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 ـةـة عــامـقدممـ

لعل أهم ما مييز التغريات والتحوالت الكربى اليت يشهدها القرن احلادي والعشرون هو تشعب وانتشار 
على منها نتجت عن تيار العوملة، اليت  العامل و بعض املفاهيم االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت سادت
  . التنمية املستدامة ،سبيل املثال االقتصاد املعريف، الثورة التكنولوجية، العوملة املالية

ظهور فكرة التنمية  وال يزال مستمرا إىل اليوم ويف اآلونة األخرية كما أن التطور الذي شهده العامل        
       االعتماد على امليزة النسبية  املستدامة، فرض على املؤسسات مواجهة العديد من التحديات، خاصة وأن

زة اليابانية، فهي املعج طلق عليهاوفرات احلجم مل تصمد أمام هذا التحدي، حيث أن جتربة اليابان أو ما ي و
ملوارد األولية ولكنها أغناها اقتصاديا، فاقتحمت األسواق وأثبتت وجودها على املستوى يف اأفقر البلدان 

 .البشرية واردامليف ستثمار االإمنا تكمن يف  القوة االقتصادية ال تكمن يف امتالك املوارد والعاملي، وأثبتت أن 

نظرا ألمهية املوارد البشرية، وزيادة االستثمارات املوجهة لتنميتها، جلأت اإلدارة إىل توظيف مفاهيم         
الذي يعين اعتماد ، رة اإلستراتيجيةمن أهم ما توصلت إليه، جند مفهوم اإلدا و جديدة يف إدارا وأساليب

منهجية فكرية توجه عمليات وأنشطة إدارة املوارد البشرية بأسلوب منظم، يضمن التقاء أهداف املؤسسة مع 
رسالتها، بطريقة فعالة تسمح بتحقيق النتائج املرجوة، ذلك أن الدور التقليدي إلدارة املواد البشرية مل يعد 

على هذه األخرية، تسيري مواردها البشرية وفق  اًأصبح لزام داء املؤسسة االقتصادية وكافيا لتحقيق التميز يف أ
  .منظور استراتيجي

كما أن أهم ما أحدثته التحوالت العاملية اجلديدة من تأثري جذري يف الفكر اإلداري، هو االهتمام        
، قدرة فكرية، مصدرا للمعلومات                موردا استراتيجيا، طاقة ذهنيةاملتنامي باملورد البشري باعتباره 

عنصرا فاعال وقادرا على املشاركة اإلجيابية، فهو يبحث عن نة، املعرفة الكامو االقتراحات، االبتكارات، 
ال بد من التركيز على أسلوب جديد يضمن تسري هذا املورد بالتايل بادرة والسعي للتطوير واإلجناز، امل

املورد ب االهتماميف ضرورة  دورها يتمثلاليت للكفاءات البشرية  اإلستراتيجيةإلدارة ا هيإستراتيجيا، أال و
املسامهة يف تطوير األداء املستدام  اعتباره شريكا يف العمل ال أجري، و قدراته توظيفالبشري، استثمار و

الربح، اإلنتاج، ختفيض التكاليف، العمالء، املوردين، (للمؤسسة االقتصادية من خالل حتقيق بعد اقتصادي 
الصحة و السالمة املهنية، نظام تكوين العمال، األمن الصناعي،(، البعد االجتماعي )حتسني الوضعية التنافسية

معاجلة (بيئيالبعد ال، )و الترفيهية ةتوفري النقل والسكن، التضامن، النشاطات الرياضي حتسني الرفاهية املادية،
األمر الذي جعل  ،)املياه، رسكلة النفايات، احلد من تلوث اهلواء، ترشيد استعمال الطاقة، نظام إدارة البيئة

 . ارد البشريةاإلدارة ختتلف بشكل جذري عن مفاهيم إدارة األفراد أو إدارة املو هذهمفاهيم 

اقتصادية، بل  الطرف الرئيسي الذي تبىن عليه رهانات النجاح يف أي مؤسسةيشكل العنصر البشري         
فقد  يا لضمان استمرار أداء املؤسساتاألمر الذي جيعل االستثمار يف املورد البشري ضرور ،يف أي دولة كانت

حصل تغيري هام يف مناذج وأدوات التحليل االستراتيجي اليت كانت مركزة على التحليل االقتصادي والصناعي 
يف األسواق، لتتجه بعد ذلك إىل التركيز على التحليل الداخلي للمؤسسة، املوجه بشكل أساسي من مقاربة 



  
 

 ب 
 

 ـةـة عــامـقدممـ

بشكل خاص  موارد املؤسسة الداخلية و املؤسسة على املوارد اليت تنطلق يف حتديد عوامل التفوق من خالل
  .الكفاءات البشرية

بعد حترير االقتصاد الوطين وفتح جمال املنافسة  - إذن، بات يتحتم على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية         
م االهتما –أمام املنتجات واملؤسسات األجنبية، ومضي اجلزائر قدما لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة 

  .من تطوير أدائها املستدام هاكناليت متباإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية، 

  :صياغة اإلشكالية حتديد و

واقع تطبيقها  للكفاءات البشرية و اإلستراتيجيةانطالقا مما سبق، رغبة منا يف التعرف على مبادئ اإلدارة 
عن كيفية استغالهلا يف تطوير وحتسني أدائها املستدام، ميكن صياغة  و  املؤسسات االقتصادية اجلزائريةيف

  : إشكالية الدراسة على النحو التايل

تصنيع ملؤسسة تطوير األداء املستدام  يفللكفاءات البشرية  اإلستراتيجيةإلدارة ا ما هو دور        

  ؟ SANIAKاللواحق الصناعية و الصحية 

 : تندرج ضمن هذه اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية  

؟ وهل حتتل بعد SANIAKما هو واقع الوظائف األساسية إلدارة املوارد البشرية مبؤسسة  - 
 إستراتيجي؟

 ؟االقتصاديكفاءات البشرية يف تطوير األداء اإلدارة اإلستراتيجية لل ما هو دور - 

 االجتماعي؟اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية يف تطوير األداء  ما هو دور - 

 ؟البشرية يف تطوير األداء البيئي اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات ما هو دور  - 

 :الفرضيات

من  التأكد حناولو فرضيات فرعية  رئيسيةأعاله قمنا بصياغة فرضية  باإلعتماد على األسئلة الفرعية   
  .صحتها من خالل النتائج املتوقع احلصول عليها

  :الفرضية الرئيسية

  .SANIAKيف تطوير األداء املستدام للمؤسسة  دور إلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةل •
  :من خالل هذه الفرضية الرئيسية ميكن االعتماد على الفرضيات الفرعية التالية

  .بعد استراتيجي SANIAKالبشرية ملؤسسة  وارددارة املإل حتتل الوظائف األساسية - 
  .SANIAKللمؤسسة  يف تطوير األداء االقتصاديدور اإلستراتيجية للكفاءات البشرية  لإلدارة - 
 .SANIAKللمؤسسة  لكفاءات البشرية دور يف تطوير األداء االجتماعيإلدارة اإلستراتيجية لل  - 

 .SANIAKللمؤسسة  األداء البيئي يف تطويردور إلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية ل - 

  



  
 

 ج 
 

 ـةـة عــامـقدممـ

  :املوضوع راختيامربرات 

  :هذا املوضوع، أمهها اختياراك عدة مربرات ودوافع دعتنا إىل هن        
املوضوع يتماشى مع التحوالت اليت يشهدها العامل اليوم، خاصة االهتمامات اليت تشهدها التنمية  - 

 .املستدامة

 .اإلدارة اإلستراتيجية والتنمية املستدامة: ختصصكون املوضوع خيدم  - 

إذا ما قورن بغريه من املوارد، فعلى اعتبار أن العنصر البشري هو مورد مؤثر وحاكم يف أداء املؤسسة،  -

لك ، لذةاحلقيقي ألي مؤسسو الرغم من أن هذا املورد ال تظهر له قيمة مالية، إال أنه يعترب املورد الوحيد 

يئة البيئة ذا املورد وقامت بتدريبه وتطويره وتنمية قدراته، وعملت على  املدارس اإلداريةاهتمت خمتلف 

 .ليه بأفضل كفاءة ممكنةيؤدي األعمال واألنشطة املوكلة إ له لكيالداخلية واخلارجية 

 .ا الكفاءات البشريةحتديدخاصة مبا يتعلق باملورد البشري، امليول الشخصي هلذا املوضوع  - 

 .كون املوضوع خصب وقابل لإلبداع يف املستقبل - 

 .إثراء مكتبة الكلية باملراجع، اليت ختدم ختصص إدارة األعمال اإلستراتيجية والتنمية املستدامة -

لذا نسعى من خالل هذا املوضوع، إىل تقدمي بعض االقتراحات اليت ميكنها املسامهة يف التوجيه حنو      

جية للكفاءات البشرية يف املؤسسات اجلزائرية، لتحسني أدائها االقتصادي تطبيق اإلدارة اإلستراتي

  .واالجتماعي والبيئي

  :أمهية البحث

األداء  تستمد هذه الدراسة أمهيتها من خالل االهتمام املتزايد بالكفاءات البشرية من جهة، حتقيق        
بصفة عامة فإن أمهية هذا البحث تظهر يف  و األداء البيئي من جهة أخرى واألداء االجتماعي و  صادياالقت

  :العناصر التالية
الذي يستدعي االهتمام بالكفاءات البشرية ة اجلزائرية، األمر الوضع الراهن الذي متر به املؤسسة االقتصادي - 

 .كمحدد أساسي لنجاحها، خاصة يف األجل الطويل

أساسي تفعيل الكفاءات البشرية، باعتبارها حمدد بميكن هلذا البحث أن يساهم يف زيادة االهتمام العلمي  - 

إدارة هذا املورد استراتيجيا لدعم إستراتيجية املؤسسة، عالوة  ذلك من خالللألداء املستدام للمؤسسة، 

على إمكانية تدعيم الباحثني واملهتمني مبقاربة حتليل عالقة الكفاءات البشرية وتفعيلها وإدارا بتحسني أداء 

 .مؤسسةلاملستدام ل
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 ـةـة عــامـقدممـ

توعية اإلدارة اجلزائرية بأمهية التركيز على عنصر الكفاءات، الذي يعترب مدخل استراتيجي يف تنمية  - 

 .املوارد البشرية، كأداة جوهرية لتحقيق التفوق والتميز

املعرفية وأهم األدبيات والدراسات املقدمة من طرف العديد من الباحثني، ضمن  اإلسهاماتالتعرف على  - 

مالئمة للدراسة وحماولة لضبط  والكفاءات البشرية، من أجل توفري قاعدة فكرية اإلستراتيجيةة رحقلي اإلدا

 .الشائعة االستخدام يف اال االستراتيجياملفاهيم 

اإلدارة "كما تكمن أمهية هذا البحث، يف كونه يعاجل احد أهم املواضيع واملفاهيم اإلدارية احلديثة وهي  - 

يف حماولة منا، لبناء إطار نظري ألمهية هذه األخرية يف تطوير وحتسني األداء " للكفاءات البشرية اإلستراتيجية

  .االقتصادية املستدام للمؤسسة

  :أهداف البحث

  :األهداف اليت نرجو حتقيقها من خالل البحث فيما يلي تتلخص        
تأصيل منهجي منظم، لبعض اإلسهامات املعرفية املقدمة من طرف العديد  وحماولة الفهم بعمق علمي  .1

 .املستدام وحتليل كل منهماداء للكفاءات البشرية، األ اإلستراتيجيةمن الباحثني، يف جمال اإلدارة 

إبراز أمهية الكفاءات البشرية ضمن أصول املؤسسة، مع حتديد مدى حاجتها إىل تبين مفهوم اإلدارة  .2
 .اإلستراتيجية

اليت جيب أن تتوفر يف الكفاءات البشرية يف تطوير األداء  اإلستراتيجيةطبيعة اخلصائص  توضيح .3
 .البيئي االقتصادي واالجتماعي و

 . فاءات البشرية يف تطوير األداء االقتصادي و االجتماعي و البيئيأبراز دور اإلدارة اإلستراتيجية للك .4

 .SANIAKمبؤسسة  دارة املوارد البشريةإل األساسية ائفوظالمعرفة واقع  .5

 .االقتصادي، االجتماعي، البيئي األداءالتعرف على أهم مؤشرات قياس  .6

نطمح يف األخري من خالل هذا البحث، إىل إضافة لبنة جديدة تضاف على جمموعة البحوث        
والدراسات املتعلقة باملوضوع، كما نأمل أن يكون خطوة لغرينا من الباحثني والدارسني إلجراء مزيد من 

 .حول النقاط واملسائل اليت مل نتعرض هلا يف حبثنا هذاالبحوث 

  :حدود الدراسة

راب من املوضوعية والوصول إىل استنتاجات منطقية، تقتضي منهجية البحث وضع حدود دف االقت
لتحقيق و ، )يدانيةامل النظرية و(، من أجل التحكم يف إطار التحليل املتعلق بطبيعة هذه الدراسة املزدوجة دراسةل

  :ذلك قمنا بإجناز هذا البحث ضمن احلدود وااالت التالية
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 ـةـة عــامـقدممـ

 :اال الزمين .1

خاصة تلك التغريات اليت الوقت احلايل، إن االقتصاد العاملي يشهد تغريات وتطورات عديدة يف  
املؤسسات االقتصادية تفكر يف تقنيات وجتديدات تسمح هلا  مما جعلشهدا فكرة التنمية املستدامة، 

خزون للمعرفة رية كمتعتمد يف جمملها على الكفاءات البشو اليت بالتكيف والتأقلم مع كل هذه املتغريات، 
هذا ما يتوافق سياق البيئي،  االجتماعي و هذا حىت تضمن تطوير أدائها االقتصادي ووالكفاءة واخلربة، 

   .التحليل يف حبثنا هذا جماله الزمين

إىل  2005من مجع معطيات و معلومات تتعلق بالفترة املمتدة من سنة  يدانيةمكنتنا الدراسة املكما        
  . SANIAkملؤسسة 2011غاية سنة 

 : اال النظري .2

ف هلا عالقة بالكفاءات ن البحث يصنف ضمن البحوث النظرية، اليت دف إىل اكتساب معارإ 
اإلدارة التأكد من أن املقدمة واختبار الفرضيات،  ذلك من خالل اإلجابة على اإلشكاليةالبشرية، 

  .حتسني األداء املستدام دور يف تطوير ولكفاءات البشرية هلا اإلستراتيجية ل

 : اال املفاهيمي .3

األداء هذا البحث مفاهيم عديدة كاإلستراتيجية، اإلدارة اإلستراتيجية، األداء االقتصادي، تناول         
، اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية، البشرية األداء املستدام، الكفاءاتاالجتماعي، األداء البيئي، 

ISO 9000 ،ISO 14000 ،ISO 18000 ... ،وذلك اليت مت توظيفها حبسب مضمون ومتطلبات البحث
  .اإلجابة على اإلشكالية املطروحةبغية 

 :اال املكاين .4

      تراتيجية للكفاءات البشرية بتحسنيإن اإلجابة على اإلشكالية املقدمة تتطلب ربط اإلدارة اإلس        
، الذي يسعى إىل هذا العتبارات البحث امليداين املستدام، مبؤسسة اقتصادية جزائرية،تطوير األداء  و

دراسة  إجراءللجانب النظري، نؤكد من خالل  مكمالًيدان و جتسيد مقاربات البحث النظري يف امل
يداين هذا الطرح املاالجتماعي،  االقتصادي و مبؤسسة اقتصادية، تتعامل كثريا باجلانب البيئي وميدانية 

الصناعة اجلزائرية، مقارنة إىل باقي مؤسسات الدول  تشهدهيرجع إىل مستوى التطور والتقدم الذي 
  .مضافة للبحثعلمية األخرى، وهذا دف التعمق والشمولية، وإعطاء قيمة 

 ةاملتواجد SANIAKفرع  BCRجممع لذلك وقع اختيارنا على شركة تصنيع اللواحق الصحية والصناعية       
  .مبنطقة عني الكبرية بوالية سطيف
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 ـةـة عــامـقدممـ

 :املنهج املستخدم

        واضحة لعناصر إشكاليتنا، و قصد الوصول إىل معرفة دقيقة و غية القيام بتحليل علمي ومنهجي، ب        
نهج صفي التحليلي، مالفرضيات املقترحة استخدمنا يف هذه الدراسة املنهج الوأو نفي دف اختبار صحة  و

  .يعتربان من أكثر املناهج موافقة مع هذا املوضوع ألما دراسة حالة

املنهج الوصفي التحليلي، الذي يسمح بفهم العالقة بني الكفاءات  اعتمدنا: اجلانب النظري -1
 .البشرية واألداء املستدام

ضوع  من خالل الدراسة ، الذي ميكن من كشف املومنهج دراسة حالة اعتمدنا :امليدايناجلانب  -2
والبيانات واملعطيات  قالوثائ، إضافة إىل دراسة وحتليل خمتلف SANIAKللمؤسسة  ملؤسسةامليدانية 
 .تفسري النتائج دف إثبات أو نفي الفرضياتو الفعلية، 

  : أدوات الدراسة ومصادر البيانات
  :تتمثل هذه األدوات واملصادر فيما يلي  

 : الدراسة النظرية -1

 واألجنبيةاالعتماد على املسح املكتيب والغرض منه الوقوف على ما تناولته املراجع واملصادر العربية  مت
ىل مواقع الت والدراسات السابقة باإلضافة إكذلك ا، القدمي منها واجلديد يف هذا املوضوع

 .اإلنترنت

 SANIAKمؤسسة  :الدراسة امليدانية -2

املسريين مع اإلطارات  املالحظة ملشاهدة معاملة ،البيانات تفسريحتليل و استخدمنا املقابلة دف 
  .الرمسيةإىل وثائق املؤسسة  باإلضافةاألخرى والعمال، 

إن كل هذه األدوات اليت استعملت يف هذه الدراسة، سوف نقوم بشرحها بالتفصيل وذلك ضمن        
 .يدانيةاإلطار املنهجي للبحث املتعلق بالدراسة امل

  تقسيمات البحث

  :، فصلني نظريني و فصل تطبيقي كما يليلقد قمنا بتقسيم البحث إىل ثالث فصول    

  :اجلانب النظري -1

، أما الفصل الثاين فجاء إلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةاإلطار النظري ل جاء بعنوان الفصل األول
  .اإلستراجتية للكفاءات البشريةبعنوان األداء املستدام وعالقته باإلدارة 

  :اجلانب امليداين -2

  .SANIAK جاء بعنوان الدراسة امليدانية ملؤسسة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية الفصل الثالث
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 ـةـة عــامـقدممـ

  الدراسات السابقة

لدوريات والكتب مت اإلطالع على العديد من اباإلضافة إىل العديد من الدراسات املوثوقة يف االت و
  :نذكر منهاللكفاءات البشرية،  اإلستراتيجيةاليت متت ضمن حقل اإلدارة الدراسات اجلامعية 

   الدكتوراه أطروحات: أوال

مدخل اجلودة : أثر التسيري اإلستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية

