثر11
طبيعة الملكية            . 10

عمومية   
خاصة     

)إذا كانت املؤسسة خاصة(عالقة الملكية باإلدارة . 11
املسري هو املالك 

املسري أجري       

غري موافق        موافق                       موافقنوعا ما: مت االعتماد على السلم اآليت كبدائل للعبارات* 

مالحظة حول قواعد التحكيم

وكتابة ما يراه مناسبا كبديل ،حسب رأي احملكم،يف خانة قرار التحكيم إذا كانت العبارة مناسبة أو غري مناسبة) X(يرجى وضع إشارة 
.للعبارة غري املناسبة
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إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المتوسطة: الجزء الثاني

البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية: أوال

عبارات االختبار
قرار التحكيم

العبارة البديلة في حالة عدم صالحية 
العبارة الواردة في االختبار العبارة 

مناسبة
العبارة غير 

مناسبة
يتم اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة باملوارد البشرية . 1

إسرتاتيجيتها العامةللمؤسسة يف ضوء 
تعتمد املؤسسة على مواردها البشرية لتحقيق أهدافها . 2

النتائج املطلوب حتقيقها باجلهد اجلماعي يف (اإلسرتاتيجية 
)األجل الطويل

تبذل املوارد البشرية جمهودات معتربة لغرض تنفيذ اخلطة . 3
برنامج العمل الشامل احملدد لكيفية (للمؤسسة اإلسرتاتيجية

)استخدام املؤسسة ملختلف مواردها لتحقيق أهدافها
تواجه املؤسسة العديد من التحديات يف بيئة عملها الداخلية . 4
اخنفاض رضا األفراد، اخنفاض شعورهم باألمان الوظيفي، (

)شعورهم بنقص املعلومات املتاحة هلم
ا، تعترب جزء متتلك إد. 5 ارة املوارد البشرية إسرتاتيجية خاصة 

من إسرتاتيجية املؤسسة
تشارك إدارة املوارد البشرية يف تصميم اإلسرتاتيجيةالعامة . 6

للمؤسسة
تتكامل وتتفاعل ممارسات إدارة املوارد البشرية مع بعضها من . 7

)داخليتكامل إسرتاتيجي(أجل تنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة 
تتكامل إسرتاتيجية املوارد البشرية مع إسرتاتيجيات اهليكل . 8

)تكامإلسرتاتيجي خارجي(التنظيمي لتحقيق أهداف املؤسسة 
تم إدارة املوارد البشرية بتطوير مهارات مواردها البشرية. 9

تساهم إدارة املوارد البشرية يف عمليات ختفيض العمالة. 10
تقوم إدارة املوارد البشرية بتطوير نظام مكافآت يتناسب . 11

مع مستويات األداء
تقدم إدارة املوارد البشرية اخلدمات لألطراف ذات املصلحة. 12

تعترب إدارة املوارد البشرية شريكا هاما يف اختاذ القرارات . 13
اإلسرتاتيجية
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إدارة املوارد البشرية يتم توفري املعلومات الضرورية ملدير. 14
للقيام بدوره

يتوفر مدير إدارة املوارد البشرية على املهارات الكافية للقيام . 15
مبهامه

يهتم  مدير إدارة املوارد البشرية باملشكالت اإلسرتاتيجية . 16
)بدال من الرتكيز على املشكالت التشغيلية اليومية(يف املؤسسة 

هناك تكامل بني الربامج اخلاصة باملوارد البشرية واألهداف . 17
اإلسرتاتيجية للمؤسسة

يتم إجراء املراجعة اإلسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية يف . 18
تدقيق شامل ومنظم يشمل األهداف واإلسرتاتيجيات (املؤسسة 

واألنشطة لتحديد نقاط القوة والضعف يف تلك اإلسرتاتيجية أو 
)يف تنفيذها

تقوم إدارة املوارد البشرية بإجراء املراجعة عند ظهور نتائج . 19
سلبية غري متوقعة

تقوم إدارة املوارد البشرية بإجراء املراجعة إذا كان تنفيذ . 20
األنشطة احملددة لتحقيق األهداف ال يتم بالشكل املطلوب

املراجعة عند الرغبة يف تقوم إدارة املوارد البشرية بإجراء . 21
تقليل تكلفة األنشطة غري الفعالة

تقوم إدارة املوارد البشرية بإجراء املراجعة إذا ظهرت . 22
متغريات يف البيئة اخلارجية ميكن أن تؤثر على حتقيق األهداف

:إلدارة املوارد البشرية، حيث أناالسرتاتيجيبعدعبارة تتمحور حول ال22يتكـون هذا اجلزء من 

والتحديات اليت تزيد من أمهيتهالموارد البشرية تدور حول مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية ل4إىل 1العبارات من -
دارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجي إلدور الحول تمحور ت12إىل 5العبارات من-
اإدارة املوارد البشرية ضم الشروطالضرورية لكي تقوم ت22إىل 13ات منالعبار - بالدور اإلسرتاتيجي املنوط 
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دارة الموارد البشرية البعد العمليإل:ثانيا
توظيف الموارد البشريةط و تخطي.1

االختبارعبارات
قرار التحكيم

العبارة البديلة في حالة عدم صالحية 
االختبارالعبارة الواردة في  العبارة 

مناسبة
العبارة غير

مناسبة
ا املس.1 تقبلية من املوارد البشرية كما تقوم اإلدارة بتحديد احتياجا
نوعاو 
التحديد املسبق لعدد ونوع املهارات املطلوبة خيدم متطلبات .2