ية وعلوم من كلية العلوم االقتصادحيضية مساليل  ةدكتوراه دولة يف التسيري للباحث أطروحة، واملعرفة
هل ميكن للتسيري : بدراسة اإلشكالية التالية ةالباحث ت، حيث قام2003/2004 التسيري، جامعة اجلزائر

دة الشاملة يف االستراتيجي للموارد البشرية من خالل تسيري وتنمية الكفاءات، وتسيري املعرفة وتسيري اجلو
وقد توصلت هذه الدراسة على نتائج عديدة، أمهها أن امليزة التنافسية  حتقيق وتطوير امليزة التنافسية؟

تعترب هدفا استراتيجيا، تسعى املؤسسة على حتقيقه يف ظل التسيري االستراتيجي، وأن املوارد البشرية 
للميزة التنافسية، وأن تسيري اجلودة الشاملة  والكفاءات الفردية تعترب مصدرا أساسيا المتالك املؤسسة

يساهم يف حتسني أداء املوارد البشرية وتنمية الكفاءات الفردية، مما يؤدي إىل امتالك املؤسسة للميزة 
هدف  ةكما أن امليزة التنافسي.التنافسية، وهذا باعتباره مدخال للتسيري االستراتيجي للموارد البشرية

اعتمادها لنظام تسيري استراتيجي من خالل تفعيل مصادر ة إىل حتقيقه يف ظل إستراتيجي تسعى املؤسس
  .جديدة ممثلة يف الكفاءات، املعارف، اجلودة

  رسائل املاجستري: ثانيا

دراسة حالة : للموارد البشرية وأمهيتها يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة اإلستراتيجيةاإلدارة  .1

رسالة ماجستري للباحثة خنشلة،  – (SOFAMEC)املعدين  ألثاثوامؤسسة الصناعات امليكانيكية 
ظمات، جامعة خنشلة، إدارة املن ، ختصصحدة بوتينة من كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

كيف تستطيع اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية :بدراسة اإلشكالية التالية، حبيث قامت 2009/2010
و اعتمدت الدراسة على عدة مساندة املؤسسات االقتصادية للوصول واحلفاظ على امليزة التنافسية؟ 

تساهم اإلدارة  - إىل حتقيق امليزة التنافسية   ةيف ظل اقتصاد املعرف ةتسعى املؤسسة االقتصادي -  :فرضيات 
 كما. البشرية بشكل رئيسي يف زيادة قدرة املؤسسة على امتالك ميزة تنافسية اإلستراجتية للموارد

الباحثة على أن املوارد البشرية  كما توصلت ،اإلحصائيواملنهج  استخدمت املنهج الوصفي التحليلي
 و راتيجياتباملؤسسات متثل جوهر عمليات ونشاط املؤسسة وتشتد احلاجة إليها لرسم اخلطط واإلست

عالة اليت تؤدي إىل جناح املؤسسة، تلعب اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية دورا هاما القرارات الفاختاذ 
يف توفري املساعدة على حتقيق االستقرار الدائم للمؤسسات، فهي تعمل على تطبيق كل السياسات و 
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 ـةـة عــامـقدممـ

هود  ناجحة فإن املؤسسة الربامج اليت دف إىل جعل املؤسسة مكانا جذابا للعمل و عندما تكون هذه اجل
  .تكون يف مركز قوي ميكنه مواجهة متغريات البيئة و قيودها

واليت متثل  امتالك موارد متميزة احلفاظ على استمرارية امليزة التنافسية، ال بد من وجود وكما أن      
صراع املؤسسات  كأحد األسلحة اإلستراتيجية يفاملؤسسة،  أصولالذي يعترب أصل من املعارف والكفاءات، 

أما اجلانب التطبيقي  .النمو، كونه املصدر احلقيقي لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة من أجل البقاء و
تنتهج أسلوب اإلدارة    SOFAMECة سفوصلت إىل عدم وجود برنامج خاص يدل على أن مؤس

 .امليزة التنافسيةاإلستراتيجية للكفاءات البشرية، رغم وعيها بأمهيتها و دورها يف حتقيق 

، مذكرة ماجستري علوم التسيري، أمهية نظام معلومات املوارد البشرية يف اإلدارة اإلستراتيجية .2
، اليت تناولت املوضوع من 2008/2009إدارة أعمال، للطالبة بن قارة أمينة، جامعة اجلزائر، : ختصص

دارة اإلستراتيجية يف  تطبيق عناصر اإلومات املسامهة يفكيف ميكن لنظام املعل: خالل اإلشكالية التالية
تعترب اإلدارة اإلستراجتية أحد أهم  - : واستندت الدراسة على عدة فرضيات إدارة املوارد البشرية؟ 

تساهم اإلدارة اإلستراجتية  –و أهدافها  ةاملداخل اإلستراتيجية احلديثة اليت تساهم يف حتقيق رسالة املؤسس
يعترب نظام  –للموارد البشرية يف حتقيق أهدافها و كذا أهداف املؤسسة باعتبار أن العالقة بينهما تكاملية 

كما دارة املوارد البشرية و اإلدارة العليا، إاملعلومات الوسيلة الفعالة اليت تسمح بالربط و التنسيق بني 
صياغة األهداف : وقد خلصت الدراسة على النتائج التالية ،ليالوصفي التحلياستخدمت املنهج 

اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية من خالل حتليل عناصر القوة والضعف ومقارنتها بالفرص والتهديدات 
احلالية واملتوقعة يف البيئة اخلارجية، املعلومات أصبحت عنصرا أساسيا يف إستراتيجية املؤسسة، ألنه حمرك 

ها يف حميط تنافسي صعب ومعقد، اإلدارة اإلستراجتية للموارد البشرية اجتاه طويل املدى سي لتطويرأسا
ده البشرية، وهي عملية اختاذ القرارات اليت ريتم مبوجبه إجياد أنسب اخليارات للمؤسسة يف تسيري موا

املؤسسة لتحقق أهداها  تعمل على حتقيق تكيف نظام املوارد البشرية مع بيئة األعمال اليت تنشط فيها
اإلستراتيجية من خالل مواردها البشرية، كما تتطلب التنسيق و التكامل مع اإلستراتيجية العامة 

  .للمؤسسة

دراسة حالة : تقييم مستوى استخدام التسيري االستراتيجي للموارد البشرية يف اإلدارات العمومية .3

، كلية العلوم االقتصادية رعبد القاد من إعداد الطالب بن عيسى الشريف رسالة ماجستريإدارة اجلمارك، 
   : جاءت فرضيات الدراسة كما يلي، 2007/2008وعلوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 

وظيفة تسيري املوارد البشرية يف اإلدارات العمومية ختضع ملا ميليه القانون األساسي للوظيف العمومي،  - 
ال ميكن أن نلمس مظاهر التسيري اإلستراتيجي  –كما أا وظيفة ممركزة على املستويات العليا فقط 

ال يوجد ربط بني  - يجيللموارد البشرية يف إدارة اجلمارك إال من خالل منوذج التخطيط اإلسترات
، االستقراءتسيري املوارد البشرية يف إدارة اجلمارك، مت استخدام منهج  ةاإلستراتيجية العامة و إستراتيجي
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 ـةـة عــامـقدممـ

، تعرف تأخرا األخرىوقد وصلت الدراسة إىل أن إدارة اجلمارك على غرار باقي اإلدارات العمومية 
أا تعتمد  خاصة ورة عامة وإدارة املوارد البشرية داتبين األدوات احلديثة يف اإل ملحوظا يف استخدام و

طيط االستراتيجي للموارد البشرية، الغياب التام ملعظم هذه النماذج، كما أن منوذجا تقليديا وهو التخ
للموارد البشرية إال منوذج واحد وهو  يإدارة اجلمارك اجلزائرية ال تستخدم يف إطار التسيري اإلستراتيج

  .يط اإلستراتيجمنوذج التخطي

توجه جديد يف إدارة املوارد البشرية ومدخل استراتيجي لبناء : إدارة املعارف وتسيري الكفاءات .4

رسالة ماجستري ، -راسة حالة محود بوعالم وشركاؤه د –ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة االقتصادية 
للطالبة املرهون نسرين، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، فرع إدارة األعمال، جامعة اجلزائر، 

إىل أي مدى ميكن أن تساهم : التالية اإلشكالية، مت حتليل عناصر هذا املوضوع من خالل 2008/2009
يف بناء  ملوارد البشرية ومدخل إستراتيجيكتوجه جديد يف إدارة ا إدارة املعارف وتسيري الكفاءات كل من

نعترب أوال أن وسيلة  - : حيث اعتمدت على الفرضيات التالية ؟مستدامة للمنظمة االقتصاديةميزة تنافسية 
املنظمة االقتصادية مليزة تنافسية أيا كان نوعها، وقد تكون مستدامة أو  امتالكالتفوق التنافسي هي 

املوارد الداخلية اليت حوزة املؤسسة االقتصادية مصادر هامة لبناء امليزة التنافسية و هذا خلصائص  -. مؤقتة
املوارد البشرية، املعارف و الكفاءات موارد داخلية تعول عليها املنظمة لبناء ميزة تنافسية  -. تتصف ا
يعترب العنصر :  أهم النتائج التاليةمت الوصول إىل، كما طاستعملت منهج االستقراء واالستنباوقد ، مستدامة
التنافسية، إن تفعيل  امليزةلبناء  اإلستراتيجيةهو أهم أصل من األصول ) الكفاءات(الفكري  و  البشري

االتصال، املوارد البشرية يساهم يف استمرارية امليزة التنافسية من خالل املداخل احلديثة، املتمثلة يف تفعيل 
  .تسيري الكفاءات املعارف،التمكني، إدارة 

دراسة حالة  –دارة الكفاءات يف حتسني امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية دور إ .5

رسالة ماجستري للطالب أنيس كشاط، كلية العلوم  –بسطيف  SONELGAZمؤسسة سونلغاز 
مت استخدام املنهج ، 2006/2007االقتصادية وعلوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة سطيف، 

إدارا مشروعا فتيا لدى  أهم ما جاء يف هذه الدراسة هو أن مفهوم الكفاءات والتحليلي الوصفي، 
 إستراتيجية وة تستعملها كأداقناعة بأمهيتها،  املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وأن عدد حمدود منها له

إدارة الكفاءات على مستوى املؤسسة يف وتعزيز موقعها التنافسي، كما ساهم مسار  أدائهالتحسني 
. بشكل طفيف لفعالية التسيري مبؤسسة سونلغاز يف الرفع وحتسني نوعية املورد البشري بشكل معترب، 

كما أوصى ببعض االقتراحات، مثل االعتناء بالكفاءات على املستوى الكلي، بإنشاء هيئات وطنية لرصد 
 سن تشريعات تنشئ وتنظم عمليات تثمني مكتسبات اخلربة والتأهيلية،  ومتابعة التطورات املعرفية و

  .إصدار شهادات اعتراف مبستوى الكفاءات احملصلة
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 ـةـة عــامـقدممـ

املتمثل يف اإلدارة الدراسات، قد مشلت على متغري واحد، الذي حنن بصدد دراسته  كل هذه إن
  .فقط اإلستراتيجية للكفاءات البشرية و ربطه بامليزة التنافسة

األداء بأبعاد  البشرية لكفاءات ل اإلستراجتيةاإلدارة ف دراستنا عن هذه الدراسات، يف كيفية ربط ختتل
  .، املتمثلة يف البعد البيئي، البعد االجتماعي والبعد االقتصادياملستدام

 ،و التعني االستقطابإستراجتية استراتيجيا، من خالل  البشرية مبعىن آخر، كيف ندير هذه الكفاءات
، األداء ادرة على تطوير األداء االقتصاديجعل هذه الكفاءات البشرية ق و التكوين، التحفيز، احلفاظ

، اليت دف املؤسسة من خالهلا إىل حتقيق الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية األداء البيئي ،االجتماعي
 .واحلفاظ على البيئة
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  :متهيد

لقد أوضحت معظم جتارب األعمال أن املؤسسات الناجحة، هي تلك اليت تستقطب أفراد ذوي          
أصبحا موضوع عصر املعرفة وعامل  "اإلدارة اإلستراجتية"و " الكفاءات"كفاءات لتطوير أدائها، فمصطلحا 

كما تعترب اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية إحدى أهم الوظائف اإلستراتيجية يف .األعمالو   املال
املؤسسات العصرية، ذلك راجع إىل الدور الذي تلعبه يف حتقيق أهداف هذه املؤسسات و يف جتسيد 

و مع التغريات اليت  يا مع تطور أنشطة املؤسسات و كرب حجمهالذلك تنامى هذا الدور تدرجيإستراتيجياا، 
  .يشهدها العامل اليوم مثل ظاهرة التنمية املستدامة

باإلدارة  ية للكفاءات البشرية بدأًسوف نتطرق ضمن هذا الفصل إىل اإلدارة اإلستراتيجيف هذا اإلطار        
اإلطار  تطرق إىلالمفهوم و أمهية اإلدارة اإلستراتيجية،  إىلالتطرق اإلستراتيجية و الكفاءات البشرية من خالل 

املفاهيمي للكفاءات البشرية من خالل مفهومها و ظهورها و أبعادها و مستوياا و أنواعها، هذا ضمن 
  .املبحث األول

      املفهوم  أما يف املبحث الثاين فسنتناول أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية من خالل       
، مث مراحل تكوين إستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات و العناصر و األبعاد و األمهية و األهداف

كيفية   بتقدمي، عالقتها باإلستراتيجية العامة للمؤسسة و اإلدارات األخرى، أما يف املبحث الثالث نقوم البشرية
 .و اجلماعيةقييم الكفاءات البشرية الفردية تشخيص و ت

. يف املبحث الرابع نعاجل أهم الوظائف اإلستراتيجية لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية أخرياً،        
 :التاليةعليه يضم هذا الفصل املباحث و

  البشريةاإلدارة اإلستراتيجية والكفاءات  :األولاملبحث 

  ةللكفاءات البشريأساسيات اإلدارة اإلستراتيجية  :الثايناملبحث 

  تشخيص و تقييم الكفاءات البشرية  :الثالثاملبحث 

  اإلستراتيجية لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية  الوظائف :الرابعاملبحث 
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  لكفاءات البشريةوااإلدارة اإلستراتيجية  :األولاملبحث 

 االعتماد، حيث التحول حنو جمتمع املعرفة سياق يفو  حوالت اليت تعصف مبنظمات األعماليف ظل الت         
يف املؤسسات املعاصرة من  بالكفاءات البشرية يتزايد االهتمام، بدأ على الكفاءات و املوارد املعرفيةاملكثف 

بني  –و هو أمر منطقي  –، ومن مث بدأ التزاوج مفهوم اإلستراتيجية استخداممن جهة أخرى فقد شاع ، جهة
ح ، يصبى بلورة قيم وأساليب فكرية جديدةإدارة الكفاءات البشرية وبني مفاهيم اإلستراتيجية اليت تعمل عل

كدعامة "اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية "، من هنا برز مفهوم الفرد يف ظلها هدفا يف حد ذاته
  .  بتجسيد أهدافها على املدى الطويلت أساسية خللق و تطوير األداء املستدام الذي يسمح هلذه املؤسسا

ةاإلدارة اإلستراتيجي :األولاملطلب   

تعريف اإلستراتيجية: الفرع األول  

 اقتصرو قد اليونانية األصل و تعين فن القيادة " استراتيجوس"اشتقت كلمة إستراتيجية من كلمة         
 مفهوم اإلستراتيجية منذ عدة قرون على العمليات احلربية، كما أنتقل بعد ذلك إىل جمال األعمال يف استخدام

ع يف الواليات املتحدة األمريكية و سرعان ما أنتقل ، حيث طبق بشكل واسالنصف األخري من القرن العشرين
  .ومن مث إىل بعض البلدان النامية ،إىل أوروبا

  : دة تعاريف منها ولإلستراتيجية ع        

، دف حتقيق الشركة أو يله و اختياره من بني عدة مساراتتعرب عن مسار يتم تفض"اإلستراتيجية  - 
هذه املنظمة أو تلك الشركة  ارتضتهحتقيق االجتاه اليت يتم من مث ، أهدافهاة رسالتها و غايتها و املنظم

(1) ."لنفسها يف املستقبل
 

صول إىل ، اليت متكن املؤسسة من الوخطة و مركز يف السوق"على أا  اإلستراتيجية  porterعرف    - 
 املدروس موعة من النشاطات املختلفة و اهلادفة االختيار، كما أا تعين الغايات اليت تصبو إليها
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  (1) ".لزبائنها باملقارنة مع املنافسنيإىل تقدمي تشكيلة من املنتجات أو اخلدمات ذات قيمة متميزة 
حتديد لتوجه املؤسسة و جمال عملها على األمد "اإلستراتيجية على أا  )  Johnson 2005(و يعرف    - 

     السوق  احتياجاتالبعيد و الذي يسمح هلا بتحقيق ميزة متكنها من مواجهة التحديات البيئية و تلبية 
(2)".الل تشكيلة املوارد اليت متتلكهاو توقعات أصحاب املصاحل من خ

 

، تتمثل بالقدرات العقلية لإلدارات العليا مع إضفاء ملسة قوة غري ملموسة" فريى أا Mintzbergأما  - 
(3)."من اخليال و اإليداع و التصور

 

عملية حبث مستمرة ال تقف عند حد أو مستوى معني و أا تركز على التفكري الذي "كما تعرف بأا  - 
(4)."من توظيف مهارام املختلفة لتحويل ذلك التفكري إىل سلوك فعلى يف املؤسسة نيمكن املديري

 

كخالصة للتعاريف السابقة، ميكن القول إن اإلستراتيجية مبعناها العام هي مبثابة خطة شاملة و متكاملة         
ملصممة لتحقيق أهداف تتضمن جمموعة األفكار و املفاهيم و الطرائق املتداخلة ذات الصلة باملستقبل و ا

يف اليت متتلكها،  Cors Competencies و القدرات اجلوهرية  sourcesاملوارد  إىل باالستناداملؤسسة و ذلك 
     .اليت تتضمنها البيئة اخلارجية احمليطة ا Threatsو التهديدات  Opportunitiesضوء الفرص 
  و أمهيتها اإلستراتيجية  اإلدارةمفهوم  :الفرع الثاين

ا ، ذلك مبا يسمح هل حتدث يف البيئة احمليطة بعملهاكي تستطيع املؤسسة التأقلم و التحكم باملتغريات اليت        
ميثل منهجا ، كونه طبيق أسلوب اإلدارة اإلستراتيجية، فإن عليها اللجوء إىل تباحملافظة على أدائها املستدام

  .وسائله بالقدرة على زيادة تطوير أدائها يف املدى الطويل ملياته و، يتسم من خالل عفكريا يتميز باحلداثة
 ،املستقبلية للمؤسسةوضع اخلطط "تعين Strickland and Tompsonفاإلدارة اإلستراتيجية كما يراها  -

 )5(."النمط املالئم من أجل تنفيذ اإلستراتيجية اختيار، حتديد غاياا على املدى البعيد

  

 

  

                                                           
(1)

5$، أ�23ن ده1 %0ب،   �
�: ا	دارة ا	���ا������8
7 ��$ ا
��6 ا����� � ���� وا
"(ز'��
��ه: �
، 2009، &، ���ن، ا�ردن، دار ا
  .19ص
(2)

   ،;<)= >�3�
�  ،ا	���ا����� ا��'�دئ و ا�دواتا	دارة  :�$�# ا	دارة ا�"!�� ��$ ا�?�
ا
���� ا�و
�، ا
�Gه�ة، �D ،�EDآB ا
��Aات ا
  . 21، ص 2005
Hدارة، 

(3)
 Michel darbelet, laurent lzard, michel scaramuzza, l’essentiel sur le Management, 5

éme
 édition, BERTI 

édition, paris, 2006, p.38. 
(4)

  $�ID رؤ�� إ���ا�����: ��ارد ا�'(���إدارة ا� زا'$،��دل ،�ED ،ه�ة�G
  . 104، ص 2007، ا
���� ا�و
�، ا
(5)

�� و ا
"(ز'&، ���ه�/ و.�!��ت و -�,ت درا���: ، ا	دارة ا	���ا����� زآ�'�ء �D�L ا
$وري  ��
 ����
، ���ن، ا�ردن، دار ا
�زوري ا
  .25، ص 2005
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كفل ، مبا يتضعها املنظمة على املدى البعيد تلك الفعاليات و اخلطط اليت"على أا  Thomas  اويعرفه -
(1)". بني البيئة احمليط ا بطريقة فاعلة و كفؤة وحتقيق التالؤم بني املنظمة و رسالتها 

 

القرارات املتعلقة بتخصيص و إدارة املوارد يف املنظمة من خالل  اختاذعملية " أاكما تعرف على  -
(2)".، الوصول إىل غاياا و أهدافها املنشودة ، مبا يساعدها على حتقيق رسالتهاحتليل العوامل البيئية

 

غاياا وؤسسة العام املستقبلي للم االجتاهرسم "اإلدارة اإلستراتيجية على أا فيعرف  Tombson أما -
النمط اإلستراتيجي املالئم يف ضوء متغريات البيئة الداخلية و اخلارجية مث  اختيار، على املدى البعيد

(3)".تنفيذ اإلستراتيجية و تقوميها 
 

             وضع األهدافقرارات،  اختاذعبارة عن عملية " لك اإلدارة اإلستراتيجية بأاكذ وتعرف  -
القرارات  اختاذو اإلستراتيجيات و اخلطط و الربامج الزمنية و التأكد من تنفيذها، كما متثل أيضا 

املتعلقة بتخصيص و إدارة موارد املؤسسة من خالل حتليل العوامل البيئية مبا يساعد املؤسسة على 
(4) ".حتقيق رسالتها و الوصول إىل غاياا املنشودة 

 

هي جمموعة الفعاليات  ةاإلدارة اإلستراتيجي"ريف إال أا تصب يف التعريف األيت رغم تعدد التعا         
و نقاط  )الفرص و التهديدات(ديات البيئية ـعرفة و حتديد التحمب ذات العالقة باملؤسسة و اليت تعىناإلدارية 
وفقا لرسالة قرارات ـال اختاذسهيل عملية ـوضعها يف مسار متكامل لت ، ولينيـضعفها الداخقوا و
  ".و أهدافها  املؤسسة

  :املزايا التالية  هلا حيقق من قبل املؤسسة أن تبين اإلدارة اإلستراتيجيةمن خالل التعاريف السابقة ف
 .فعالاملوارد بشكل  استخداممتكن املؤسسة من   -

اجلديدة أو ت باملعرفة كقوة إستراتيجية و ميزة تنافسية يف خلق املنتجا لالهتمامتساهم يف التوجه  -
 حليل عناصر القوةــ، زيادة إمكانية اإلدارة بتميـتطوير أساليب العمل، تطوير معايري األداء التنظي

(5).الفرص و التهديدات الضعف،و   
 

                                                           
(1)

  %�D ،$'زا $�ID ص ��دل ،Nذآ� ;�P &25.  
(2)

  ، P��
��5ة �$���34 ��$��2 ا��1ن ا��ا-� و : رة ا	���ا����� �!��ارد ا�'(���ا	دا %��ل �ID$ ا 6�1��� ��، ا�"(��7ا��� �D�Q
، ا
$ار ا
  .92، ص 2006

(3)
  Jean- pierre Helfer, Michel Kalila, Jacques Orsoni, Mangement stratégie et organisation, 8

ème 
édition, 

Viubert édi1on, paris, Aout 2010, p.24. 
(4)

��'R ��$ ا
�Gدر  
�، %���D دارات ا�"��������ا���: �!��ارد ا�'(��� 4: ا	ا���9ام ا�����3 ا	 ، ���1/ ���3ى�< ��2 ا"2%�D �
�Pر ،
 ،�2"
  .5، ص 2008ا
BQا�V، آ�� ا
��(م ا�E"TUد'� و ��(م ا

(5)
   ،�����، أه��� ا	دارة ا	���ا����� �!��ارد ا�'(��� 4: ��6�1 ا���5ة ا��$���34 �!�=��3 ا,>�;�د��3$ة �(=��W ��D�% ،�"2%�D �
�Pر ،

 ،�  .56، ص 2009آ�� ا
��(م ا�E"TUد'� و ��(م =2
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إذ أثبتت الدراسات العلمية أن املؤسسات اليت  اإلستراتيجية،القرارات  اختاذوضوح الرؤية املستقبلية و  -
 اختاذ، لكن أيضا لقدرا على ليس فقط ألا متتلك موارد ماليةة ناجحة تم بصياغة إستراتيجي

 (1)سية؛بتحوالت البيئية التناف، قدرة التنبؤ قرارات فعالة بسبب دقة املعلومات

 اجهة املنافسة احمللية والدولية؛تساهم يف زيادة قدرة املؤسسة على مو -

قرارات إستراتيجية مستقبلية  الختاذدارة اإلستراتيجية يف كوا منظومة متكاملة اإلكما تتجلى أمهية  -
للتحديات اليت تواجه  استجابتهاأفضل اخليارات املتاحة للمؤسسة، فضال عن  انتقاءتتضمن 

  (2) .املؤسسات

  لكفاءات البشريةاإلطار املفاهيمي ل :املطلب الثاين

  humaines   compétences البشرية الكفاءاتظهور مصطلح  :األولالفرع 

مع  ا بعد وم، فياألمريكي و األورويب االقتصاديمصطلح الكفاءة يف السبعينات ضمن اإلطار ظهر         
، إفريقيا، اهلند، تعرضت املؤسسات األمريكية و األوربية شرق أسيا –تطور األسواق العاملية باليابان، جنوب 

حولت عليها إجياد طرق جديدة للمحافظة و تقوية مزاياها التنافسية فإىل املنافسة الشديدة و كان لزاما 
الفردية و اجلماعية بالكفاءات  اهتمتكما ،سبل عمل أكثر مرونة ، بإجياد طرق وحنو العنصر البشري اهتمامها
  .عوامل جناح واعتربالعمل و فرق ا

    ففي بريطانيا، قامت السلطات املعنية بوضع سياسات حتث على رفع مستوى كفاءات املوارد البشرية         
 NVQ(National Vocationnel( إنشاء ما يسمى وكفاءة املسريين على وجه اخلصوص، بتشجيع التعلم و

Qualification    أما يف . مبناصب العمل االلتحاقو هذا من أجل وضع معايري حتدد شروطU.S.A  فقد مت
وضع نظام وطين معياري مهمته و  National Skills Standards Board (NSSB )  1994 إنشاء سنة

إطار ءات و املعايري ضمن للقدرات و الكفاءات للقيام باملهام و الوظائف، فالربيطانيون يربطون بني الكفا
  (3).تمون أكثر بأثر نوعية إدارة الكفاءات الفردية على امليزة التنافسيةالوظيفة، أما األمريكان فيه

 

  
                                                           

(1)
   ،XYI'  
0�Pا���: �!��ارد ا�'(��� و�$��� ا����	ءات .!@ ا���أ?� ا�����3 ا���>�;�د��	5ة ا��$���34 �!�=��3 ا ،Nو�3 دآ"(را�Zأ ،

 ،�VاBQ
�، %���D ا2"
�، ا
BQا�V، آ�� ا
��(م ا�E"TUد'� و��(م ا  .16، ص 2=2005
(2)

� أ$�3،   �P $�ID���)'ا����� و �$��� ا���ارد ا����	دارة ا	ة ا�2�
�� و ا
"(ز'&، ، ا
���� ا�و
�، ���ن، ا�ردن، دار ا�
، ص 2009
23.  

(3)
 Lou van Beiendonck, Management des compétences, paris, 2004, p.16. 
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 مفهوم الكفاءات البشرية :الثاينالفرع 

له سنة  استخدامو يرجع أول (1)...و تعين يتأقلم مع  copétensإن أصل كلمة الكفاءة يوناين             
عدد من البحوث اإلدارية اليت ال، مث بدأ يف الربوز شيأ فشيأ يف النفس ويف مضامني تربويةال علن يف جم 1920

 . تأقلم الكفاءات هدفا أساسيا لوظيفة املوارد البشرية اعتربت

التعريف الذي قدمه ريف اليت تناولت موضوع الكفاءات، ذلك إن أوىل التعا             
 باالعتمادهي القدرة على تنفيذ عمل أو نشاط ما، : "عرفها كما يلي إذ ، )R.M.GRANT ,1991"(جرانت"

   (2)".على موارد املؤسسة
القدرة على التحرك و العمل يف حميط مهين " :الكفاءة على أا  Boye & Ropertلقد عرف كل من           

بني مهارات متحكم فيها، قدرات فردية كامنة و تنظيم العمل الذي  Convergenceمعطى، وتتمثل يف املقاربة 
         (3)."بتنظيم العمل ارتباطهامينح شرعية ممارسة معرفة معينة، هي خاصية مرتبطة بالفرد أكثر من 

 Marc Romainville )professeur au département Education et Technologie deتعريف          

l’université de Namur (Belgique)  ( " االكفاءة هي وظيفة متكاملة املهارات و املعارف احلياتية، من شأ
  (4)".أن حتل املشاكل و من خالهلا ميكن أن نقيم عدة مشاريع متكاملة

  إن الكفاءة تتحدد من خالل توافقها و تركيزها على العمل املقدم "   Cazal & Dietrtrichتعريف       
           (5)".من طرف العامل 

بني املوارد بغية أو القابلية للتوليف  االستعداد: "يعين مفهوم الكفاءة   Tarondeau & lorino حسب       
   (6)."تلف األنشطة أو العمليات احملددةأداء خم
 (7) ".و القدرات و املعارف، وحتقيق شرط الفعالية الفردية جمموعة املهارات"الكفاءة هي        

      

                                                           
(1) Guy le Boterf, de la compétence : Essai sur un attracteur étrange, les éditions d ‘organisation, 2

ème 
 édition, 

paris, 2004, p.94.  
، sonelgazدور إدارة ا����ءات 4: ��7�3 ا���5ة ا��$���34 �!�=��3 ا,>�;�د�� ا��5ا���E، درا�� -��� �=��C!D�� �3ز أ�\ آ��ط،  (2)

،�"2%�D �
�Pر ،R�P ،إدارة أ���ل  ،R�P ��D�% ،�2"
  .29، ص2006آ�� ا
�(م ا�E"TUد'� و��(م ا
(3)

��5(�� آ�'��   ،�A�W)� ح�"^
��و�: ا�H��I -�ل ����3 ا��!�1@ ادوره� F :4$�ء ا���5ة ا��$���34، ا����ءات و �D:  ���3$اW�� ��$ ا
2005�Y/  11/  13 -12، ا��"��4 ا��آ�5ة ا�����ة و ا����ي ا��$�34: �!�=��3ت ا,>�;�د��: ا��=��3تW $�ID ��D�% ،.  

(4)
 Alain HOUCHOT, Florence Robine, les livrets de compétences : nouveaux outils pour l’évaluation des 

acquis, inspection générale de l’éduca1on na1onale, 2007, hiver, vol, 26, n° : 048, p.9. 
(5)

 Isabelle Bourdon, GESTION DES CONNAISSANCES : DE NOUVELLES COMPETENCES ATTENDUES, congrès 
l’AGRH – le travail au cour de la GRH, 16 et 17 novembre 2006, reims, p.4. 
(6)

 Jean Simonet, le développent des compétences managériales, française, paris, Juin2008, n°19, 

p.45.  
(7)

 C .champagne, C .Davesne, A.Geronimi, Gestion et développement des ressources humaines, 3
ème

 édition, 

Edition hacheBe, paris, 2010, p.94.  
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، القدرة على الكفاءة يتكون من جمموع املعارف إن مفهوم: ")Gilert & Parlier  )1992تعريف          
الفرد كما أن الكفاءة هي السمة األساسية هلذا للعمل املرغوب فيه،  ةالعمل، السلوكيات، املوجهة و املنظم

(1)".وهلا عالقة سببية مبعيار األداء الفعال له العامل
 

عمل، اليت توجه يف مجيع الكفاءة هي جمموعة املهارات و الدراية يف ال"  Jean-Yves Buckتعريف            
  (2)". حتقيق األهداف املسطرةيف   ةالستجاباحلاالت 

 أجل من معينة شروط ظل يف مالئمة بصورة التصرف على الفرد قدرة بأا" marou عرفها وقد         

   (3)."ةخصوصي أهداف حتقيق
 مواجهته جيب حتديا تشكل و وظيفته ألهداف الفرد حتقيق عملية"الكفاءة على أا  أن كما تعرف       

  (4) ".كفاءته يثبت أن أجل من عليه والتغلب
 ما وكل املؤسسة نشاط يف يساهم من كلمن خالل هذه التعارف ميكننا أن نستنتج أن الكفاءة هي         

 أنه على املؤسسة يف فرد كل إىل النظر ميكن األساس هذا ، وعلىلمؤسسةفعال ل أداء خللق وحتريكه تعبئته ميكن

 يف وجتربته خربته بلغت ومهما العلمي مستواه كان مهما فالعامل للكفاءة، بالنسبة خيتلف األمر لكن مورد،
 أن ذلك مستمرة، وبصورة للتقييم إخضاعهمن خالل  كفاءته تثبت حىت األكثر على مؤهال يبقى أنه إال العمل

 املستمر التعلم، املمارسة، التكوين طريق عن إال عليها الدميومة طابع إضفاء ميكن ال الفرد يف مؤقتة صفة الكفاءة

 .واملتواصل

  ةمميزات الكفاءات البشري :الثالثالفرع 
  :يلي من مجلة اخلصائص اليت تتميز ا الكفاءات ما  

 (5).إليهاالكفاءة ختص الفرد قبل أن ختص املؤسسة اليت ينتمي  -

الفرد مبهمته و وظيفته و ترافق جتنيد و تعبئة و توليف بعض املوارد  احتكاكتنتج الكفاءة من خالل  -
 (6) .يف العمل، تكون مستندة إىل نتيجة منظورة

                                                           
(1)  Philippe Aube, ACTUALISATION DU PROFIL DE COMPÉTENCES DES CADRES AU COLLÉGIAL AU QUÉBEC : 

Le cas des directeurs des ressources humaines, thèse pour le doctorat, sciences de gestion, université Laval, 

2007, p.9. 
(2)

 Jean-Yves Buck, Le Management de Connaissances et des compétences en pratique, 2 
ème

 édition, édition 
d’organisa1on,  paris, 2003, p.107.    

(3 >� &T)D `��"�aا  =bا: http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M152/Files/196622_2014.pdf. c'2011/ 70/08 : �"�ر 
 ���2
  .�19:30�� ا

(4)  $�� L��
��1ر�F 	.�اد ��3ه��" BDه(دة ا ��$'���N< 7ع درا�� -ا	���ا���: ا���رق .!@ Nا� E5ا���F،� �3و�Zأ ،Nإدارة  دآ"(را
��، أ���ل، =�� �2"
��،آ�� ا
��(م ا�E"TUد'� و��(م ا=�� ��D�% ، 2006131، ص.  

(5)
 Amina Barkatoolah, valider les  acquis et les compétences en entreprise, INSEP consulting édition, paris, 

2000, p.29. 
(6)

 http// : www.free webtown.com /seminaire/ sem 1/ meHeh – pdf. vue le : 08/08/2011, H : 17 :43 
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 .الكفاءة تنظم املعارف و املهارات و هي دالة هلدف و غاية معينة -

 .عمل إىل أخرى وضعيةأي ميكن أن تتحول من  :لتحويلالكفاءة قابلة  -

قيق هدف معني أو تنفيذ حيث أن يتم تشغيل معارف خمتلفة قصد حت :)هادفة(الكفاءة ذات غاية  -
 .تأدية هذا النشاط بصفة كاملة استطاع، فالشخص يكون كفؤا إذا نشاط معني

فهي مفهوم جمرد، غري مرئية،  ميكن مالحظة األنشطة املمارسة و الوسائل  :الكفاءة غري ملموسة -
(1).األنشطةستعملة و نتائج هذه امل

 

(2).فالفرد ال يولد كفؤا ألداء نشاط معني، أمنا يكتسبه من خالل تدريب موجه: مكتسبة الكفاءة -
 

و اليت ميكن شرحا يف الشكل  .رفترات تعلم و الفعالية مث التدهوتتخللها  :تتميز الكفاءة بدورة حياة -
 :التايل 

  

   

 
 

 

. 

  

 

 اكتسابهإىل أن يتحكم جيدا يف عمله ومع  يأًفش ئىل للعمل يبدأ الفرد بالتعلم شيوالشهور األفمع       
للخربات و املعارف يصل إىل مستوى الفعالية فيصبح خبريا، وميكن أن تتدهور كفاءته إذا كف الفرد عن 

 . وأكتسب ملن معه يف جمال عمله استعماهلا

  الكفاءات البشرية  مستويات أبعاد وو  أنواع :الثالثاملطلب  

  أنواع الكفاءات البشرية  : األولالفرع 

                                                           
(1)

  .46آ��ط أ�\، �P &%�D; ذآ�N، ص   
(2)

  Jean- Guy Millet, La Compétences : guide de formation, édition d’organisation, paris, 2006, p.187.  

  دورة حياة الكفاءة:  01شكل 

>DB
�?(ر ا
 ا�3$�ات ا

 ا������3ت

��W 

�#I"D 

 �D"$ئ

, ingénierie de la formation , Développer Les Compétences par uneAndré Guittet : Source
collection formation permanente, 2ème édition, paris, 1998, p.15. 