حتقيق أهداف املؤسسة
وصف الوظيفة (على نتائج حتليل الوظائف االعتماديتم .3

من املوارد البشريةاالحتياجاتيف حتديد ) ومواصفات شاغلها
تتوفر املؤسسة على نظام معلومات فعال خيدم عملية ختطيط . 4

املوارد البشرية
لشغل الوظائف ستقطاب أفضل املرتشحني تسعى املؤسسة ال.5

املختلفة
الرتقية، (الداخليةاالستقطابعتمد املؤسسة على مصادر ت.6

الشواغر الوظيفية الفعلية أو املتوقعةلشغل....) النقل، اإلعالنات
وسائل (لالستقطاب املصادر اخلارجية علىاملؤسسة تعتمد.7

ملفات طاليب اجلامعات، اإلعالن يف مكاتب التوظيف، اإلعالم، 
)العماليةالنقاباتالعمل، 

النهائي من خالل االختيارتسعى املؤسسة إىل ختفيض تكاليف .8
مني من غري املؤهلني لشغل الوظائفتقليل عدد املتقد

األفراد الذين تتوفر فيهم املؤهالت انتقاءتركز املؤسسة على .9
الضرورية ألداء مهام الوظيفة بالشكل املطلوب

تعترب املؤسسة اخلربة املهنية السابقة للمرتشح مؤشرا لنجاحه.10
مستقبال

األداء اختباراتعلى االختيارتعتمد املؤسسة يف عملية .11
)أداء عمل معنياملرتشح يطلب من(

االختيار على اختبارات القدرات تعتمد املؤسسة يف عملية .12
لقياس قدرة املرتشح على التحليل والتلخيص واملالحظة (الذهنية 

)وسرعة اإلدراك
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صية ملعرفة سلوك الفرد تعتمد املؤسسة على اختبارات الشخ.13
، القدرة على التعامل مع اآلخرين، االنفعال، االتزان(مستقبال 

)االنطواءحتكم العاطفة، النضج، التعاون و القيادة، مقدار

تعتمد املؤسسة على املقابلة الشخصية لتسهيل املفاضلة بني . 14
املرتشحني، للتعرف على اخلربة العملية، اخللفية التعليمية واخلصائص 

الشخصية يف آن واحد 
يتم التعيني وفق مبدأ احلياد واملوضوعية بعيدا عن احملسوبية . 15

والعالقات الشخصية
تتم التهيئة املبدئية للعامل اجلديد بتعريفه باملؤسسة، الوظيفة . 16

والزمالء
الرتكيز على متابعة الفرد خالل فرتة التجربة لتحديد مدى  . 17

)لتثبيته، نقله أو فصله(كفاءته 
عبارة تدور حول ختطيط وتوظيف املوارد البشرية، علما أن التوظيف يشمل ثالثة أنشطة إلدارة املوارد البشرية 17يتكـون هذا احملور من 

.والتعينياالختيارو االستقطابوهي 
.بشريةالوارد املتتعلق بتخطيط 4إىل1العبارات من-
.ترتبط باستقطاب املوارد البشرية8إىل 5العبارات من-
.االختيارخاصة بعملية 14إىل 9العبارات من-
.تتعلق بتعيني املوارد البشرية اليت مت اختيارها17إىل 15العبارات من-
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تدريب وتطوير الموارد البشرية. 2

االختبارعبارات
قرار التحكيم

صالحية العبارة البديلة في حالة عدم
االختبارالعبارة الواردة في  العبارة 

مناسبة
العبارة غير 

مناسبة
تركز الربامج التدريبية على إكساب العاملني املهارات الضرورية . 1

ألداء مهامهم احلالية بكفاءة
يتم إشراك العاملني يف دورات تدريبية لغرض تنمية معارفهم. 2

مسؤوليات وواجبات أكرب من خالل يتم تدريب الفرد لتويل . 3
ترقيته

يتم حتديد االحتياجات التدريبية على أساس االختالالت . 4
الفعلية بني متطلبات منصب العمل ومؤهالت العامل

تعتمد إدارة املوارد البشرية يف حتديد االحتياجات التدريبية على . 5
نتائج تقييم األداء

املشاركة يف تصميم الربامج التدريبيةمينح األفراد فرصة . 6

تعمل إدارة املوارد البشرية على التنفيذ الدقيق للربامج التدريبية . 7
إعداد جدول زمين للربامج، حتديد مواقع التدريب، متابعة املدربني (

)واملتدربني
أثر التدريب من خالل املهارات واملعارف يتم التعرف على.8

.اجلديدة املكتسبة
يظهر أثر التدريب على أداء الفرد يف العمل. 9

.التدريبية إىل تقومي أثره على املتدرباالحتياجاتمن حتديد تمحور حول التدريب مبختلف أبعاده،تاتعبار 9يتكون هذا احملور من 
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أداء الموارد البشريةتقييم.3

عبارات االختبار
قرار التحكيم

العبارة البديلة في حالة عدم صالحية 
العبارة الواردة في االختبار العبارة 

مناسبة
العبارة غير

مناسبة
ميكن تقييم األداء من حتديد قدرة كل فرد على أداء واجباته . 1

الوظيفية
على مدى  قدرة كل فرد على ميكن تقييم األداء من احلكم . 2

حتمل مهام ومسؤوليات أعلى
يتم التقييــم من طرف املسـؤول املباشر بعيدا عن التحيز واحملاباة. 3

تعتمد إدارة املوارد البشرية على طريقة التقارير املكتوبة لتقييم . 4
منوذج يشمل صفات وخصائص الفرد (أداء وسلوك العاملني 

)الوظائفوخيتلف حسب
تقوم إدارة املوارد البشرية بتحديد معايري موضوعية للمقارنة يف . 5

شكل معايري كمية أو نوعية أو زمنية
يتم إعالم األفراد عن جوانب القوة والضعف يف أدائهم. 6
الفرد إىل الوظيفة اليت تتناسب مع قدراته كنتيجة لتقييم يتم نقل. 7

أدائه يف وظيفته احلالية
تتم ترقية الفرد إىل منصب أعلى إذا تبني أنه ميتلك قدرات . 8

أعلى مما تتطلبه وظيفته احلالية  
نوع ومستوى يضمن نظام التقييم العادل لألداء، حتديد. 9

التعويضات املمنوحة مقابل األداء املتميز
يوفر نظام تقييم األداء معلومات عن مسامهة املوارد البشرية يف . 10

حتقيق أهداف املؤسسة
ذا النشاط،حول تقييم أداء املوارد البشريةتتمحوراتعبار 10يتكون هذا احملور من  ،مث التعرف على خطواته،من خالل التعريف 

ديد نوع وحجم ،حتبعض األفراد،اختاذ قرارات ترقية أو نقل أو االستغناء عن التدريبيةحتديد االحتياجات:تقييم األداء مثلاستخدامات نتائج 
.   مدى مسامهة املوارد البشرية يف حتقيق أهداف املؤسسةالتعويضات الضرورية و 
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الموارد البشريةتعويضات. 4

عبارات االختبار
قرار التحكيم

العبارة البديلة في حالة عدم صالحية 
العبارة الواردة في االختبار العبارة 

مناسبة
العبارة

غير مناسبة
حتفيز األفراد لغرض زيادة كمية تعمل إدارة املوارد البشرية على . 1

جاتوجودة املنت
املادية منها يف وخاصةنح احلوافز مبإدارة املوارد البشرية تقوم . 2

مواعيد حمددة 
منح احلوافز يف استمراريةتعمل إدارة املوارد البشرية على ضمان . 3

املستقبل
تقوم إدارة املوارد البشرية بتحديد أنواع السلوكات اليت سيتم . 4

حتفيزها
التنظيمي  االلتزامنظام حوافز املؤسسة يؤدي إىل زيادة . 5

القرارات اختاذتسمح املؤسسة مبشاركة األفراد يف . 6

ا تزيد من التنافستشجع إدارة املوارد البشرية احلواف. 7 ز الفردية أل
اإلجيايب بني األفراد

ا تنمي روح العمل  إدارة املوارد البشرية احلوافز اجلماعية ألنحمت. 8
كفريق متكامل

اإلنذار التوبيخ و (احلوافز السلبية البشريةتستخدم إدارة املوارد . 9
والتقصري يف األداءأيف حالة اإلمهال )الرتبةخفض األجر و و 

على األفراد حصول على ضمان إدارة املوارد البشرية عملت. 10
أجور عادلة تتناسب مع األعباء الوظيفية لكل منصب

تلكاملؤسسة مع قبلتتناسب معدالت األجور املدفوعة من . 11
مؤسسات يف نفس قطاع النشاططرف املدفوعة من 

تعتمد إدارة املوارد البشرية على نتائج حتليل الوظائف يف. 12
حتديد األجر املناسب لكل وظيفة

النظر عن الكمية املنتجةغضمينح األجر على أساس الوقت ب. 13

:حيث، حول تعويضات املوارد البشريةتدور عبارة 17يتكون هذا احملور من 

ترتبط بنظام احلوافز يف املؤسسة9إىل 1العبارات من-

تتعلق باألجور13إىل 10العبارات من-
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السالمة المهنيةالصحة و .5

عبارات االختبار
قرار التحكيم

العبارة البديلة في حالة عدم صالحية 
العبارة الواردة في االختبار العبارة 

مناسبة
غيرالعبارة

مناسبة
إدارة املوارد البشرية على محاية العاملني من احلوادث ذات عملت. 1

الصلة بالعمل
األمراض حترص إدارة املوارد البشرية على محاية العاملني من. 2

املهنية
تعمل إدارة املوارد البشرية على التنبؤ باملخاطر احملتملة لغرض . 3

عليها أو جتنبهاالسيطرة 
توفر إدارة املوارد البشرية نظم السالمة اليت تتيح بيئة عمل آمنة . 4

للجميع
يتم تدريب العاملني على استخدام معدات ومستلزمات الوقاية . 5

الشخصية
يتم وضع تعليمات خاصة حباالت الطوارئ  املمكنة. 6
للعاملني للتأكد من عدم يتم إجراء فحوصات طبية دورية . 7

إصابتهم باألمراض املهنية الناجتة عن ظروف العمل
دف التأكد . 8 تقوم إدارة املوارد البشرية جبوالت رقابية مفاجئة 

من تطبيق إجراءات السالمة املهنية
يعود سبب وقوع حوادث باملؤسسة إىل تصرف خاطئ من أحد . 9