 

�
��^
 ا

���"
 ا
 ا
"$ه(ر
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يف تقسيم أنواع الكفاءات البشرية، يف هذا اإلطار سنحاول لقد تعددت واختلفت معظم وجل املراجع         
 ، كفاءات تنظيمية،)مجاعية فردية و(كفاءات حسب املستوى  :التايلعلى النحو  عدة تقسيمات تقدمي

وجهة حنو املالكفاءات القاعدية، كفاءات عالية األداء، الكفاءات ستراتيجية، الكفاءات احملورية، اإلكفاءات ال
  .املستقبل

  فاءات الفردية والكفاءات اجلماعيةالك:أوال 

 الكفاءات الفرديةملهمته يتطلب كفاءة بصورة تتحقق معها أهداف املؤسسة، حيث تتوفر  إن أداء الفرد        
 ضافة إىل عملية التكوين اليت تمنح إليهمعلى أسس و معايري موضوعية و دقيقة يف عملية التوظيف، باإل اعتمادا

    (1).  املؤسسة بشكل يتماشى مع الوظائف اليت يشغلوامن قبل 
األخر  بعضهارة، التحفيز، القيم و القدرات، أما املعرفة، امل: البعض يقسم الكفاءات الفردية إىلف        

  . دة، القدرةرااملعرفة، اإل: فيقسمها إىل ثالث عناصر
الكفاءات و Hard Skills الكفاءات التقنية: مع بداية الثمانينات كان هناك تقسيم أخر للكفاءات الفردية      

(2).باإلضافة إىل الطموحات املهنية للفرد Soft Skillsالسلوكية 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

                                                           
(1)

 Khelassi Réda, Management ressources Humaines: Avec 32 applica5ons, houma édi1on, Alger, 2010, p.26.  
(2)

� إ���ا���: �'$�ء ��5ة ���34�$ ���3ا�� : ا����ءاتإدارة ا��"�رف و ����3 ا
��ه(ن ��2'<،    �������P QP 4: إدارة ا���ارد ا�'(��� و 
�!�$��2 ا,>�;�د��"2%�D �
�Pإدارة أ���ل،�، ر ،  ،�VاBQ
�، %���D ا2"
  .131، ص2008ا
BQا�V، آ�� ا
��(م ا�E"TUد'� و��(م ا

  القدرات  القيم  التحفيز  املهارات  املعارف

  القدرة  اإلرادة  املعرفة

  الكفاءات السلوكية  الطموحات املهنية  الكفاءات التقنية

الكفاءات الفردية:  02شكل  

Source : Lou Van Beirendonck, Management des compétences, paris,2004, p.20.  
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فاملعارف و املهارات تدخل حتت مسمى املعرفة اليت تتحول بفعل التحفيز إىل إرادة و يف ظل        
  أما الكفاءات التقنية فهي جممل املعارف و املهارات.القدرات الفردية تتحول اإلرادة إىل قدرة و فعلو القيم

و الفرق بينها املتعلقة بشخصية العامل ، أما الكفاءات السلوكية فهي معرفة الذات اليت تتعلق بعمليات التسيري
  :اجلدول التايل موضح يف

  ا����ءات ا��1$�� و ا����ءات ا�3!�آ��:  �P01ول 

, INSEP les  acquis et les compétences en entreprisevalider Amina Barkatoolah,  :Source
consulting édition, paris, 2000, p.31.  

بينما تعترب الكفاءات اجلماعية حمصلة التعاون و التآزر بني الكفاءات الفردية و التفاعل مع التكنولوجيا         
 االتصال: اءات من خالل مجلة من املؤشرات ، ميكن حتديد هذه الكف(1)و املوارد األخرى املوجودة باملؤسسة

   املعلومات و املعارف، التعاون  انتقالتوفري ، هذه الكفاءاتبني  خطاب مشتركالفعال الذي يسمح بوجود 
  (2).و التآزر حلل املشاكل، حتقيق األهداف، التعلم من اخلربات و التطبيقات املهنية و توظيف النتائج

 الوسط يف القبول إضفاء يتم و املقبولة، العملية املهارات على تدل الفردية الكفاءةميكننا القول أن  ،إذن       
 املؤسسة قوة حتدد اليت فهي اجلماعية الكفاءة أما .املهنية كالتجارب تقنية و فنية أساليب عدة خالل من املهين

،املؤسسات تنافسية جمال يف ضعفها أو
 (3)

 األكثراختيار املورد  خالل من يكون ملؤسسةا فعالية مصدر أما 
  .كفاءة

                                                           
(1)

  Guy le Boterf, op.cit, p.129. 
(2)

 Bernard Merck, Pierr-Ericsutter, gestion des compétences: la grand illusion, [En line], 1 
er 

 édition, éditions 

de Boeck université, paris, 2009,Disponible sur hBp ://www.deboeck.com,consulté le 07 /08/2011, p.251.      
(3)

 Françoise Kerlan, Guide pour GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 3 
ème

 édition, 

édi1on d’organisa1on, paris, 2007, p.213.   

  الكفاءات السلوكية  الكفاءات التقنية

 قدرات تقنية متعددة - 

 احلاسوبالقدرة على استعمال برامج  - 

 القدرة التحليل و احلكم - 

 القدرة على التنظيم - 

 القدرة على إدارة جمموعة العمل - 

 القدرة على إختاذ القرار - 

  

 احلساسية اجتاه اآلخرين - 

 اإلقناع - 

 الروح اخلالقة و روح اإلبداع - 

 املرونة - 

 التأثري  - 

  التحكم يف األعصاب عند القلق و التوتر - 

  الكفاءات التقنية و الكفاءات السلوكية:  01جدول 
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  Compétences Stratégiquesالكفاءات اإلستراتيجية : ثانيا 

تساهم هذه الكفاءات بشكل  أساسي يف حتقيق إستراتيجية املؤسسة و تتعلق بكل الفاعلني ا، تتشكل        
األصول اخلاصة و القواعد من خالل آليات التنسيق بني الكفاءات الفردية و التوليف بني املهارات الفردية، 

ميكن تنمية الكفاءات  و .ف و املهامامة ضرورية لكل الوظائفاألمر يتعلق بكفاءات سلوكية ع (1).التنظيمية
  (2):من املوارد من ثالثة أنواع  انطالقااإلستراتيجية 

 ؛)اخل...املعدات، التكنولوجيا، املباين،( املوارد املادية  -

 ؛)اخل...رات، املعرفة، الطاقات الكامنة، القدرات، املها( املوارد البشرية  -

 .)اخل...التنسيق، الرقابةام اهليكلة، نظ( املوارد التنظيمية  -

كما تعترب الكفاءات اإلستراتيجية أحد أهم املوارد اإلستراتيجية الداخلية للمؤسسة، حبيث تدخل يف مجيع        
حتليل حالة (اتيجية إلدارة املوارد البشرية العمليات والوظائف اإلدارية، حتديد ثقافة املؤسسة، حتدد اخلطة اإلستر

   (3)).للوظائف عمل مجاعي -إستراتيجي لألعمالتفكري  -املستهلك

، اليت تعتمد  )املهارات احلياتية ( تنشأ من خالل التحفيز و الشخصية الفردية  اإلستراجتيةالكفاءات ن إ      
  (4).على قدرة التحليل و تقييم احلاالت و تطوير وتنمية  القرارات املستقبلية، إدارة املشاكل املعقدة

من خالل  الفرد تتكون كفاءة  ألن ،إن الكفاءات اإلستراتيجية للمؤسسة ال ترتبط فقط باملوارد البشرية      
املرتبطة مبجموعة من النشاطات اخلاصة، يف حني أن ) املعرفة، املهارة، السلوك(جمموع الصفات الفردية 

ح داخل املؤسسة يقوم على الفعل الناج الكفاءة كقدرة على العمل بطريقة فعالة ال ترتبط بفرد واحد، ذلك أن
اليت تضمن إقامة عالقات التأثري املتبادل ما بني الكفاءات املتكاملة حبيث تأدي إىل خلق عوامل ، كما التعاون

                                                           
(1)

 Anne Dietrich, Le Management Des Compétences, 2
ème

 édition, Edition Aurélie Fararana, paris, 2010, p.133.  
(2) ;�P  &%�D ،XYI'  
0�P   ص ،N140ذآ�.   

(3)
 Jean Cornelis, Nouveaux guide pratique de gestion: modèle stimulant l’entreprise apprenante via la 

collaboration entre le département gestion ressources humaines et la lignes des appartements marketing, 

[En line], publibook, édi1on, paris, 2009, Disponible sur books.google.com,consulté le 09 /08/2011, p.179. 
(4)

 Dominique Annel, L’e – Learning: une solution pour votre entreprise, édition CCISA, Belgique, 2009, p.56. 
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ومنه يتحقق الرهان . حمققة نتيجة أكرب من نتيجة كل فرد يعمل مبفرده) les facteurs de synerges( للتعاضد
(1).يف االستعمال اجليد موع كفاءات األفراد االقتصاديةات الذي تواجهه املؤسس

 

إذن ميكننا القول أن الكفاءات اإلستراتيجية تأيت من الطريقة اليت يتم ا خلق تكامل ما بني الكفاءات      
  .آلية تنسيق معينة، مما يؤكد على أا تعد بالضرورة كفاءات مجاعيةالفردية من خالل 

       حسب املستوى و الكفاءات املتعلقة بالوظيفة الكفاءات: ثالثا

أما  أو املستوى الوظيفي،باجلماعة  compétences de niveau  ترتبط الكفاءات حسب املستوى        
الكفاءات املتعلقة بالوظيفة أو املهمة فهي كل الكفاءات الضرورية للسري احلسن للوظيفة أو املهمة مثل إدارة 

  (2).املراقبةمشروع، التفتيش، 

  compétences de Base الكفاءات القاعدية و الكفاءات عالية األداء: رابعا

ما جيب على الفرد معرفته قبل و بعد إلتحاقه مبنصب عمله أو القيام مبهمة ل متثل الكفاءات القاعدية ك         
 compétences de haute performanceلكفاءات عالية األداء ا، أما ....معينة كالقراءة والكتابة و احلساب

لنتائج، لذا فهي تلك الكفاءات اليت حتل املشاكل املعقدة و تتأقلم مع متغريات العمل، إا كفاءات موجهة حنو ا
 .املُوجهة هلم مسؤوليات كبريةجندها عند األفراد 

(3)
 

  compétences de organisationnelles الكفاءات التنظيمية و كفاءات التسيري: خامسا

Compétences Managériales  

فقد أكدت  للمتغريات اليت حتدث على مستوى احمليط، االستجابةترتبط الكفاءات التنظيمية مبدى        
 ممسية، أما التنظيرلستقر حيث املركزية واتنشط مبحيط م اليت م املؤسساتالئامليكانيكي ي ملتجربة أن التنظيا

تعمل يف حميط غري مستقر و معقد و متميز باملرونة و الالمركزيةم تلك اليت ئالالعضوي في.  

                                                           
(1)

   
����P 4: ا>�;�د ا��"��4،?�دي �(T�G(ل، ا�Dا��=��3 و ا �� ��Tه���  ا
��"�G ا,����Iر ا�'(�ي و إدارة ا����ءات آ"���"
ا
$و
  3(ل ا
 ،�'���
��'� و>�ص ا�D$�Uج >  ا�E"Tد ا
���>� وا
#^�ءات ا�
  .207، ص�D2004رس  10 -ورT��ا�E"TUد'�، %���D  آ�� ا
GI(ق وا
��(ما

(2)
 Lou van Beiendonck, Tous Compétences!: le management des compétences dans l’entreprise, édition de 

Boeck université, paris, 2006, p.28. 
(3)

 Yves Emery, Français Gonin, Gérer les ressources humaines: des théories aux outils- concept intégré par 
processus comptable avec les normes qualité, 3 

ème
 édition, paris, 2009, p.213.   
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من خالل التفاعل املستمر تنشأ ن الكفاءات التنظيمية أ بدراسة علمية مفادهاNonka قام  1994 يف سنة       
 ماعةللمعارف الضمنية و الصرحية، حبيث يتصور أن دينامكية املعارف تبدأ من مستوى الفرد مث  مستوى اجل

نوع   اختالفإن مجيع املؤسسات ختتلف على بعضها البعض من خالل . (1)وتنتهي يف املستوى التنظيمي
  (2)).مستوى التنظيم - مستوى اجلماعة -مستوى الفرد( املؤسسة املعارف املوجودة لدى الفرد يف 

   :التايلوميكن شرحا من خالل هذا الشكل 

  الكفاءات التنظيمية دوامة خلق: 03شكل 

 

  

  

  

  

Source: Yves Emery, Français Gonin, Gérer les ressources humaines : des théories aux 
outils- concept intégré par processus comptable avec les normes qualité, 3 ème édition, paris, 
2009, p.213. 

مرونة  االقتصاديةلى املؤسسة حتتم ع استقرارهاإن حتوالت و تغريات البيئة و درجة تعقدها و عدم          
عالية يف تسيري مواردها البشرية قصد إعطائها حرية اإلبداع، من هنا برز دور كفاءات التسيري يف حتقيق ذلك 

          .حتقيقهاملبتغى اليت تسعى إىل 

كفاءات من خالل حتليله للكفاءات وجد أن جمموعة كبرية من املسريين تتصف خبمسة  lominger قام        
  : و املتمثلة يف اجلدول التايل Robert Eichngerاليت قدمها  ةفقط من بني العشرة كفاءات التسيريي يةريتسي

  

                                                           
(1)

 Gilles E.st-Amant, Laurent Renard, Développement des capacités ou compétences organisationnelles: Quels 
liens avec les compétences individuelles, canada, N°14,2006, p.5. 
(2)

 Philippe Raimbourg, Management stratégiques, [En line], Bréal, 2009, Books.google.com, consulté le 

08/08/2011, p.26.   

  الكفاءات الفردية 

 compétences individuelles  
  

  الكفاءات اجلماعية
compétences du groupe 

 
 
 

compétences  organisationnelles 

  

 الكفاءات التنظيمية

 
compétences  organisationnelles 
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  R .eichinger: لـ  التسيريكفاءات : 02جدول 

  

  

  

  

 .    

  

  

توجه جديد يف إدارة املوارد البشرية و مدخل : إدارة املعارف و تسيري الكفاءاتاملرهون نسرين،  :املصدر

اجلزائر، كلية العلوم  ، إدارة أعمال،، رسالة ماجسترياالقتصاديةإستراتيجي لبناء ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة 
  .133، ص2008االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

  compétences orienté vers le futureالكفاءات املوجه حنو املستقبل  :سادسا

ضمن التغيري و متابعة كل ما هو جديد يف  اندماجهايف  االقتصاديةيكمن البعد اإلستراتيجي للمؤسسة       
هلذا البعد يسمح بتصنيف  االعتبارإطار احلركة و الديناميكية، هذا جيعلها مرنة على الدوام، إن األخذ بعني 

  (1):هذه الكفاءات إىل صنفني 

على التأثريات  االنفتاحوتعني الكفاءات اليت تتضمن التغيري بداخلها كالتأقلم مع الوضع،  استقطاب -
 .الداخلية و اخلارجية

 .من وضعية معينة، يتم تسجيل و حتديد كل الكفاءات احلساسة لتطوير و تغيري بيئة العمل انطالقا -

فعندما يتصف الفرد باملرونة و الديناميكية ميكن  ،املوجهة حنو املستقبل املرونةمن أهم مميزات الكفاءات        
من طرح األسئلة الوجيهة  ىشرط أن تكون له القدرة على التعلم املستمر الذي يتأتله التأقلم مع املتغريات ب

  .و التواصل، التفتح لألفكار االتصال اإلبداع، ،االنتماء، ورح املسؤولية، باالستقاللية االتصاف. أثناء العمل

                                                           
.134 - 133ا
��ه(ن ��P &%�D ،>'�2; ذآ�N، ص ص،    (1)

  

الكفاءات األكثر   )%95( نعم   الكفاءات 

  ضعفا

 التفكري .1

 موجه حنو النتائج .2

 العمل اجلماعي .3

 اإلبداع .4

 القيادة .5

 الزبون موجه حنو .6

 إدارة األشخاص .7

 االندماج .8

 القدرة على التواصل واالتصال .9

  كفاءات وظيفية .10

X 
X 

 
 

 
x 
 
 
x 
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X 
X 
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 يةرالكفاءات احملو: سابعا 
∗∗∗∗ compétences de base(essentielles – fondamentales)   

لتميزها ببعد إستراتيجي، إىل الكفاءات احملورية على أا أساسية    Prahalad & Hamelينظر كل من       
دائما يف شبكة من العالقات بني خمتلف إىل أن الكفاءة األساسية تدخل  & J.blck  K.Boalيشري كل من

vision systémique. (1)موارد املؤسسة ضمن رؤية نظامية 
 

 الفائق لألداء وحمققه للقيمة مولدة إستراتيجية عناصر متثل اليت العوامل تلك فهي احملورية، الكفاءات     

  (2) .املنشأة أو املنظمة مستوى على
، تسمح للمؤسسة من تشكيل و إنتاج و توزيع رية هي نتيجة ملزج جمموعة كفاءاتن الكفاءات احملوإ       

(3).من التحكم اجليد يف عوامل النجاح، تسمح هلا على مستويات خمتلفةمنتجات وخدمات متنوعة للزبائن و 
 

من خالل تنمية، توصيل و تبادل املعلومات و املعرفة بني أعضاء املؤسسة  احملورية الكفاءات يتم خلق        
ا من ، ميكن أن تعتمد املؤسسة على جمموعة من األساليب بغرض حتديد و زيادة خمزوأي رأس املال البشري

  (4): يلي من مجلة خصائص هذه الكفاءات ما. وإدامة امليزة التنافسيةالكفاءات احملورية بغية احملافظة 

 كن أن يلتمسها الزبون يف املنتج؛تساهم يف حتقيق قيمة مضافة مي -

 تتيح الوصول إىل أسواق متعددة؛ -

 بقاء املؤسسة يعتمد على بقائها؛ -

 .صعبة التقليد و احملاكاة -

د املعارف من جهة و لتطوير وجتدي هذه وفر جمموعة من الظروف لتنميةعلى املؤسسة أن ت كما جيب         
   :الظروفبني هذه هذه الكفاءات من جهة أخرى، من 

E –Learning.(5)تفعيل نظام التعلم اإللكتروين  -
 

 تكوين املسريين؛ -

 تبادل املعارف؛ -

 .تتبادل املعلومات -

                                                           
∗
  7��ED >D �'ر)I�
�� �"�%�� ا
#^�ءات ا�T $G
  �'B�Q�aاCour comptences  )Prahalad et Hamel( ءات�^#
�� �?"�2= >#�' ،

2V�
  .�ا
��آB'�، ا
(1)

�، �P &%�D; ذآ�N، ص  YI'  
0�P48.  
(2)

  
�	��ت، أ�G8 $�3 ��5(ر، ���ء ا��
 �  .2، >��ا'�، ص2006#^�ءات ا
�I(ر'� و ا
(%$ا�
(3)

 G. Johonson,H.Scholes, stratégique, 2
ème 

Edi1on, Pearson Educa1on, 2003, p.204.
 

(4)
 Claire Bayou, le management par compétences clés, Revue RH & M, avril 2009, N°09, p.49. 

(5)
 Philippe Zarifiane, Compétences et stratégies d’entreprise : les démarches compétences à l’épreuve de la 

stratégie de grandes entreprise, Edi1on Liaison, paris, 2005, p.191. 