األفراد أثناء العمل
يعود سبب وقوع حوادث باملؤسسة إىل عدم صيانة اآلالت . 10

بشكل دوري
يعود سبب وقوع حوادث باملؤسسة إىل بيئة العمل غري . 11

املناسبة
معدالت احلوادث باملؤسسة منخفضة. 12

إدارة املوارد البشرية يف حتقيق أمن العاملنيمسؤولية و ،عبارة تتمحور حول الصحة والسالمة املهنية12يتكون هذا احملور من 
املرتبطة كذلك حبوادث العمل املفاجئة اليت تقع أثناء و ،لظروف عمل سيئةاملختلفة املرتبطة باألمراض الناجتة عن تعرضهم رسالمتهم من املخاطو 

. العمل أو بسببه
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زة التنافسيةالمي:ثالثلجزء الا

ودةـالج: أوال

عبارات االختبار
قرار التحكيم

العبارة البديلة في حالة عدم صالحية 
العبارة الواردة في االختبار العبارة 

مناسبة
العبارة 

مناسبةغير 
املؤسسة على تقدمي منتجات عالية اجلودة لعمالئهاتعمل.1
رغبات العمالءتقييم حاجات و بة وبصفة مستمرة املؤسسقومت.2
بتحقيق اجلودة عند مستوى مقبول من التكلفةتم املؤسسة.3
ا ت.4 مواصفات خصائص و (م املؤسسة جبودة تصميم منتجا

)تصنيع املنتج
ا ملواصفات التصميماملؤسسة على معملت.5 جودة (طابقة منتجا

)املطابقة
بالقدرة على حتقيق رضا ،عند استعماهلا،تتميز منتجات املؤسسة.6

)جودة األداء(العمالء
ات يف نظام اإلنتاج ليتناسب مع متطلبات ري يتم إحداث تغي.7

التصميم
تصميم منتجات املؤسسة يليب االحتياجات املتغرية واملتجددة .8

للعمالء
من مواد أولية عالية يلتزم املوردون بتوفري احتياجات املؤسسة .9

اجلودةيف الوقت املناسب
حتقيقاملؤسسة على توفري املوارد البشرية القادرة على تركز.10

التحسني املستمر
ؤدي تركيز املؤسسة على حتسني جودة املنتجات باستمراري. 11
سوقية تهاالحصالزيادة يفإلى

تعزيز املركز التنافسي للمؤسسة إىليؤدي تبين اجلودة . 12
ذا احملور من  املفهوم التكاملي للجودة مع اإلشارة إىل.العميل واملؤسسةمن جهة نظرعبارة تتمحور حول حتقيق اجلودة12يتكو

.،واليت تنعكس يف النهاية على مايستلمه العمالءجودة املطابقة وجودة األداء،جودة التصميم: ه الثالثة هلا وهيبني األوجوالذي يربط 
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اإلبداع:ثانيا

عبارات االختبار
قرار التحكيم

العبارة البديلة في حالة عدم صالحية 
العبارة الواردة في االختبار العبارة 

مناسبة
غيرالعبارة 

مناسبة
يقوم األفراد يف املؤسسة بإجياد وتقدمي األفكار اإلبداعية.1
جلة املشاكل اليت تواجه يتم استثمار األفكار اإلبداعية يف معا.2

املؤسسة
تج جديد متميز ما بني فرتة وأخرىاملؤسسة بطرح منتقوم.3
تتمكن املؤسسة من خالل اإلبداع  من مقابلة احلاجات املتغرية .4

للعمالء احلاليني واملتوقعني
لدى املؤسسات املنافسةللمؤسسة أساليب إنتاج غري متوفرة.5
على احلفاظ على املوارد البشرية املتميزة القادرة املؤسسةتعمل.6

ديدةاجلساليباألراء و اآلعلى تقدمي 
الفضول،(إبداعية تتوفر املوارد البشرية باملؤسسة على صفات .7

)سامي،املرونة،التلقائية،تبادل الرأيااللتزامبهدف 
اإلبداعاملؤسسة على توفري بيئة عمل مشجعة على تعمل.8
منتجاتاألفكارإىللتحويل اإلمكانياتتتوفر املؤسسة على .9

متيزها عن منافسيها
من خالل التدريباألفرادلدى اإلبداعيتم تنمية .10
ألفراد خللق أفكار إبداعية جديدةتدعم املؤسسة التنافس بني ا.11
تقدمي احلوافز املادية واملعنويةيتم دعم املبدعني من خالل .12
ختفيض التكاليف عن طريق ترشيد العملية اإلبداعإىليؤدي .13

اإلنتاجية
عبارة تتعلق باإلبداع وكل مايرتبط به من قدرة على معاجلة املشاكل بصورة مشولية،وتقدمي األفكار واآلراء 13يتكون هذا احملور من 

.امنافسيهوأساليب العمل اإلبداعية القادرة على متييز املؤسسة على 
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الكفاءة:ثالثا

عبارات االختبار
قرار التحكيم

العبارة البديلة في حالة عدم صالحية 
العبارة الواردة في االختبار العبارة 

مناسبة
غيرالعبارة 

مناسبة
املؤسسة على االستغالل األمثل ملواردها املتاحةتعمل.1
اإلنتاج تكلفة الوحدة املنتجة منخفضة نتيجة قدرة املؤسسة على .2

)اقتصاديات احلجم(على نطاق واسع 
لزيادة قدرة الفرد على أداء تعتمد املؤسسة على مبدأ التخصص .3

مهامه بكفاءة عالية
أنظمة التصنيع باملؤسسة قادرة على إنتاج تشكيلة كبرية من .4

املنتجات
تقع خالل قد اليت بالقدرة على مواجهةاألعطالتتميز املؤسسة .5

العملية اإلنتاجية
منتجات إىلاملؤسسة على ختفيض معدالت حتول عمالئها تعمل.6

املؤسسات املنافسة
تركز املؤسسة على خفض املخزون بتوريد املواد األولية فور .7
الحتياج إليها يف عمليات اإلنتاجا

والبحث اإلنتاجاملؤسسة على التنسيق املستمر بني وظيفيت تعمل.8
والتطوير

ذوي الكفاءات واملهارات العاليةتقوم املؤسسة باستقطاب األفراد.9
بات األساليب اإلنتاجية مهارات املوارد البشرية تتوافق مع متطل.10

للمؤسسة 
عمل على حتقيق فريق المتنح املؤسسة حوافز مجاعية مقابل قدرة .11

اجلودةأهداف اإلنتاجية و 
التسويق، ،اإلنتاج:ذلك من خالل حتقيق الكفاءة يف وظائفويتم ، تدور حول حتقيق الكفاءة املتفوقةعبارة 11يتكون هذا احملور من 

.واملوارد البشريةالبحث والتطوير اإلمداد،
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لحاجات العمالءاالستـجابة :رابعا

االختبارعبارات
قرار التحكيم

العبارة البديلة في حالة عدم صالحية 
العبارة الواردة في االختبار العبارة 

مناسبة
غيرالعبارة

مناسبة
االعميل ع املؤسسة ضت.1 يف مقدمة اهتماما
م .2 تقوم املؤسسة باالتصال بالعمالء للتعرف على ميوال
مو  ا اجتاها )خدمات ما قبل البيع(يف الطلب املرتقب على منتجا
لنقل والتسليم يف اآلجال املؤسسة على الوفاء بالتزامات اعملت.3

احملددة
ل خدمات املؤسسة تتفق مع اجلودة املدركة من طرف العميل حو .4

توقعاته
بعد البيع لعمالئهاتلتزم املؤسسة بتوفري خدمات ما.5
ات وتقدمي خدمات حسب طلب منتجبإنتاجتقوم املؤسسة .6

العمالء
الستجابة السريعة لطلبات العمالءحتقق املؤسسة ا.7
ختفيض يعة إىل تقليل تكاليف العمليات و تؤدي االستجابة السر .8
در يف الوقت والعملاهل
ميتم اإلصغاء لشكاوى.9 العمالء واقرتاحا

تنمية الوالء واالنتماء للمؤسسةإىلالرتكيز على العمالء يؤدي .10
حسب اإلنتاجوذلك بالرتكيز أساسا على ،ات العمالءتتمحور حول حتقيق االستجابة املتفوقة حلاجاتعبار 10يتكون هذا احملور من

م، م مع حتقيق مستويات اجلودة املطلوبةاالستجابةكذا الرتكيز على و الطلب ليتناسب مع أذواقهم وحاجا .السريعة لطلبا

م في خدمة البحث العلميكومساهمتشاكرين حسن تعاونكم
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قائمة األساتذة المحكمين): 02(الملحق رقم 

الجامعةاللقب واالسمرقم ال
1جامعة سطيفبن فرحات ساعد. د.أ01

2جامعة سطيفبوعبد اهللا حلسن. د.أ02

1جامعة سطيفبروش زين الدين. د.أ03

1جامعة سطيفحاج صحراوي محودي. د.أ04

1سطيفجامعة العايب عبد الرمحان. د05

1جامعة سطيفدومي مسراء. د06

2جامعة سطيفيعلى فاروق. د07

1جامعة سطيفونوغي فتيحة. د08

1جامعة سطيفبرباش توفيق. د09
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معامل الثبات ألفا كرونباخ: )03(الملحق رقم 

ثبات مقياس إدارة الموارد البشرية

Fiabilité

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations

Valide 50 100,0

Exclusa 0 ,0

Total 50 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la

procédure.

ثبات مقياس الميزة التنافسية

Fiabilité

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations

Valide 50 100,0

Exclusa 0 ,0

Total 50 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la

procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

0,989 46

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

0,973 74
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قائمة المؤسسات محل الدراسة): 04(الملحق رقم 