  

 

 اإلطار النظري لإلدارة اإلستراتيجية للكــفاءات البشرية:                         الفصل األول

36 

بفرص العمل اليت قرار يتعلق  باختاذالكفاءات احملورية تشكل اخلطوة األوىل بالنسبة إىل أي مؤسسة،           
قادرة على التأقلم و التطور، عنصر يرتكز على املعرفة  ذات طابع مرن يف املدى الطويل، فهي.اغتنامهايتعني 

  (1) .أكثر مما يرتكز على املوارد

          ا جمموعة احملكفاءات ال مكننا القول أنيورية ال ميكن العمل دون وجودها، وهي ما تعرف على أ
موسة، ذات اخلصوصية يف طبيعتها، من املهارات اخلارقة، النابعة من أصول املنظمة مبا فيها امللموسة و غري املل

، اليت تشكل الفردية هي نتيجة التفاعل والتداخل بني الكفاءاتقية للعميل، القادرة على تقدمي قيمة مضافة حقي
  .االستمراريةو  اليت تعمل بدورها على التحسني والتطوير والبقاءالكفاءات اجلماعية، 

  الكفاءات البشرية أبعاد ومستويات :الثاين الفرع

  أبعاد الكفاءة البشرية: أوال

حبيث كل باحث  لقد أختلف العديد من الكتاب و الباحثني يف إعطاء أبعاد موحدة للكفاءة البشرية،        
 تقدمي هذه األبعاديتسىن لنا  حىتو .تم الوصول إليهاي اليتوالنتائج  يعطي هذه األبعاد من خالل الدراسات

  .خمتصرة وشاملة هلذه األبعاد بإعطاء صورةسوف نقوم 

نوع من ن العمال داخل املؤسسة هلم كو،أن للكفاءة ثالث أبعاد رئيسية  Philippe Perrnoudيؤكد       
متثل هذه األبعاد كما .فقط على مؤهالم الشخصية االعتمادميكن  ، حبيث الاالجتماعيالترابط و التفاعل 

  (3) :يلي 

   dimension collective البعد اجلماعي -

    dimension individuel    الفرديالبعد  -

      dimension sociale           االجتماعيالبعد  -

   (2) :إىلالكفاءة هناك من يقسم أبعاد  

  .نفسها هي الكفاءة املرتبطة بالوظيفة املؤداة :الكفاءة العملية -
  .الوحدة هي الكفاءة املرتبطة بالعالقات و بقية :الوظيفية الكفاءة -
  .األفراد هي الكفاءة املرتبطة بالتصرفات و االتصال و تسيري: العالقات كفاءة -

                                                           
$ة، 6��3، ��دور ا����ءات ا����ر�� 4: ��.�/ ا���5ة ا��$���34، ر���� ��B'�< ��3Pة ��'1، (1)��
آ�� ا
��(م ا�E"TUد'� و��(م  ، ا

$ة، ��
�،%���D ا2"
 .38، ص 2005ا
(3)

 Emmanuelle Walkowiak, La nature individuelle, collective et sociale des compétences, 2005, N°134, Article 
disponible en ligne à l'adresse: http://www.cairn.info/revue-reseaux-2005-6-page-157.htm, pp,167-169. 
(2)

 Philippe Perrnoud, Compétences et contenus, 1er 
édition, Edition de Boock université, paris, 2008, p.39.  
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  .املستعملة و الطرق باإلجراءاتهي الكفاءة املرتبطة  :اهليكلية الكفاءة -
  .تالعادا ، املبادئ،ترتبط باملواقف داخل املؤسسة :الثقافية الكفاءة -
 .هي الكفاءة املرتبطة بوظيفة التسيري: التسلسلية الكفاءة -

 
  (1) :أبعاد الكفاءة البشرية إىل ثالثة أبعاد   Lau- van Beiendonckكما يقسم 

  .املعارف، القيم، الدافعية  يتكون من: البعد األول -
  .يتكون من املهارات  :الثاينالبعد  -
 .يتكون من املعرفة، الرغبة، القدرة  :الثالثالبعد  -

 
، أبعادأن الكفاءة تتطلب ثالثة : (Pestalozi, 1970)" بستالوزي" يف دراسة أسبق يف هذا اإلطار قال      

  ).savoir-être( املمارسة ،) savoir-faire(، املواقف )  savoir(املعرفة  :(2)هي

 :الشكل التايل ميكن توضيحها يف  

  
 

  
  
  
  
  
  

   
  

دور إدارة الكفاءات يف حتسني امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، دراسة حالة مؤسسة سونلغاز أنيس كشاط، : املصدر

sonelgaz،61العوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، صكلية  إدارة أعمال، سطيف، ، رسالة ماجستري.  

                                                           
(1)

   ،��� ا
�(ارد درا�� -��� ا�����3 ا�;$�.: �!(�ق: أ�P ا����ءة و أ?�V .!@ ا�داء 4: ا��=��3 �3(دي 3	�= ،�"2%�D �
�Pر ،
 ،�2"
��، آ�� ا
��(م ا�E"TUد'� و��(م ا=�� ،�'���
  .51، ص 2008ا

(2)
 T.Durand, L’alchimie de la compétence, Dossier des compétences: de la théorie au terrain, Revue 

Française de ges1on, N° 128, 2000, p.95. 

  

 

األبعاد الثالثة للكفاءة البشرية:  04شكل   
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 واملرتبة املهيكلة املعلومات جمموعة يف تتمثل )الدراية( املعرفةأن  القول الشكل ميكننامن خالل هذا         
 فهي ملمارسةاأما  .خاص إطار يف وممارساا نشاطاا بتوجيه للمؤسسة تسمح مرجعي، إطار يف واملتكاملة

 تنفي ال املمارسة إن. مسبقا حمددة وسريورات أهداف خالل من مقبول بشكل ما شيء تنفيذ على القدرة
 .ما تقنية تنفيذ أو يدوية مهارة تنفيذ من للتمكن بالغة أمهية ذات تكون ال قد لكن اإلطار، هذا يف املعرفة أمهية
 �Dتشكل حيث سبقها، عما أمهية تقل ال اليت األجزاء من وتعترب... واإلرادة، واهلوية السلوك هوف املواقفأ 

إن كل من هذه األبعاد الثالثة متثل األصل  .كفاءا مث ومن ما، مؤسسة أو فرد قدرات حتديد يف هاما جزءا
  .احلقيقي للكفاءة البشرية

  الكفاءة البشرية ستوياتم:ثانيا 

على مستوى ( منها ما تتعلق باملسري، االقتصاديةيف املؤسسة توجد عدة مستويات للكفاءة البشرية         
ليت سوف نذكرها و األخرى تتعلق باملوظف أو العامل، البعض األخر تتعلق ما يف أن واحد و ا) اإلدارة العليا

  :  على النحو التايل
  .معرفة أيةال ميلك  :0 املستوى
  .أساسيةميلك معارف  :1املستوى 
  .ميلك معارف حول التصرفات :2املستوى 
 ميلك عدة معارف عملية حول وحدات الكفاءات، التحكم يف الوضعيات و رد فعل مالئم لكل  :3 املستوى

  .وضعية حسب التجربة
  .اجلديدة مع الوضعيات التأقلمالقدرة على التحكم يف الوضعيات املعقدة و    :4 املستوى
  .التقنيات جمموعة منالتحكم يف وضعيات جد معقدة و حل الرتاعات باستعمال   :5املستوى 
  .املفاجئة املواجهة و التحكم يف كل الوضعيات حىت الوضعيات  :6املستوى 
به وطنيا  و اقتراح طرق و استراتيجيات وهو معترف اإلبداعالتحكم املثايل يف املستوى السابق و   :7املستوى 

  .و عامليا
  .املعطيات، املعلومات، املعرفة، اخلربة: مستويات الكفاءة البشرية إىل J.Brilmanكما يقسم          

 وهي. اخلارجي حميطنا من تأتينا اليت املعلومات تلك باملعطيات نقصد حيث ):البيانات( املعطيات -
 أجهزة طريق عن مباشرة أولية مصادر من عليها احلصول ميكن املعلومات، من مرتبة غري أجزاء
  .للمنظمة بالنسبة خارجية أو داخلية ثانوية مصادر من أو األفراد أو القياس

 تعرف كما. ا دراية على وحنن لنا، بالنسبة كبرية بأمهية حتضا اليت املعطيات تلك هي :املعلومات -
  .معني معىن إلعطائها البيانات وترتيب إدماج عن ينتج ما أا على
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 إطار إىل واحملولة واملدروسة اخلارجي، احمليط من عليها حتصلنا اليت املعطيات تلك عن تنتج: املعرفة -
 واحد آن يف تشمل قيمة، وذات مقبولة معلومة فهي كذلك املؤسسة، داخل لالستعمال قابل

 املعلومات تفسري و مجعو  بفرز، يقوم شخص وجود تتطلب هي و. املعلومات و الوقائع البيانات،
 معلومات جمموعة يف متحكم الشخص أن تعين هي و مهيكلة، مفاهيم جمموعة عن عبارة فاملعرفة
   .ومترابطة منسقة بطريقة

 اهلائل بالتحكم املتميزة احلالة تلك عن تنتج اليت و للكفاءة، املشكلة العالية الدرجة تلك هي :اخلربة -
 (1).الفنية الدراية من مقبول مستوى عن زيادة املعارف، يف

تتولد لنا معارف وأخريا تصبح  ،من خالل هذه املعلومة نا معلومة وكون لإن تراكم هذه املعطيات ت       
  :ميكننا توضيح ذلك من خالل الشكل التايلكما  . لدينا خربة

  
  
  
  

   

  
  

  
Source T.Durand, L’alchimie de la compétence, Dossier des compétences : de la théorie au 
terrain, Revue Française de gestion, N° 128, 2000, p.93. 

  
  اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية أساسيات :الثايناملبحث 

  ماهية اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية :األولاملطلب 

للكفاءات البشرية منهجية فكرية متطورة، توجه عمليات اإلدارة و فعاليتها متثل اإلدارة اإلستراتيجية        
بأسلوب منظم سعيا لتحقيق األهداف و الغايات اليت قامت املؤسسة من أجلها، يتطلب تطبيق منهجية اإلدارة 

فهوم اإلستراتيجية للموارد البشرية نظام متكامل يضم عناصر خمتلفة، من خالل هذا املبحث سنتطرق إىل م
 .وعناصر و أمهية و أهداف اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية

  

                                                           
(1)

 J. Brilman, La meilleure pratique du management, 3
ème

 édi1on, 2001, p.382. 

��"��Nتا  

�"�رف  '�ة 

��ت�!"� 

مستويات الكفاءة البشرية:  05شكل   
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  مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: الفرع األول

دمي األهم منها على بتق، لذلك سوف نقوم ة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةلقد تعددت تعاريف اإلدار       
  :النحو التايل

ربط إدارة الكفاءات البشرية باألهداف اإلستراتيجية دف "تعترب اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية  :أوال
 (1)".وانب اإلبداع و املرونة باملنظمةحتسني مستويات األداء و تنمية الثقافة التنظيمية مبا يعزز ج

منهجية فكرية متطورة، توجه عمليات اإلدارة و فعاليتها " دارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية متثل اإل :ثانيا
 (2)".قامت املؤسسة من أجلهابأسلوب منظم سعيا لتحقيق األهداف اليت 

العملية املخططة حلشد طاقات و أنشطة الكفاءات البشرية هي "اإلستراتيجية للكفاءات البشرية اإلدارة  :ثالثا
  (3)".ؤسسة يف حتقيق أهدافها الرئيسيةبغرض مساعدة امل

دد على جمموعة القرارات اإلدارية و اإلجراءات اليت حتهي "اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية  :رابعا
  (4)".املدى البعيد أداء الشركة

 االستثمارنظام متكامل يهدف إىل حتقيق هي عبارة عن "اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية  :خامسا
تعمل  ، و سياسات وبرامج مناسبةإستراتيجيات مالئمة  اعتمادالفعال للقدرات و املهارات البشرية، من خالل 

  (5) ".كل الطاقات و اإلمكانات اليت تتوفر لدى األفراد العاملني باملؤسسة استغاللعلى 
مدخل لصنع القرارات اإلستراتيجية اخلاصة بالعاملني على "البشرية اإلستراتيجية للكفاءات اإلدارة :  سادسا

كافة املستويات التنظيمية، حبيث يتم توجيهه يف ظل اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسة و إستراتيجياا التنافسية، 
لبشرية و العام للمؤسسة لبلوغ أهدافها اإلستراتيجية من خالل مواردها ا االجتاهدارة عن كما تعرب تلك اإل

   (6)".كفاءا 
عبارة عن سلوك للعقل يعرب عن طريقة معينة للقيام باألشياء، "اإلستراتيجية للكفاءات البشرية اإلدارة : سابعا

  :كما يبني الشكل التايل (7)."شكل إستراتيجيات املوارد البشريةميكن مالحظة ذلك يف 
  

                                                           
(1)

 Dessler, G, Human resource Management, 8
th 

Edition, U.S.A: Pren1ce Hall, 2000, p.21.
 

 (2)
 Jean Charles Mathé, Analyse et Management stratégique, Edi1on L’harmaBan, paris, 2010, p.35. 

(5)
 Barnard Martory, Daniel Grazer, Gestion des ressources humaines: pilotages Social et  performances, 4

éme 

Edi1on, paris, 2001, p.253.  
(4)

 John Bratton, Strategic human resource management, [En line], Disponible sur http:// www . 

Palgrave .com/business/ braBonandgold/docs/bgcha02.pdf, vue le : 18/08/2011, H : 15 :45, p.45.   
 

(5)   ، DاBA
� ا#I
ا
���� ا�و
�، ا
�Gه�ة، �ED، دار ا
^�Q ��، إ���ا����� ا���ارد ا�'(�أ5(ك ��5$ا، �5
�� آ(��ا، =�%�� ��$ ا
����
 .154، ص2002وا
"(ز'&،  

 
(6)

   ،�^�ED $P $�3دي و ا�"(�ون: إدارة ا���ارد ا�'(���أ��  .46، ص 2000، ا
�Gه�ة، �ED، دار ا
#"�ب، �$�2ر ا��1ن ا�
(7)

  ،n�، ا	دارة ا	���ا����� �!��ارد ا�'(��� n#'�D أر2D"�و�:، =�%�� إ'��س ا
(آ���
n ا�
، ا
���� ا�و
�، ا
�Gه�ة، �QD ،�ED(�� ا
  . 57، ص2008
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من خالل هذه التعاريف ميكننا القول أن اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية بأا مدخل أو إطار         
يف ضوء  –لصنع القرارات اإلستراتيجية بشأن العاملني يف املؤسسة، على كافة املستويات التنظيمية 

فه تعبري  و احلفاظ عليه، مبعىن أخر و ذلك بغرض يئة أداء مستدام للمؤسسة –اإلستراتيجية العامة للمؤسسة 
العام للمؤسسة لبلوغ أهدافها اإلستراتيجية من خالل كفاءاا البشرية و اليت تسهم جبودا يف تنفيذ  االجتاهعن 
  .ةسللمؤساإلستراتيجية  ةاخلط

  اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية أهداف: الفرع الثاين

إىل تزويد املؤسسة بكفاءات بشرية فعالة، كما يوجد  اإلستراتيجية للكفاءات البشريةاإلدارة دف        
أيضا، هي أهداف املؤسسة  اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية الباحثني على أن أهداف بعضبني  اتفاق

فلكي تتمكن املؤسسة من حتقيق أهدافها، جيب عليها أوال احلصول على األفراد األكفاء للعمل يف خمتلف 
ما يرى البعض نبي. القصوى من جهودهم، احلفاظ على إستمراريتهم يف العمل باملؤسسة االستفادةالوظائف، 

  :   ثالث مستوياتمقسمة إىل اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةأهداف  نخر أاآل

عن طريق احملافظة على التوازن بني األعمال و شاغلها، أي التوازن  :اتمعاألهداف على مستوى  •
(1).ميكنها التقدم للحصول على هذه الفرص ليتا البشريةبني الفرص املتاحة و الطاقات 

 

يصبحون مؤهلني عن طريق إتاحة فرص التقدم للعاملني، عندما : األهداف على مستوى العاملني •
 .لذلك

                                                           
(1)

 Marie France Waxin, Christoph Barmeyer, Gestion des ressources humaines : problématiques- stratégies et 
pratiques, LIAISONS Edi1on, 2008, p.171. 

منوذج ختطيطي لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية:  06شكل   

 ا�'��X ا��ا !��

 إ���ا�����
� ا�"�

�9ر��Pا�'��X ا�  

ا���ارد  إ���ا�����
 ا�'(���

إ���ا����� ����7 
 ا���ارد ا�'(���

إ���ا����� .Y>�ت 
7��Zا��� 

 ���N� إ���ا�����
 ا���ارد ا�'(���

 إ���ا�����

����4]تا  

الطبعة األوىل، القاهرة، مصر،  ،اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية مايكل أرمسترونج، ترمجة إيناس الوكيل،: املصدر
 .57، ص2008جمموعة النيل العربية، 
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 .الكفاءات البشرية عن طريق حتديد مواصفات األعمالباستغالل  :املؤسسةمستوى األهداف على  •

  : النقاط التالية يف دارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةإلليف ضوء ما سبق ذكره، ميكن حتديد األهداف الرئيسية 

 املطلوبة ويف الوقت املناسب؛صفات املناسبة، باملواتوفري الكفاءات البشرية  -

 ؛يئة ظروف عمل مناسبة -

 لني على التعاون و زيادة اإلنتاج؛حتفيز العام -

 ة بالعمل و املشكالت الشخصية هلم؛حل مشكالت العاملني اخلاص -

 ملهين و الوظيفي السليم للعاملني،حتقيق املسار ا -

 تنميتها و تطويرها،صيانة الكفاءات البشرية،  -

  (1).لوالء املؤسسي لدى العاملني، حتقيق درجة عالية من الرضا الوظيفي لديهمبناء و تدعيم ا -

  أمهية اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية: الفرع الثالث

إدارة  باعتبارهاكإحدى وظائف املؤسسة بأمهية كبرية  ،اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةمتع تت          
(2)ألهم أصول املؤسسة

فأمهيتها  ،ق الغايات و األهداف املرجوةقالذي حيكما تعترب الكفاءات البشرية العنصر ، 
 باعتبارهااملؤسسة و فعاليتها يف أداء مهامها و أنشطتها،  بقية وظائفتكمن يف دورها املؤثر يف رفع كفاءة 

  .حمصلة ائية لكفاءة وفعالية املؤسسة

و تعيني الكفاءات املتميزة و املؤهلة  اختيارو  استقطابإن حتقيق فعالية املؤسسة يرتكز على حسن        
و تطويرها ووضع نظام ا و صيانتها  االهتماماملدربة، مث التخطيط هلا بعناية و بذل جهد يف احملافظة عليها، 

على درجة عالية من لترقية و ين القرارات املوضوعية ل، تبو املرتبات و احلوافز عادل للمكافآت
  .الوضوحو   الشفافية

طبيعة عملها،  حسب من منظمة إىل أخرى، اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية كما تتباين أمهية        
 ل الدولة يف جمال أعماهلا، وجود النقابات ـاجلغرايف، مدى تدخ انتشارهاعدد العاملني فيها، حجم نشاطها، 

   (3). و مدى قوا، إستراتيجية املؤسسة املستقبلية   

  

                                                           
(1)