الملكيةقطاعات النشاط الكبرىاسم المؤسسةرقمال
عموميةصناعةسوفيبالست01
عموميةصناعةسيبالست02
خاصةبناء وأشغال عموميةسريام قالس03
خاصةصناعةأقرو فيلم04
عموميةصناعة)املول(الشركة اجلزائرية للقوالب واألدوات 05
خاصةبناء وأشغال عموميةباتيسرام06
عموميةصناعةكال بالست07
عموميةخدماتالشركة الوطنية للنقل الربي08
خاصةصناعةش ذ م م سباك09
خاصةصناعةتايل للتغليفم ش ذ م 10
خاصةبناء وأشغال عموميةحداد للخزف11
خاصةصناعةمصربات العهد اجلديد12
خاصةصناعةبالست لصناعة األنابيب-كـ13
خاصةبناء وأشغال عمومية)اآلجر وملحقاته(بريكرتي اآلفاق ش ذ م م14
عموميةصناعةشركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية15
خاصةصناعةش ذ م م مسيد التل16
خاصةصناعةشيايل بروفيبالست17
عموميةبناء وأشغال عموميةوالعمران للشرقشركة البناء 18
خاصةصناعة)سوفاف(شركة تصنيع الكوابل الكهربائية 19
خاصةبناء وأشغال عموميةساك سريام20
عموميةخدمات-الوحدة التجارية–املؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 21
خاصةخدماتللتصدير واالسترياد1945ماي 08ش ذ م م فوارة 22
خاصةصناعةش ذ م م عقون بالست23
خاصةصناعةبروسايتش ذ م م24
عموميةخدماتمؤسسة توزيع مواد البناء25
عموميةبناء وأشغال عموميةخمرب األشغال العمومية يف شرق البالد26
خاصةصناعةهضاب بالست27
خاصةصناعةأكريتارمش ذ م م28
عموميةبناء وأشغال عموميةألشغال الطرقاملؤسسة العمومية 29
خاصةبناء وأشغال عموميةش ذ م م جمموعة بوحادرة30
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خاصةبناء وأشغال عموميةصافسار-الشركة اجلزائرية لصناعة اخلزف واملواد احلمراء 31
عموميةصناعةمؤسسة اإلنتاج والصيانة الصناعية32
عموميةصناعة-وحدة املدخرات-الكهروكيميائيةمؤسسة املنتوجات 33
عموميةخدمات-الوحدة التجارية-الوطنية للصناعات االلكرتونية. املؤ34
خاصةبناء وأشغال عموميةسوسيماكش ذ م م35
عموميةصناعة-الرياض سطيف-مطاحن اهلضاب العليا 36
خاصةصناعةاجلزائر لتحويل البالستيك37
عموميةبناء وأشغال عموميةاملنشآت األساسية وأشغال الطرق لوالية سطيفشركة 38
عموميةصناعةملبنة التل39
عموميةصناعة-تصفية الرصاص-مؤسسة املنتوجات الكهروكيميائية40
خاصةخدمات نت.أوشيباش ذ م م41
خاصةبناء وأشغال عموميةعرامة قالس العلمة42
خاصةصناعةجممع إسعاديالقمح الذهيب 43
عموميةصناعة-وحدة االلكرتوليت-مؤسسة املنتوجات الكهروكيميائية44
خاصةصناعةسيتبالست45
خاصةصناعةمابروقاز46
خاصةصناعةش ذ م م اإلخوة مرواين لإلضاءة47
خاصةصناعةش ذ م م أويل بالست48
خاصةبناء وأشغال عموميةALCIBألسيب49
خاصةبناء وأشغال عموميةمؤسسة صادي لزهر لصناعة البالط50
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56 ترقية العاملني: أوال
59 النقل الوظيفي: ثانيا
60 التنزيل الوظيفي: ثالثا
60 واالستقالةاإلقالة : رابعا
61 التقاعد: خامسا
61 الصحة والسالمة املهنية: املطلب الثالث
61 مفهوم الصحة والسالمة املهنية: أوال
62 إجراءات الصحة والسالمة املهنيةإتباعأسباب : ثانيا
62 إدارة املوارد البشرية والسالمة املهنية: ثالثا
63 اخلدمات الصحية: رابعا



فهرس احملتويات

339

64 األمراض املهنية: خامسا
65 حوادث العمل: سادسا
67 خالصة

وأسس بنائهامليزة التنافسيةا: الفصل الثاين
68 متهيد
69 ماهية امليزة التنافسية: املبحث األول
69 مفهوم امليزة التنافسية: املطلب األول
69 مفهوم التنافسية: أوال
74 تعريف امليزة التنافسية: ثانيا
76 أمهية وخصائص امليزة التنافسية: الثايناملطلب
76 أمهية امليزة التنافسية: أوال
77 خصائص امليزة التنافسية: ثانيا
79 العوامل املؤثرة يف امليزة التنافسية: ثالثا
81 استدامتهاامليزة التنافسية وسبل أنواع: املبحث الثاين
81 أنواع امليزة التنافسية: املطلب األول
81 ميزة التكلفة األقل: أوال
83 ميزة التمييز: ثانيا
85 مؤشرات قياس امليزة التنافسية: املطلب الثاين
85 املقاييس النوعية: أوال
85 املقاييس الكمية: ثانيا
88 أسباب تنمية وتضاؤل امليزة التنافسية وسبل احملافظة عليها: املطلب الثالث
88 امليزة التنافسيةأسباب تنمية وتطوير : أوال
89 عوامل تضاؤل امليزة التنافسية للمؤسسة: ثانيا
90 سبل احملافظة على امليزة التنافسية واستدامتها: ثالثا
92 األسس العامة لبناء املزايا التنافسية: املبحث الثالث
93 اجلودة: املطلب األول
93 مفهوم اجلودة : أوال
97 الشاملةإدارة اجلودة : ثانيا
101 أمهية اجلودة يف بناء امليزة التنافسية: ثالثا
103 اإلبداع: املطلب الثاين
103 مفهوم اإلبداع: أوال
108 العوامل املؤثرة يف اإلبداع: ثانيا
110 أثر اإلبداع يف بناء امليزة التنافسية: ثالثا
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111 الكفاءة: املطلب الثالث
111 مفهوم الكفاءة: أوال
112 اإلنتاجية والفعالية: ثانيا
114 سبل حتقيق الكفاءة : ثالثا
119 االستجابة حلاجات العمالء: املطلب الرابع
119 مفهوم العميل: أوال
121 خدمة العميل: ثانيا
124 حتقيق االستجابة حلاجات العميل: ثالثا
128 خالصة

من خالل مدخل ممارسات إدارة املوارد املتوسطة اجلزائريةبناء املزايا التنافسية للمؤسسات : الفصل الثالث
البشرية

129 متهيد
130 حتقيق امليزة التنافسية حسب منوذج بورتر: ألولاملبحث ا
130 القوى اخلمس لبورترحتليل هيكل الصناعة حسب منوذج: املطلب األول
131 ديد املنافسني احملتملني: أوال
132 بني املؤسسات القائمةاملنافسة : ثانيا
133 القوة التفاوضية للعمالء:ثالثا
134 القوة التفاوضية للموردين:رابعا
134 ديد املنتجات البديلة:خامسا
136 سلسلة القيمة لتحليل النشاطات الداخلية: املطلب الثاين
137 النشاطات األولية: أوال
138 النشاطات الداعمة: ثانيا
139 اإلسرتاتيجيات التنافسية العامة: الثالثاملطلب 
141 إسرتاتيجية قيادة التكلفة: أوال
143 إسرتاتيجية التمييز: ثانيا
145 إسرتاتيجية الرتكيز: ثالثا
146 يف التميز من خالل املوارد البشريةأمهية ممارسات إدارة املوارد البشرية : يناملبحث الثا
146 اإلسرتاتيجية للموارد البشريةاإلدارة : املطلب األول
147 تعريف اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية: أوال
148 عناصر اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية: ثانيا
149 إسرتاتيجية املؤسسة وإسرتاتيجية املوارد البشرية العالقة بني: ثالثا
152 باملوارد البشرية كمصدر لتحقيق امليزة التنافسيةعوامل تنامي االهتمام : ثايناملطلب ال
152 ظهور املقاربة املبنية على املوارد: أوال
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154 املقاربة املبنية على الكفاءات: ثانيا
155 املقاربة املبنية على املعرفة: ثالثا
157 بروز مفهومي رأس املال البشري واملعريف: رابعا
159 القدرات الضرورية ملسؤول إدارة املوارد البشرية الالزمة للموارد البشرية و اخلصائص : لثاملطلب الثا
159 القدرات الضرورية ملسؤول إدارة املوارد البشرية:أوال
161 خصائص املوارد البشرية اليت تسمح خبلق امليزة التنافسية: ثانيا
163 جماالت التميز من خالل املوارد البشرية: ثالثا
164 ا : ثالثالاملبحث ةيؤسسات املتوسطة اجلزائر يف املحتقيق امليزة التنافسيةو أمهية إدارة املوارد البشرية وممارسا
164 يف اجلزائراملؤسسات الصغرية واملتوسطةواقعمفهوم و : املطلب األول
165 يف اجلزائرتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: أوال
167 الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائريمكانة املؤسسات : ثانيا
174 أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومعوقات تطويرها: املطلب الثاين
174 خصائص ومميزات املؤسسات الصغرية واملتوسطة:أوال
176 أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة:ثانيا
177 معوقات تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة:ثالثا
179 ممارسات إدارة املوارد البشرية كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات املتوسطة : املطلب الثالث
179 إدارة املوارد البشرية وحتقيق امليزة التنافسية: أوال
184 إدارة املوارد البشريةممارسات حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات املتوسطة من خالل : ثانيا
189 خالصة

دراسة تطبيقية حول واقع ممارسات إدارة املوارد البشرية باملؤسسات املتوسطة بوالية سطيف : الفصل الرابع
وأمهيتها يف بناء املزايا التنافسية من وجهة نظر مسؤويل إدارات املوارد البشرية

190 متهيد
191 اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية: املبحث األول
191 بوالية سطيفاملؤسسات الصغرية واملتوسطةواقع: املطلب األول
191 حسب طبيعة احلجم وامللكيةالصغرية واملتوسطةاملصغرة، ملؤسسات وضعية ا: أوال
194 توزيع املؤسسات العمومية واخلاصة بوالية سطيف حسب قطاعات النشاط: ثانيا
196 حسب القطاعات الكربى واملسامهة يف التشغيل املصغرة، الصغرية واملتوسطة توزيع املؤسسات : ثالثا
198 جمتمع الدراسة وأدوات مجع البيانات: املطلب الثاين
198 جمتمع وعينة الدراسة: أوال
199 أدوات مجع البيانات: ثانيا
204 إجراءات الدراسة امليدانية:املطلب الثالث
204 الدراسةإجراءات : أوال
205 األدوات اإلحصائية املستخدمة: ثانيا
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206 عرض وحتليل نتائج الدراسة: املبحث الثاين
206 خصائص أفراد العينة واملؤسسات حمل الدراسة: املطلب األول
206 خصائص أفراد العينة: أوال
211 خصائص املؤسسات حمل الدراسة: ثانيا
213 عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبمارسات إدارة املوارد البشرية:املطلب الثاين
213 عرض وحتليل نتائج اإلجابات املتعلقة مبحاور البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية:أوال
219 عرض وحتليل نتائج اإلجابات املتعلقة مبحاور البعد العملي إلدارة املوارد البشرية:ثانيا
232 )ممارسات إدارة املوارد البشرية(رض النتائج النهائية اخلاصة باملتغري املستقل ع:ثالثا
233 مليزة التنافسيةئج املتعلقة بتحقيق اعرض وحتليل النتا:املطلب الثالث
234 بعبارات حمور حتقيق اجلودةعرض وحتليل نتائج اإلجابات املتعلقة:أوال
235 بعبارات حمور حتقيق اإلبداععرض وحتليل نتائج اإلجابات املتعلقة:ثانيا
238 بعبارات حمور حتقيق الكفاءةعرض وحتليل نتائج اإلجابات املتعلقة:ثالثا
240 بعبارات حمور حتقيق االستجابة حلاجات العمالءعرض وحتليل نتائج اإلجابات املتعلقة: رابعا
241 )امليزة التنافسية(التابع النهائية اخلاصة باملتغريعرض النتائج : خامسا
242 مناقشة وتقييم نتائج الدراسة: املبحث الثالث
243 نتائج أمهية ممارسات إدارة املوارد البشرية يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة : املطلب األول
243 البشرية على امليزة التنافسية يف املؤسسات حمل الدراسةأثر البعد اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد : أوال
253 أثر البعد العملي إلدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية يف املؤسسات حمل الدراسة: ثانيا
266 أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية يف املؤسسات حمل الدراسة:ثالثا
277 مناقشة نتائج الدراسة امليدانية:الثايناملطلب 
277 مناقشة نتائج الدراسة امليدانية يف ضوء الفرضيات : أوال
285 مناقشة نتائج الدراسة امليدانية يف ضوء الدراسات السابقة  :ثانيا
288 لدراسةانتائج :ثالثا
290 خالصة
291 اخلامتة
296 املالحق
314 قائمة املراجع
332 فهرس اجلداول
335 فهرس األشكال
336 فهرس املالحق
337 فهرس احملتويات
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:الملخص