 درا�� -��� ����3\ .�7 ا��4!@،: 5ة ا��$���34 �!�=��3 ا,>�;�د������N ا��� ��� ا���ارد ا�'(��� و دوره� 4:�$ �(ز'�ن ر���3  %��ل،  

 ،�VاBQ
�، ا2"
�، إدارة أ���ل، آ�� ا
��(م ا�E"TUد'� و��(م ا"2%�D �
�P7، ص2009ر.  
(2)

 K .Aswathppa, human resourse and personnel management, the Mc graw hill, 5 
th

 edi1on newdelhi, 2005, 

p.137. 
(3)

   ،>23 $�ID �'و �$��� ا���ارد ا�'(���راو ]�N9�� :إ���ا��� � �� ،��D�Q
�$ر'�، �ED، ا
$ار ا#Pa3، ص 2005، ا.  
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  تكوين إستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةمراحل  :الثايناملطلب 

إستراتيجية مناسبة لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات  ة يفترض أن توضع مؤسسلغرض وضع إستراتيجية لل     
رسالة املؤسسة،  االعتباريف املؤسسة و اليت تؤخذ بعني  ةاإلستراتيجيات الوظيفيإحدى  باعتبارهاالبشرية، 

بعيد املدى، امليزة التنافسية، مجيع املوارد البشرية، الاألهداف اإلستراتيجية للمؤسسة، التخطيط اإلستراتيجي 
 ).SWOT( التكامل مع إستراتيجيات اإلدارات األخرى، تأثري البيئة

بقيام املسؤولني بدراسة و حتليل "اإلستراتيجية للموارد البشرية  تكوين إستراتيجية اإلدارة تنطلق عملية     
نشأت من أجلها املؤسسة، متطلبات حتقيق رسالة املؤسسة، اليت متثل الغاية الكلية بعيدة األجل، هذه الغاية اليت أُ

  :    ليت متر باملراحل التالية ا و(1) ". قيقها من قبل مجيع العاملني فيهااليت جيب حت

  دراسة و حتديد متطلبات رسالة املؤسسة :األولالفرع 

اليت تعترب نقطة  -البشرية كفاءاتإن القاعدة األساسية يف تكوين إستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية لل      
البشرية ملتطلبات حتقيق رسالة للكفاءات هي الدراسة املستفيضة من قبل مدير اإلدارة اإلستراتيجية  – انطالق

متثل سبب وجود  فهي املؤسسة، ألا حتدد اإلطار العام الذي توضع ضمنه إستراتيجيات مجيع اإلدارات،
توضح الرؤية كما املؤسسة وبقائها، فهي احملدد األول و العام جلميع النشاطات و األعمال اليت تتم باملؤسسة، 

مبضمون رسالة  و البشرية أن تلم بعمقلكفاءات اإلدارة اإلستراتيجية لاملستقبلية هلا، لذلك يستوجب على 
  (2).املؤسسة

  وتطوير إستراتيجيتها لبيئةية لتحليلالدراسة ال :الثاينالفرع 

  الدراسة التحليلية للبيئة: أوال

  :أساسنيهذه الدراسة تتكون من قسمني       

  حتليل البيئة الداخلية -1

للمؤسسة و القيام بتحليلها، ذلك دف حتديد نقاط القوة و الضعف يف شاملة للبيئة الداخلية  دراسة          
ديد حتاإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية من  املؤسسة، لتتمكن  داخلإمكانيات املوارد البشرية العاملة فعالً

                                                           
(1)

��2�ا�����3 ا	���ا���: �^�4ادا
A� ;'$E(ش،   �aم ا)��
2�� ا
�ا���، ا
�$د، QD�� ا
  .2006، �(>���31: ، ا
(2)

، ���ن، ا�ردن، دار ا���>` ا��$��2: -  ا	���ا����� - ا�����م: .'�س -�P 7�3اد، ����N إدارة ا���ارد ا�'(���  �Q� ��$ اq ا
Bpاوي،  
�� و ا
"(ز'&، �
 ����
  .142 - 141، ص ص، 2011ا
Bاوى ا
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إجناز إستراتيجية املؤسسة العامة و حتقيق  ، متطلبات، غايات،احتياجاتمدى قدرة هذه الكفاءات على تلبية 
  (1) .رسالتها املستقبلية

  خلارجيةحتليل البيئة ا -2

اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات  تساعد –حتليلها من خالل للبيئة اخلارجية للمؤسسة  دراسة شاملةهي          
املتاحة  االستثماريةذلك دف معرفة الفرص  –البشرية بدور يف ذلك من خالل منظومة العمل داخل املؤسسة 

لكي تكتمل كذلك  ها مستقبال،فرص، اليت ميكن للمؤسسة أن تستغلعن معرفة طبيعة هذه ال للمؤسسة، فضال
و غريها  االستثماريةمنظومة الدراسة و حتقيق الغرض منها ال بد من معرفة املخاطر اليت تكتنف هذه الفرص 

    (2) .لتجنبها أو ختفيف أثارها للحد األدىن اهل االستعداديت توجب على املؤسسة من املخاطر اخلارجية، ال

تتمكن املؤسسة من حتديد ما إذا ا على نتائج الدراسة اخلاصة بالبيئة الداخلية واخلارجية و حتليلها، بناًء        
جلية يف حال ما إذا  ، حيث تظهر الفجوة بصورةبالكفاءات البشريةإستراتيجية خاصة  فجوةهناك كانت 

كانت إمكانات و قدرات و مهارات الكفاءات البشرية احلالية املوجودة يف املؤسسة أقل بكثري من مما هو 
مطلوب إلجناز اإلستراتيجية العامة للمؤسسة و التحديد الواضح هلذه الفجوة ميكن اإلدارة اإلستراتيجية 

يم مستمد من قاعدة موثقة و دقيقة، من مث اس معلومايت سلللكفاءات البشرية من بناء إستراتيجياا على أس
  .  األمثل للفرص املتاحة، جتنب املخاطر و التهديدات احمليطة ا االستغاللتتمكن هذه اإلدارة من 

نستخلص بأن دور اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية يرتكز حول  ملرحلةحسب هذين الشقني من ا       
و متطلبات األفاق املستقبلية من  االستثماريةالفرص  استغاللمعرفة املهارات البشرية املطلوبة، من أجل 

 على استطاعتهاالكفاءات البشرية، كما أا تستطيع أن تعرف إمكانيات الكفاءات البشرية احلالية و مدى 
  .حتقيق األهداف املسطرة

  إستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةتطوير : ثانيا 

تقوم مجيع إداراا مبا ، إستراتيجيتها العامة و يف ضوء تنفيذها، فإنه مت إعداد حتليل بيئة املؤسسة ا علىبناًء       
  .إستراتيجيتهافيها اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية بوضع 

تقوم إستراتيجية إدارة الكفاءات البشرية  : كانت إستراتيجية املؤسسة إستراتيجية توسعإذا  فمثال، .1
ملواجهة أعباء و متطلبات احلجم الكبري أعداد كبرية من الكفاءات البشرية  استقطابعلى أساس 

     إعداد الكثري من الربامج التعلم مث و التوظيف،  االختيارعملية من مث توسيع ، للعمل يف املستقبل
                                                           

s ا
$اودي،  (1)�
� ا�ا�!�): ا
�(T& ��� ا�X�'، )`��"�a ا��ا !�� و ا��9ر�a��b :4 ��P ا	���ا�����أ?� �
hBp://reweb.luedld.net/rc5/4 BSK DAOUDI Ar.fdf 0عZaا c'14:45، 21/08/2011: ، =�ر.  

(2)
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و التدريب والتنمية، زيادة نشاط محاية العاملني من املخاطر و احملافظة على سالمتهم، القيام بإعداد 
 .يف املؤسسة االستمراروتصميم برامج للتعويضات و احلوافز لترغيب العاملني يف البقاء و 

تبين إستراتيجيتها يف هذه احلالة على  :ويع املنتجاتإذا كانت إستراتيجية املؤسسة إستراتيجية تنو .2
أساس ختطيط حاجة املؤسسة لكفاءات بشرية متنوعة، هذا يتطلب منها القيام بإعداد و تصميم برامج 

و توظيف وتدريب متنوعة، فضال عن برامج محاية وسالمة العاملني  اختيارمتنوعة، برامج  استقطاب
 .تنوعةاملمن خماطر و إصابات العمل 

      على أساس إستراتيجية  اإذن تقوم اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية ببناء وتطوير إستراتيجيا
  .املسطرة احلالية و املستقبلية املؤسسة املتبعة و وفقا لألهداف

  اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية ةإجناز و تقييم فعالية إستراتيجي :الثالثالفرع 

  اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةإجناز إستراتيجية : أوال

إىل الكثري من املرونة، فاملؤسسة  اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةإستراتيجية  إجنازحتتاج عملية 
تتعامل عل و أن تتفا إلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةتتأثر باملتغريات البيئية الداخلية و اخلارجية، ميكن ل

  )1(:التاليني سلوبنياألأو ال تستجيب مع متغريات البيئة اخلارجية بأحد  وتستجيب

اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات إذ تتعامل :  )الوقاية(املسبقة  االستجابةأو أسلوب التعامل  - 
 .وعهقبل وق) احلدث ( مع املتغري اخلارجي  البشرية

وقوعه ومن  انتظاربعد وقوعه، أي ) احلدث( إذ تتعامل مع املتغري اخلارجي :فعلالأسلوب ردة  - 
(2). االستجابةمث تأيت 

 

مما ال شك فيه أن أسلوب التعامل املسبق مع احلدث أفضل يف كثري من األحوال من أسلوب ردة         
القرار املناسب ملواجهة هذا  اختاذيف هذه احلالة من  اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية فعل، إذ تتمكنال

القرار،  الختاذال يترك هلا جماال و ال وقتا كافيا  احلدث بعد دراسة مستفيضة، يف حني إن أسلوب ردة الفعل
أن تتعامل معه  اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةألن القرار يأيت بعد وقوع احلدث و احلدث يفرض على 

  .طبقا لألمر الواقع

  

  
                                                           

��77� إ��اه� ا
	�ه�، �P &%�D; ذآ�N، ص )1(.   
(2)

   ، �G�  ^8ة��� و�b�"إ���ا���:: إدارة ا���ارد ا�'(��� ا�� �"F،����
 nV91، ص2005، ���ن، ا�ردن، دار وا .  
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 اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية ةتقييم فعالية إستراتيجي: نياثا

 اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةعملية متابعة و تقييم إستراتيجية بالذي يقوم  املعيار األساسي
نتائج تنفيذها هو مدى إسهامها يف حتقيق فعالية األداء التنظيمي، نظرا للعالقة املباشرة بني جناح تنفيذ هذه و

اإلستراتيجية و مستوى األداء التنظيمي من جهة وبني األداء التنظيمي و حتقيق أهداف إستراتيجية املؤسسة 
ين أداء تنظيمي بشري على يع جية للكفاءات البشريةاإلدارة اإلستراتيالكلية من جهة ثانية، فنجاح إستراتيجية 

أن األداء التنظيمي هو املسؤول  اعتبارالذي يؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة و إستراتيجياا، على  املستوى
        يف املؤسسة  اندماجهايف العمل، حتقيق  الكفاءات البشريةلدى من خالل خلق رضا . عن هذا التحقيق

  .هلاها و والئ

  :ريةإستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشالشكل املوايل يبني كيفية بناء و إعداد         

  

 

 

  

  

    

  

       

        

   

املوقع  - اإلستراتيجية  -املفهوم: عباس حسني جواد، تطوير إدارة املوارد البشرية  جنم عبد اهللا الغزاوي،: املصدر

  .151ص ، 2011، عمان، األردن، دار اليزاوى العلمية لنشر و التوزيع، التنظيمي

  

  

إستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية لبناءمنوذج :  07شكل   
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  عناصر اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية أبعاد و :املطلب الثالث

إن األخذ مبفهوم اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية يؤدي إىل حتريك قضايا الكفاءات البشرية إىل          
نقطة مركزية و حيوية يف اإلستراتيجية العامة للمؤسسة، ذلك من خالل وضع إطار إستراتيجي للكفاءات 

  :البشرية يف ضوء اإلجابة على التساؤالت التالية
 أين حنن اآلن؟ - 

 أين نريد أن نصل؟ - 

 كيف ميكننا الوصول إىل ما نريد؟ - 

ما هي التخصصات و املهارات الالزمة إلدارة املؤسسة و احلفاظ عليها يف املستقبل مبا ميكننا من تلبية  - 
 األهداف اإلستراتيجية لألعمال؟

  أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية :األولالفرع 

  :اإلستراتيجية لألدوار و مهام اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية فيما يلي األبعاد إجياز  ناميكن
الذي حتتاجه املؤسسة، ذلك من خالل املؤهلة تأهيال علميا معاصرا،  تأمني الكفاءات البشرية املناسبة و .1

اركة الفعالة إستراتيجية واضحة و حمددة تتكامل و تتوافق مع اإلستراتيجية العامة للمؤسسة، مبعىن املش
 .رؤيتها، غايتها لرسالتها، ؤسسةيف حتقيق امل

وهي تقوم بإعداد إستراتيجياا و حتديد دورها داخل  –على اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية  .2
احلديثة و املتطورة اليت انتشرت أو املتوقع  االجتاهاتأن تتماشى هذه اإلستراتيجية مع  -املؤسسة
نتاجية، التسويقية، اإلدارية، اإل: الداخلية عامليا يف املدى املنظور، يف مجيع ااالت انتشارها
 .االت البيئة اخلارجيةا كذلك ،...القانونية

ينبغي للمؤسسة، أن توفر العناصر البشرية املؤهلة و الكفؤة و املتخصصة و احملترفة للعمل يف اإلدارة  .3
   املتوقعة  ا، املنوطو األعمال  سىن هلذه اإلدارة القيام مبهامهاحىت يتاإلستراتيجية للكفاءات البشرية، 

   .توقعة منهااملغري  و

احلديثة  االجتاهاتالقيام بتحديث الربامج و السياسات املتعلقة بالكفاءات البشرية وجعلها متوافقة مع  .4
املتعلقة بالكفاءات البشرية، هذه الربامج وتلك السياسات احلديثة من شأا زيادة اإلنتاجية و الفعالية 

 .ازدهارها اجلودة مما يؤدي إىل جناح املؤسسة وو

من خالل التكامل و التنسيق و التعاون مع اإلدارات األخرى داخل املؤسسة، لكي تضمن جناح  العمل .5
اإلدارات  فمسؤولية اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية مسؤولية تشترك فيها مجيعإستراتيجيتها، 

مها اإلدارتان املنوط ما وضع إستراتيجية الدارة الوسطى،   خاصة اإلدارة املباشرة عن طريق مديرها،
 .اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية موضع التنفيذ على أرض الواقع العملي
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جعله قوة لكن  لن تتمكن اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية من توفري العنصر البشري املؤهل،  .6
        و الوالء، يعمل بكل طاقاته  باالنتماء، و يدين هلا عمل حقيقية و فعالة و مفيدة داخل املؤسسة

دى، تشتمل على رؤية إال من خالل خطة إستراتيجية طويلة امل –و إمكانياته لرفع أداء املؤسسة 
و سياسات  -لتطبيق العملي، بعيدة عن الفلسفات النظريةلواضحة، رسالة حمددة، أهداف واقعية قابلة 

و برامج يف جمال التحفيز املعنوي و املادي هلذا املورد البشري، فضال عن يئة و توفري بيئة عمل مناسبة 
(1)  .ابتكاراتهإبداعاته و  استخراجمتكن هذا املورد أو العنصر البشري من 

 

 

 عناصر اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية  :لثايناالفرع 

  (2):ضوءيف  للكفاءات البشريةيتم تناول عناصر اإلدارة اإلستراتيجية    
 ملؤسسة و بنظام الكفاءات البشرية؛دراسة العوامل البيئية احمليطة با .1

 عامة للمؤسسة و يعمل على حتقيقها؛يدعم األهداف ال وضع أهداف نظام الكفاءات البشرية مبا .2

 فيذ اإلستراتيجية العامة للمؤسسة؛وضع اإلستراتيجية اخلاصة بالكفاءات البشرية و اليت تدعم تن .3

و اليت حتقق تنفيذ  وضع اخلطط الوظيفية و السياسات و الربامج الزمنية اخلاصة بنظام الكفاءات البشرية .4
 اإلستراتيجية؛

 ا، رضتراتيجية الكفاءات البشرية و اخلطط و السياسات اخلاصة ا و مستوى اخلدمةتقييم إس .5
 .املستفيدين منها

  :خالل الشكل التايل من ميكن توضيح عناصر اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةو هذا، 
  
  
  
  
 

 

 

  

                                                           
(1)

��36� إ��اه� ا
	�ه�، �P &%�D; ذآ�N، ص .   
(2)

 B.Matotary D.Grazeti, gestion des ressources humaines pilotages sociale et performances, Dunod, paris, 
4

ème
 édi1on, 2001, p.89.    
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  للمؤسسة البشرية و اإلستراتيجية العامةاإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات  :الرابعاملطلب 

الكفاءات البشرية أهم املوارد املسؤولة عن حتقيق أهداف املؤسسة، فإنه البد من أن تتكامل  باعتبار        
إستراتيجية إدارة الكفاءات البشرية مع اإلستراتيجية العامة للمؤسسة، من خالل هذا املطلب سنتطرق أوال إىل  

) إدارة املوارد البشرية( الفرق بني اإلدارة التقليديةو  جي لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشريةالدور اإلستراتي
عالقة اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية و أخريا إىل   واإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية

  .باإلستراتيجية العامة للمؤسسة و اإلدارات األخرى

  

يف ظل التغريات االقتصادية و العاملية احلالية مع دراسة حاالت تطبيقية : إدارة املوارد البشريةمعني أمني السيد،  :املصدر  

  . 49، ص2011، الطبعة األوىل ،لبعض البلدان العربية
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  الدور اإلستراتيجي لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية :ولاألالفرع 

املؤسسات املختلفة ألمهية و فعالية إدارة و ختطيط الكفاءات البشرية،  إدراكلقد زاد يف اآلونة األخرية  
كأهم عامل مؤثر على جناح األعمال، سواء على املستوى الفردي أو على مستوى املؤسسة أو على املستوى 

إىل أن الكفاءات البشرية تلعب دورا هاما يف زيادة فعالية  Hittالقومي ككل، حيث توصل  االقتصاد
جزءا مؤثرا يف رأمسال  اعتبارهااملؤسسات ومن هنا جيب أن تتحول النظرة إىل العمالة من جمرد كوا تكلفة إىل 

مع املوارد األخرى لتحقيق األهداف  ، الذي يتكامل)الفكري(عليه رأس املال البشري يطلق  املؤسسة وهو ما
  (1).املخططة للمؤسسة

إن الدور التقليدي لوظيفة الكفاءات البشرية مل يعد كافيا لتحقيق التميز التنافسي للمؤسسة، أصبح لزاما 
ألداء املتميز، حيث تتوقف ذات طابع إستراتيجي، مصدر ل الكفاءات البشريةتلك  اعتبارعلى هذه األخرية 

عليها عملية حتويل املدخالت املادية داخل املؤسسة إىل سلع و خدمات، هلذا جيب أن تكون تلك املوارد 
لوظيفة الكفاءات البشرية على السابق  ، فقد كان ينظر يفالتزامالبشرية أكثر مهارة وكفاءة  وقدرة و معرفة و 

تم بتسيري العمليات اليومية اخلاصة بالعاملني كشؤون التوظيف أو إعداد أا جزء من الوظائف التنفيذية اليت 
دورا  الكفاءات البشريةبعض الربامج التدريبية أو تسوية األجور، ضمن حتوالت البيئة التنافسية أصبح لوظيفة 

  (2) :عن دورها التقليدي يف جوانب منهاإستراتيجيا خيتلف 

 ؛أو ظروف البيئة احمليطة مع متغريات حتقيق تكيف نظام الكفاءات البشرية -

 ات البشرية و إستراتيجية املؤسسة؛حتقيق تكامل بني إستراتيجيات الكفاء -

 ؛ةسلطتها ومكانتها التنظيميمن و الرفع  الكفاءات البشريةزيادة دور  -

 القرارات اإلستراتيجية؛ اختاذقيادة التغيري التنظيمي و املشاركة يف  -

 .القرارات اختاذباألجل الطويل يف باجلوانب املتعلقة  االهتمام -

  

                                                           
(1)

 Hitt, M.A et al., Direct and Moderating Effect of human capital on strategy and performancein professional 
Service Firms: A Resource-Based Perspective, Academy of Management Journal, vol.44,N°01,2005, pp.13 -28. 

(2)
� أ�P &%�D ،$�3; ذآ�N، ص   �P $�ID30.  
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لعامة للمؤسسة و اإلدارات عالقة اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية باإلستراتيجية ا :الثاينالفرع 

  األخرى

الكفاءات البشرية أهم املوارد املسؤولة عن حتقيق أهداف املؤسسة، فإنه البد من أن تتكامل  باعتبار      
ألا جزءا ال يتجزأ عنها و تقع يف املستوى  إستراتيجية الكفاءات البشرية مع اإلستراتيجية العامة للمؤسسة،

املستوى الثاين تتخذ فيه القرارات  أمابتحديد اخليار اإلستراتيجي العام، القرار املتعلق  اختاذمن هرم  األول
فيها، أما املستوى الثالث فتتخذ فيه  االستثماراملتعلقة بوحدات األعمال، حتديد نشاطاا الرئيسية، جماالت 

) إخل...التسويق اإلنتاج، املشتريات، املبيعات،(وظائف و ممارسات وحدات األعمال القرارات املتعلقة بتحديد 
   (1).ا إستراتيجية املؤسسةاليت يكون جمموعه

يتضح لنا أن وظائف و ممارسات وأعمال اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية  ما سبق،من خالل         
العامة على ، وعادة ما يتم إعداد اإلستراتيجية جيات اإلدارات أو األقسام األخرىتعمل كلها يف خدمة إستراتي

مع مشاركة األطراف ذات العالقة بكل مرحلة من مراحل إعداد اإلستراتيجية، هو ما مستوى اإلدارة العليا 
جيب أن تكون متواجدة يف كل املراحل، لكن مبداخل  للكفاءات البشريةيعين أن وظيفة اإلدارة اإلستراتيجية 

إلدارة اإلستراتيجية الدور اإلستراتيجي الذي متنحه اإلدارة العليا ل اختالفاملؤسسات و  الختالفنظرا خمتلفة 
 « strategic integration» التكامل اإلستراتيجيمع مفهوم الترابط أو  االجتاهيتوافق هذا ، للكفاءات البشرية

  .املؤسسة و إستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية ةالذي يؤكد على وجود ترابط بني إستراتيجي 

  الترابط اإلداري : أوال

و عملية  للكفاءات البشريةاإلدارة اإلستراتيجية  بني وظيفة االرتباطأقل مستويات  ميثل هذا املستوى       
على األنشطة اليومية،   للكفاءات البشريةاإلدارة اإلستراتيجية وظيفة  اهتماماإلدارة اإلستراتيجية، حيث يرتكز 

فمسؤول الكفاءات البشرية ليس له الوقت أو الفرصة للنظر يف القضايا اإلستراتيجية للكفاءات البشرية، كذلك 
للكفاءات اإلدارة اإلستراتيجية فإن وظيفة التخطيط اإلستراتيجي يف املؤسسة تتم بعيدا عن أعني أو مساهم 

                                                           
(1)

) ا
�(T& ��� ا�U"��` ( ، إ���ا����� ا���ارد ا�'(���  و دوره� 4: إ��Dز إ���ا����� ا��=��3  
ower.net/forum/t13772.htmlwww.up  0عZaا c'16: 36، 27/08/2011:=�ر .  
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ارة اإلستراتيجية، سواء يف مرحلة اإلعداد أو مرحلة التنفيذ، بينما ترتكز متاما عن مكونات عملية اإلد  البشرية
  (1).املؤسسة الرئيسية باحتياجاتحول األنشطة اإلدارية غري ذات الصلة  اهتماماته

   )الواحد اجتاه ذو ارتباط(تكيف  ارتباط: ثانيا 

مث  ،تقوم وحدة إعداد اخلطة اإلستراتيجية بتطوير أو إعداد اخلطة االرتباطهذا املستوى من  يف ظل       
املسؤولة عن إدارة الكفاءات البشرية، فبمجرد إدراك املؤسسة إلمكانية تأثري سياسات الكفاءات إبالغها للجهة 

 الترابط البشرية على اإلستراتيجية املختارة فإن املدخل التكيفي يصبح هو حلقة الوصل األساسية و ميكن هلذا
ن هلا ردود أفعال مرنة  وأو العالقة أن تتطور، يف هذا اال فإن اإلدارة اإلستراتيجية الكفاءات البشرية تك

 .رسات اليت تتخذها اإلدارة العلياوسرعة تكيف كبرية مع هذه السياسات و الربامج و املما

    اجتاهنيذو  االرتباط: ثالثا 

من املمكن يف هذه احلالة أن تبدأ اإلدارة العليا يف حتديد إستراتيجياا، مث تتوىل اإلدارة اإلستراتيجية          
من العمالة لتنفيذ تلك اإلستراتيجيات، مث يلي ذلك إعداد اخلطط بعد  االحتياجاتللكفاءات البشرية  حتديد 

 اجتاهنيذي  اعتمادالعمل التنفيذية، هذا يعين وجود إقرار اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية  لوضع برامج 
  . بني وظيفة التخطيط اإلستراتيجي و وظيفة اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية

  املتكامل االرتباط: رابعا

ميثل أعلى مستويات اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية يف إعداد اخلطط اإلستراتيجية، يتميز         
 ارتباطبني اإلدارة العليا و اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية، إذن هو حيقق  االنصهارحبدوث نوع من 

  .عل املرحلي أو املتتابعديناميكيا ومتعدد األوجه، يستند إىل التفاعل املستمر بدال من التفا

اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات  وإستراتيجية املؤسسة بني  االرتباطيعرض الشكل التايل مستويات         
  :البشرية

  

  
                                                           

(1)
  ، "?
3� ا�

$ ��$ ا�W ���)'إدارة ا���ارد ا� ،���
 nVدار وا ،�
  .157، ص2003، ا
���� ا�و
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املدخل لتحقيق ميزة تنافسية ملنظمة القرن الواحد : اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية مجال حممد املرسي،: املصدر

  .103 ص، 2006، ، الدار اجلامعيةو العشرين

األخرى فهي تتبني من خالل الطبيعية  تأما عالقة اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية باإلدارا        
التنفيذية لعمل هذه اإلدارات من خالل تقدمي  اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية خدماا لإلدارات 

منها حتليل العمل، وصف و تصنيف و تقييم الوظائف، املساعدة يف صنع أسس  األخرى يف جماالت كثرية
حىت تكتسب مثل هذه القرارات الصفة  .د الرواتب و األجور و مزايا العملو التعيني، الترقية، حتدياالختيار 

اإللزامية الالزمة، يتطلب األمر أن تكون العالقة بني اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية و قمة اجلهاز 
الحيات أن ص ،كماالوحدات األخرى أمر يثري أحيانا حساسية لدى مديرياإلداري عالقة وثيقة مستمرة، هو 

(1).وأا تقلص من صالحيات مديري الوحداتاإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية أكرب مما جيب  يمدير
 

  تشخيص و تقييم الكفاءات البشرية  :ثالثالاملبحث 

و مناذج اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية مدخال إستراتيجيا هاما،  وتقييم مدخل تشخيص يعترب        
  .ءات الفردية و اجلماعيةتقييم كل من الكفا سنتطرق يف هذا املبحث إىل تشخيص ولذا 

  

                                                           
(1)

   ، =)'�G
�� و ا
"(ز'&، ، ا
���� ا�و
�، ���ن، ا�ردن، دار واnV ا��5�P 4: إدارة ا���ارد ا�'(���P�T $�ID� ا�
 -34، ص ص،2011
35.  

لاملتكام االرتباط       ذو االجتاهني       االرتباط      واحد     اجتاهذو  االرتباط             ياإلدار االرتباط  

مستويات الترابط بني اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية و إستراتيجية املؤسسة :09شكل 

� ر>/  �d08 :ا������	ا��1ار ا `$b :  

 �QإP"�ا=
�2Pv�
 ا

 �QإP"�ا=
�2Pv�
 ا

 �QإP"�ا=
�2Pv�
 ا

 

�Q إP"�ا=

ب.ك.إ.إ
*    

 �QإP"�ا=
�2Pv�
 ا

 �Q=ا�"Pإ
ب.ك.إ.إ  

 �Q=ا�"Pإ
ب.ك.إ.إ  

 �Q=ا�"Pإ
ب.ك.إ.إ  
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  الفردية و اجلماعية الكفاءاتتشخيص  :األولاملطلب 

املوجودة داخل ) مجاعيةفردية أو (و البحث على الكفاءات البشرية  تم عملية التشخيص على التنقيب       
تسهم إىل حد  و بالتايل، اليت تقوم بتحقيق أهدافها و تطبيق خطط نشاطاا و منتجاا، االقتصاديةاملؤسسة 

   .االقتصاديةكبري يف حتسني جناعة و فعالية املؤسسة 

  البحث عن الكفاءات الفردية :األولالفرع 

  الكشف عن الكفاءات النادرة: أوال 

يف ااالت الدقيقة،  النادرة مثل اخلرباء املتخصصنييتم حتديد األفراد ذوي القدرات و املهارات         
واإلستراتيجية بالنسبة للمؤسسة، حتديد طرق مكانتهم وجماالت ختصصهم، خربم و دورهم اإلنتاجي أو 
اإلستراتيجي باإلضافة إىل طرق تسيري املعارف الكامنة يف عقوهلم و كيفية احملافظة عليها و نشرها أو نقلها 

  (1).هم يف حتسني األداء املستدام للمؤسسةكرأس مال يسا

  عروفة من طرف اإلدارةاملغري فاءات الفردية و التنقيب عن الكالكشف : ثانيا

حيال  مو قدرا موإمكانيا مالظروف التنظيمية من إبراز مواهبههلم  هناك من األفراد من مل تسمح         
هذه الكفاءات  استغاللو  اكتشافاملؤسسة، من مث فعلى اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية العمل على 

  .احلفاظ عليهاو املختلفة و تطويرها 

  البحث عن الكفاءات اجلماعية  :الفرع الثاين 

      اجلماعية اليت تبحث عنها املؤسسة، هي وليدة تفاعل البيئة التنظيمية و التكنولوجية الكفاءات إن         
و صقل كفاءات نوعية، خاصة و أم يشكلون فريقا للعمل و ليس  بامتالكو خربة األفراد و اليت تسمح هلم 

لعالية اليت جيب على املؤسسة من هنا ندرك أن تلك ااالت تتيح لفريق العمل القدرة و الكفاءة ا. جمرد أفراد
  (2).و احملافظة عليها و توظيفها مبا حيقق أهدافها اإلستراتيجية  البحث عنها

                                                           
(1)

�$N!6 ا��� ا�"��!� إ�@ ا��أ���ل ا	���ا���:�< ��ID �2$ ا
�?$ي،    7���'� و >�ص   ، ا
��"�G ا
$و
ا�"$;� ا�'(�ي �
� ا��"
3(ل ا
، ��Tور ��D�% ،�'د�E"TUم ا)��
��'�، آ�� ا
GI(ق و ا�
  .71، ص �D2004رس  10 ا�D$�Uج >  ا�E"Tد ا
���>� و ا
#^�ءات ا

(2)
 Daniel Pemartin, la Compétences au cœur de la GRH, Edi1on EMS, paris, 2008, p.276.   
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بعد حتديد تلك الكفاءات اجلماعية جيب على املؤسسة وضع خريطة بيانية تظهر موطن تلك الكفاءات         
مؤشرات النجاعة يف أدائها احلايل و السابق، من حيث نشاطها، ختصصها، جماالت عملها، باإلضافة إىل حتديد 

  .التعرف على طبيعة البيئة املالئمة لتوظيف قدراا، و مهاراا من حيث وسائل العمل و حوافز األداء

  تشخيص الكفاءات ضمن نشاط حمدد : أوال

، كونه يهتم و يركز على حتديد الكفاءات اليت اإن عملية التشخيص يف هذه احلالة ختتلف عن سابقه        
تتوفر عليها املؤسسة ضمن نشاط صناعي أو إنتاجي معني ضمن سلسلة عملياا اإلنتاجية، فقد يكون هذا 

   (1).، أو أداء تشغيلي، أو تكون عملية تسيري تقين للممتلكات و التجهيزاتتسيرييةالنشاط عملية 

ىل حتديد الكفاءات املتوفرة اليت تسمح للمؤسسة بإجناز نشاط رئيسي ضمن كما دف هذه العملية إ        
ترتبط عملية التشخيص بالعوامل  كمامسار نشاطاا اإلنتاجية، حتديد القيم املضافة اليت ميكن أن حتصل عليها، 

  (2):هيالتالية 

 ؛العامةاملستوى التكنولوجي من حيث درجة تعقيده و موقع النشاط ضمن السريورة  -

 .سعر املنتجوندرة الكفاءات لدى املؤسسات وأثرها على جودة مدى  -

  التشخيص على أساس املشاريع اإلستراتيجية: ثانيا 

اليت متكن املؤسسة من إجناز و حتقيق أهدافها اجلماعية هذه املنهجية إىل حتديد الكفاءات  دف        
  :يلي اإلستراتيجية ويتم هذا التحليل من خالل ما

 حتديد قيمتها إستراتيجيا؛ ، تسريها،الكفاءات اإلستراتيجيةد حتدي -

 ل البيئة التنافسية؛حتلي -

الكفاءات الكامنة يف لتحليل اإلستراتيجي الوظيفي بالتعرف على حتديد نقاط القوة و الضعف ا - 
األمر كذلك بصفة خاصة حتديد الكفاءات البشرية ذات املهارات، القدرات، املعارف،  و البشرية

ة اإلستراتيجية و تنميتها من طرف اإلدار االذي يتطلب ضرورة وضع خمطط خاص يتعلق بتسيريه
  .للكفاءات البشرية

                                                           
(1)

�72< ��ID �2$ ا
�?$ي، �P &%�D; ذآ�N، ص  .  
(2)
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  الفردية و اجلماعية الكفاءات تقييم :الثايناملطلب 

  تقييم الكفاءات الفردية :األولالفرع 

  ةتقييم الكفاءات واملهارات التسيريي: أوال 

  . إن تقييم هذه الكفاءات يتعلق أساسا باإلطارات العليا و كذا أعضاء اجلمعية العامة لإلدارة        

  فردية املتعلقة باملهام األساسيةتقييم الكفاءات ال: ثانيا 

هي جمموعة النشاطات الفكرية و اجلسدية اليت تتأثر بشكل كبري على  Tâche clésإن املهام األساسية         
  (1).تقوية مصدر أو مصادر النجاح باملؤسسة

إن عملية التقييم تبدأ بوضع قائمة تشمل مجيع املهام األساسية من قبل فريق عمل على رأسهم مسؤول         
املسؤولني على تنفيذ هذه املهام، حيث تتباين  ألفراديقوم هذا الفريق فيما بعد بتحديد كل ا، الكفاءات البشرية

أو كفاءات ذات  Compétences par DAS  كفاءات األفراد، فنجد كفاءات خاصة مبجال إستراتيجي معني
الكفاءات العادية   Compétences Transversales-  الكفاءات العرضية: وهي ) عملي(بعد وظيفي 

Compétences Banales (2).االستمرارمن أجل البقاء و  داخل املؤسسةاألفراد  كليف ، اليت جيب أن تتوفر  

 compétencesأما الكفاءات اليت ختلق التباين بني املؤسسات فهي الكفاءات املميزة          

Différenciatrices، الناشئة( كما جند الكفاءات الظاهرة( compétences Emergentes   و اليت تتطور شيئا
 ميكن أن نبني كيفية تقييم الكفاءات الفردية اليت متتلكها املؤسسةو  .فشيئا لتصبح كفاءات مميزة يف املستقبل

  :التايلمن خالل اجلدول 

  

  

  

                                                           
(1)

 Faycel Benchemem, Géraldine Galindo, Gestion des Ressources Humaines, 2
ème  

Édition, extenso édition, 
paris, p p.136 -137.

 

(2)
 Michel Vial, Quelles Compétences pour former et évaluer des Compétences professionnelles ?, journée 

CETIEC, lyon, 14 mars 2006, pp. 5 - 6.   
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  Source : Tugrul Atmer, roland Calori, Diagnostique et décision stratégiques, DUNOD, 
paris, 1993, p.290.  

يتضح لنا أن عملية تقييم الكفاءات الفردية تبدأ بتحديد نقاط القوة والضعف  اجلدولمن خالل هذا         
دية يف جمال بالنسبة للمؤسسة ومن مث لكفاءاا الفردية، فبقاءها مرهون بتوافر عدد كاف من الكفاءات العا

  .البقاء

  تقييم الكفاءات اجلماعية :لثايناالفرع 

  .االقتصاديةمن أجل توسيع دائرة التحليل، نقوم بتقييم مجلة الكفاءات الفردية اليت تتوفر عليها املؤسسة         

  متجانسةلوحدة عمل  تقييم الكفاءات اجلماعية: أوال

ي للتحليل النظام V.Zardet & H.savallنستعرض يف هذا اال مصفوفة الكفاءات اليت قدمها كل من         
حيث تتكون هذه املصفوفة من أسطر و أعمدة، متثل األسطر كل أفراد للكفاءات ضمن وحدة عمل متجانسة، 

  :الوحدة املدروسة، أما األعمدة فتمثل العمل احملقق يف الوحدة حيث ينقسم كل عمود إىل خانتني

  

  

  نوع الكفاءة           

  

  درجة الكفاءة

  وخاصةعادية 

مبجال 

  DASإستراتيجي

عادية ذات بعد 

  وظيفي

مميزة خاصة مبجال 

  نشاط إستراتيجي

  مميزة ذات بعد وظيفي

  
افية

ك
  

  مصادر األداء 
  تتعلق مبعايري النشاط و الصناعة

 
 
 
 

  مصدر  للتميز املشترك               مصدر التميز يف جمال
  النشاط اإلستراتيجي 

  
افية

ري ك
غ

  

  مصدر عدم                        مصدر عدم 
  فعالية الوظيفة                         فعالية جمال

  النشاط اإلستراتيجي 
  

  

  مصدر للميزة غري                       مصدر مليزة 
  غري مستغلة  املستغلة يف جمال 
  يف الوظيفة  النشاط اإلستراتيجي 

تقييم الكفاءات الفردية: 04لجدو  
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 احملتوى احلايل ملناصب العمل؛ -

 .ب العملــمناصور ـتط -

Source : Tugrul Atmer, roland Calori, Diagnostique et décision stratégiques, DUNOD, 
paris, 1993, p.292.  