تعترب جماال هي و . ظل البيئة الشديدة املنافسةاحلفاظ على استمراريتها يف إىل، متوسطة احلجممبا فيهاتسعى املؤسسات
اجذابا للمستثمرين،  وتوجيه جهود مواردها البشرية حنو السبل اليت األهدافتتميز باملرونة، بساطة التنظيم، سهولة حتديد ذلك أ

املخططة واالستجابة السريعة لطلبات ورغبات العمالء املتجددة واملتغرية، مما جيعلها قادرة على احلفاظ على األهدافحتقيق إىلتؤدي 
على ،اامن خالل جمموع ممارساملوارد البشريةإدارةوتعمل .وزيادة حصتها السوقية وحتقيق مزايا تنافسيةآخرينعمالئها واستقطاب 

ا يف سبيل تنفيذ األمثلا من االستغالل هنواردها البشرية بالشكل الذي ميكّ التسيري الفعال مل ا وقدرا .املؤسسةإسرتاتيجيةلطاقا

والعملية يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسات اإلسرتاتيجيةاملوارد البشرية إدارةثر ممارسات أإبرازإىلت هذه الدراسة هدف
وقد مت ،تغريات املدروسةالعبارات املرتبطة باملالدراسة، قمنا بتصميم استمارة تضمنت جمموعة من أهدافولتحقيق . املتوسطة اجلزائرية

ومت حتليل . مؤسسة متوسطة بوالية سطيف50املوارد البشرية باملؤسسات حمل الدراسة اليت مشلت إداراتتطبيقها على مسؤويل 
معة باالعتماد على برنامج  (SPSS.22).اإلحصائية للعلوم االجتماعيةاحلزم البيانات ا

كبرية أمهيةتويل اأو املوارد البشرية يف املؤسسات املدروسة بعدا اسرتاتيجيا، إدارةملمارسات : أنإىلتوصلت الدراسة 
يف حتقيق املزايا التنافسية للمؤسسات حمل اجيابإاملوارد البشرية تؤثر إدارةن ممارسات أو املوارد البشرية العملية،إدارةملختلف ممارسات 

اإدارةممارسات بعادأتأثرين هناك تباين يف درجة واجتاه أالدراسة، و  .املوارد البشرية على امليزة التنافسية يف املؤسسات ذا

البشرية، ممارسات إدارة املوارد والعمليةممارسات إدارة املوارد البشرية، ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية:الكلمات المفتاحية
. اجلزائريةاملتوسطة العملية، امليزة التنافسية، املؤسسات 

Abstract:

Enterprises including medium-sized ones, aims to maintain their continuity in the highly
competitive environment. These institutions are attractive to investors, as they are flexible,
simple to organize, easy to set goals and guide their human resource efforts towards ways to
achieve planned goals and respond quickly to the renewable and changeable demands and
desires of customers, making them able to maintain their customers and attract others, increase
their market share and achieve competitive advantages. Through its overall practices, human
resources management works to effectively manage its human resources In a way that enables it
to optimize its capabilities and capabilities in the implementation of the strategy of the
institution.

This study aims to highlight the impact of strategic and operational human resources
management practices on building the competitive advantages of Algerian medium enterprises.
To achieve this purpose, we designed a questionnaire that included a set of expressions related to
the studied variables. It has been applied to the human resources departments of the studied
enterprises, which included (50) medium ones in Setif. After that, the data collected were
analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS.22).

This study results that human resource management practices in the studied enterprises
have a strategic dimension, they attach a great importance to the various operational human
resources management practices, and that human resources management practices positively
affect the achievement of the competitive advantages of these enterprises and that there is a
difference in the degree and direction of the impact of the dimensions of human resources
management practices on the competitive advantage of the enterprises themselves.

Key Words: Human Resources Management Practices, Strategic and Operational Human Resource Management
Practices, Competitive Advantage, Algerian Medium Enterprise.
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