        ا خالل مساره املهين، إن هذه املصفوفة ت طور مستوى كل فرد بالنسبة لألعمال و النشاطات اليت قام
(1) :يليأربعة مستويات كما  هذه املصفوفة حدد لناكما ت  

 .Ο لدى الفرد معرفة نظرية جيدة و تطبيق عملي مستمر وفعال، رمزه :املستوى األول  - 

، أو لديه معرفة حمدودة مع تطبيق ؤقتلدى الفرد معرفة نظرية جيدة و تطبيق عملي م :املستوى الثاين  - 
 .Φ عملي مستمر، رمزه

 .Θعلى معارف نظرية، رمزه  ليس للفرد أي تطبيق عملي مع توفره :املستوى الثالث  - 

 .θ ليس للفرد معارف نظرية أو أية تطبيقات عملية، رمزه: املستوى الرابع  - 

ة، ألا تسمح الكفاءات الفردي تقييممصفوفة من  استعماالًأكثر  تعد هذه املصفوفة استخدامإن         
فعندما نقرأ املصفوفة أفقيا نستطيع التعرف على درجة تباين مهام فرد واحد،  .غري املستغلةبتحديد الكفاءات 

أما قراءا عموديا فتسمح بتقييم العالقة بني الكفاءات املتاحة و الكفاءات الواجب توفرها للقيام بالعمل ضمن 
  . هذه الوحدة

 

                                                           
(1)

 T. Atamer, R. Calori, op. Cit, p.292. 

  األعمال احملققة              

  كفاءات كل فرد
  �العمل احملقق   ...............  -1-العمل احملقق 

        تطور منصب العمل  احملتوى احلايل ملنصب العمل  

  1 الفرد

  2الفرد 

    -  

    -  

  �الفرد 

          

اجلماعية تقييم الكفاءات: 05لجدو  
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  البشريةة اإلستراتيجية للكفاءات لإلدار إلستراتيجيةا الوظائف :الرابعاملبحث 

احلديثة لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية ال بد و أن تعكس  واإلستراتيجية إن الوظائف األساسية        
املكانة احلالية هلذه اإلدارة يف املؤسسات املعاصرة، كما البد و أن تعكس سلة األهداف اليت تطرقنا إليها يف 

األهداف، جيعل من وظائف هذه اإلدارة يف املستوى الذي يؤهلها من املبحث الثاين، هذا التزاوج بني املكانة و 
تكون الوظائف ممارسة هذا الدور، أياً كانت طبيعة املؤسسات و أياً كان حجمها أو إمكانياا، فال بد وأن 

لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية تنعكس طبيعيا على األهداف العامة للمؤسسة،  واإلستراتيجية األساسية
  .كي تستطيع أداء دور متميز يف حتقيق فعالية الكفاءات البشرية

لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية قمنا بتقسيم  و اإلستراتيجية من أجل توضيح الوظائف األساسية       
    وظيفة األجورإستراتيجية و التعيني، مث  االختيارإستراتيجية و االستقطابوظيفة  إستراتيجية هذه الوظائف إىل

  .  التحفيزإستراتيجية وظيفة احلفاظ، أخرياً وظيفة إستراتيجية التدريب، و التطوير ظيفة إستراتيجية وو الرواتب، 

  ينيو التع االختيارو  االستقطاب إستراتيجية وظيفة :األول املطلب

  االستقطابإستراتيجية  :األولالفرع 

  االستقطابمفهوم  :أوال

صطلح إىل عملية البحث عن الكفاءات البشرية اليت حتتاجها املؤسسة يف سوق العمل و اليت هذا امليشري         
ختطيط املوارد البشرية يف ظل متطلبات إستراتيجية املؤسسة املستقبلية، تأخذ هذه العملية  مت حتديدها من خالل

  :حبيث حيققان الغاية للكفاءات البشرية منها اجتاهني

و البحث يعرب عن حاجة املؤسسة للكفاءات البشرية من مواصفات معينة  االستقطاب :األول االجتاه - 
ات املوضوعية الصادقة هلا بشكل خيلق هلا الرغبة و القناعة للتقدم يف سوق العمل و تقدمي احملفز عنها 

 . وطلب التوظيف يف املؤسسة

 االستقطاباألول حبيث حتدث عملية  االجتاهالذي جيب أن يلتقي مع  االجتاهوهو  :الثاين االجتاه - 
(1).بالقناعة و الرغبة لدى الكفاءات البشرية املستهدفة و العمل لدى املؤسسة

 

                                                           
(1)

�، ���ن، ا�ردن، دار ا
Bاوي ا	���ا����� –ا�F"�د  - ا����ه�/ و ا��e: إدارة ا���ارد ا�'(����< ��"� ��$ ا
���3ن،   ���
، ا
���� ا
�� و ا
"(ز'&، ��
 ����
  .41، ص2010ا
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  : تعريف االستقطاب على أنهميكن 

  (1)".هي عملية البحث عن األفراد و ذلك لشغل املناصب الشاغرة" التعريف األول

، يف يت حتتاجها املؤسسة يف سوق العملعملية البحث عن املوارد البشرية ال هو االستقطاب" التعريف الثاين
            النوعيات توفريها بأكرب عدد ممكن، و بظل متطلبات إستراتيجية املؤسسة املستقبلية، مث العمل على 

املناسبة اليت يتم  بتصميم الربامج اإلستقطابية االستقطابيتم حتقيق ذلك عن طريق قيام و املواصفات املطلوبة، 
للتقدم خالهلا خلق الرغبة و الدافعية لدى املوارد البشرية اليت حتتاجها املنظمة من سوق العمل، حتفيزها ودعوا 

   (2) "اقتناعيها عن رغبة و دوطلب التوظيف ل

مرشحني حمتملني للوظائف الشاغرة احلالية أو املتوقعة يف املؤسسة، أي  اكتشافأنه عملية " التعريف الثالث
   (3)".الوصل بني من يبحثون عن وظائف ومن يعرضون وظائف على أنه نشاط يقوم

أن االستقطاب هو النشاط التنظيمي املصمم بغرض التأثري يف عدد من خالل هذه التعاريف ميكننا القول        
األفراد املتقدمني لشغل الوظائف، نوعيات األفراد املتقدمني لشغل تلك الوظائف، احتماالت قبول األفراد 

  .املالئمني للوظيفة لعروض املنظمة لشغلها

  االستقطابعملية  افو أهد أمهية: ثانيا 

    كاالختيارللكفاءات البشرية،  ةمن خالل عالقته مع وظائف اإلدارة اإلستراتيجي االستقطابتربز أمهية        
يف جذب عدد وفري من الكفاءات البشرية اليت حتتاجها املؤسسة،  االستقطابو التعيني، فعندما ينجح 

متكنها من متعددة،  انتقاءو التعيني بدائل  االختيارنه وفر لعملية وفق املطلوب، معىن ذلك أ عالية، و مبواصفات
  .أفضلها انتقاء املفاضلة بينها بسهولة و

  :يلي من خالل ما االستقطابكما تربز أمهية دور        

شرية توسيع نشاط املؤسسة املستقبلي حبيث قد يستدعي هذا التوسع حاجة املؤسسة للكفاءات الب - 
 أجل تغطيته؛إضافية جديدة من 

                                                           
(1)

�$ر'�، دار ا
(>�ء، إدارة ا���ارد ا�'(����Q3 �<�3 $�IDزي،   #Pa137، ص2005، ا.  
(2)

; ذآ�N، ص  P &%�D ، �G�  ^8���273 و.  
(3)

$ أ�(ر P���ن  �P $�ID: ���)'إدارة ا���ارد ا� ،����
� ا
Q$'$ة �D�Q
�$ر'�، �ED، ا
$ار ا#Pa117، ص2003، ا  .  
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بعض املهارات البشرية اليت تعمل حاليا يف املؤسسة بسبب عدم احلاجة إليها و إحالل  استبدال - 
 .مهارات جديدة يف سوق العمل مكاا مما قد يرفع من مستوى فعالية أداء املؤسسة مستقبال

    األفضل منها انتقاءجلذب مهارات بشرية مطلوبة عالية إىل تسهيل مهمة  االستقطابتؤدي عملية  - 
  .و تأهيله و تدريبه بسهولة و بتكلفة أقل بعد تعيينه يف املؤسسة

فهي تتمثل يف جذب و ترغيب أكرب عدد ممكن من الكفاءات البشرية املؤهلة  االستقطابأما أهداف        
ختدم نشاطها  ومواصفات حمددة لعمل بأقل تكلفة ممكنة، وفق نوعيةاليت حتتاجها املؤسسة، املتاحة يف سوق ا

على الكفاءات  االستقطابأفضل املستقطبني، وال يقتصر  انتقاءاملستقبلي، حبيث متكن الوفرة املستقطبة من 
البشرية اخلارجية، إمنا يشمل كذلك الكفاءات البشرية اليت تعمل حاليا داخل املؤسسة، فالتحفيز ال يشمل 

أجل احملافظة عليها و عدم تسرا للمؤسسات  اجلديد منها فحسب بل يشمل القدمي و اجلديد، ذلك من
 .األخرى

  مصادر احلصول على الكفاءات البشرية: ثالثا 

اجلهة اليت تتوفر فيها حاجة املؤسسة من الكفاءات "صول على الكفاءات البشرية بأنه مصدر احل يعرف       
(1) ".البشرية اليت ميكن احلصول منها على احلاجة 

 

لذلك جند البشرية العاملة، الطاقات ؤسسة  من احلصول على ملا نمكمن تعدد املصادر اليت تعلى الرغم         
 االستقطابميكن تصنيف مصادر حبيث  صادر الرئيسية،يركزون على امل االختصاصينيأغلب الباحثني و  أن
  :إىل

 :املصادر الداخلية - 1

يف  استمرارهااملتوقع  ؤسسة بكافة أنواعها و ختصصاا، ا الكفاءات البشرية اليت تعمل حاليا بامل يقصد     
فئام و املتوقع إحالتهم على  اختالفخالل الفترة الزمنية اليت خيطط هلا، بالتايل فكل العاملني وعلى  العمل

  :و تتمثل املصادر الداخلية يف .إخل ال يعتربون مصدرا داخليا...أو فصلهم  استقالتهمالتقاعد أو 

                                                           
(1)

 Marie France Waxin, Christoph Barmeyer, Gestion des ressources humaines internationales : 
problématiques- stratégies et pratiques, Edi1on LIASONS, 2008, p.181.  
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        تغيري املوقع الوظيفي من مكان ألخر حيتاج إىل هذه اخلربة الوظيفية ذلك عن طريق و: االنتقال  -
 .و يستعمل غالبا هذا املصدر عندما ال تتوفر هذه اخلربات يف املصادر اخلارجية

فهناك زيادة يف املستوى الوظيفي  ،هي عملية رفع موظف من مستوى إىل مستوى أعلى منه :الترقية  -
 ).باالختيارو ترقية   ترقية باألقدمية( األخرى، منيز نوعني من الترقية  االمتيازاتو الدرجة املالية و 

 : اخلارجيةاملصادر  - 2

املصادر اخلارجية سوق العمل لكافة املؤسسات و قد ينحصر هذا السوق حمليا لبعضها، قد ميتد  تشكل        
أما أهم املصادر املستخدمة . إىل أسواق ما وراء احلدود حبثا عن املواهب من املوارد البشرية للبعض األخر

  :املؤسسةالكفاءات البشرية من خارج  الستقطاب

يتم ذلك يف وسائل اإلعالم من جرائد، جمالت و تلفزيون، حيث توضح فيها ما هو  :اإلعالن  -
 .مطلوب من الفرد الراغب يف العمل

 خدمات من طالب و عارض العمل، لذلك جند هي عبارة عن مؤسسات تقدم :وكالت التوظيف  -
(1) ).االستشاريةاملنظمات  –اخلاصة  –وكالت توظيف حكومية ( ثالث أنواع 

 

 زمة لفئة من األفراد قد تكون مننعين ا عملية إكساب و تزويد املهارات الال :الترشيحات  -
  .اجلامعة و املدارس و املعاهد العليا و النقابات العمالية واملنظمة العسكرية

  :ومنهاوتتم يف أن واحد  :اخلارجيةاملصادر الداخلية و  - 3

تتصل املؤسسة بالعاملني و ذلك بإبالغهم يف رغبتها يف شغل بعض  :أبناء و أقارب العاملني -
الوظائف، بذالك يرشح العاملون املعارف أو األقارب و دف املؤسسة من كل هذا إىل زيادة 

  (2)  .و حفظ تكاليف التوظيف االنتماءمشاعر الرضا و 

  االختيارإستراتيجية : الفرع الثاين

األفضل  اختيارأو  بانتقاء، تقوم املصلحة املختصة املؤسسة و تقدم الفرد إىل االستقطاببعد اية عملية         
  . على عدة معايري و إجراءات استنادااملتقدمني 

  
                                                           

(1)
  .264، ص2003، ا
�Gه�ة، رؤ�� إ���ا�����: إدارة ا���ارد ا�'(�����دل �ID$ زا'$،   

(2)
�43< ��"� ��$ ا
���3ن، �P &%�D; ذآ�N، ص  .  
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  االختيارمفهوم عملية : أوال

اليت تطبقه  االختيارأفضل املرشحني للوظيفة و ذلك وفقا ملعايري  انتقاءعملية "هي  االختيارإذن عملية         
  (1)." املؤسسة

تكوين قوة عمل قادرة على  األفراد و توظيفهم أهم خطوة يف اختيارتعترب عملية "كما يعرف على أنه       
األعمال و عدد شاغليها، بعد حتليل تلك الوظائف و معرفة عدد الوظائف واألداء، فبعد حصر أنواع و 

األفراد الذين تتوفر فيهم املواصفات املناسبة لتلك  اختيارهي قة وط أدائها تبدأ املرحلة الالحمتطلباا و شرو
    (2)" الشخص املناسب يف املكان املناسباملتطلبات و الشروط، مبا يتفق مع ميوهلم و رغبام مبا يضمن و ضع 

طلبات التوظيف  باستالمعلى جمموعة من اخلطوات لتشكل سلسلة مترابطة تبدأ  االختبارتشمل عملية         
لكافة املؤسسات  التزامابالرغم من أمهية هذه اخلطوات إال أا ال تشكل منوذجا أو . قرار التعني باختاذوتنتهي 

ن طريق وسائل متعددة إضافة إىل بعض اخلطوات ع االختيارقرارات  باختاذكثرية  و بالتايل تقوم مؤسسات
أمهية بعض الوظائف خاصة يف وظائف املستويات العليا  ، ذلك حسب االختياراملتعارف عليها يف عملية 

  .وبعض الوظائف ذات الطبيعة اخلاصة

  االختيارخطوات عملية : ثانيا 

  : بعدة خطوات و هي  االختيارمتر عملية 

هي اخلطوة األوىل، حيث تقوم املؤسسة باإلعالن عن خمتلف وسائل اإلعالم  :اإلعالن عن الوظائف -1
إىل الكفاءات  باإلضافة الوظيفة، شروط شاغل الوظيفة، اسم: حيث يتضمن اإلعالن العناصر التالية

األقصى لقبول طلبات  ةداملحتديد األجل و احلوافز املادية و املعنوية،  الالزمة لشغل منصب العمل،
 .املستخدم للمفاضلة بني املتقدمني االنتقاء، نظام االلتحاق

الرغبة املبدئية يف احلصول على الوظيفة حبيث يعطى  هذه العملية تعكس :ملئ طلبات لتوظيف -2
مستوى : ت البيانات التالية، جيب أن تتوفر يف الطلباعن التوظيف علومات الكاملة اخلاصة به للمسؤولنيامل

 .و اهلويات االهتماماتربة، احلالة اجلسمانية، التعليم، بيانات شخصية، اخل

                                                           
(1)

   ، ��2
�� و ا
"(ز'&، ، ا
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������ و ا s'��2001105، ص.  
(2)
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النشرات و االت لوصف نوع  استعمال :ذلكمن أهم الوسائل اليت تساعد على  :املتقدمنيإعالم  -3
 .العمل، التلفزيون، اإلذاعة

القدرات املتخصصة، التفكري اإلبتكاري،  اختيار: يتم ذلك عن طريق :مجع البيانات عن األفراد -4
 .الديين االجتاه، االجتماعية، املشاركة االجتماعيالتفكري املنطقي، الذكاء 

هي املصدر اهلام للحصول على املعلومات حيث تساعد على تشخيص كافة  :املقابلة الشخصية -5
   .اجلسمية و السلوكية للمتقديناجلوانب العريضة، 

 .من ال تنطبق عليهم شروط الوظيفة استبعادهي عملية : التصفية العامة -6

اليت تركز على املتطلبات اليت  االختياراتتتضمن هذه اخلطوة إجراء مزيد من : االنتقائيةالتصفية  -7
 .تربط مباشرة نوعية الوظيفة املرشح هلا الفرد

 .هل لدى املتقدم مرض أو إعاقة متنعه من العمل: الكشف الطيب -8

ت للكفاءايف هذه احلالة يتطلب من املؤسسة و القائمني على اإلدارة اإلستراتيجية  : قرار التعيني اختاذ -9
 .قرار التعيني خبصوص العضو املتقدم لشغل الوظيفة املنوطة به اختاذ البشرية

عضو هي املرحلة األخرية اليت تقوم ا املؤسسة و يصبح فيها املتقدم  :العمل استالمإعالم املعنيني و  -10
   .فيها

  إستراتيجية التعيني :الثالثالفرع 

  تعريف التعيني :أوال

هي عملية متكني الفرد يف الوظيفة املناسبة، اليت توفر للفرد مشاعر الرضا نظرا "يعرف التعيني على أنه        
  ".لتوافقها مع قدراته و إمكانياته

و التطوير يف اإلجراءات من خالل مراجعة الطلبات بناءا عن  االختيارعملية "ا يعرف بأنه مك       
  (1)".الشخصية االختياراتاملعرفية و  االختبارات

  حتقيق مبدأ الشخص املناسب يف الوضع املناسب، هو عقد بني املؤسسة و الفرد "نه يعرف أيضا على أو        

  
                                                           

(1)
��Qر،   
�، اPa# ا	دارة ا	���ا����� �!��ارد ا�'(���،>�'$ ا�D�Q
  .141، ص2007�$ر'�، دار ا
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  (1)". شروطهن مشرط إخالء بوال ميكن فسخه إال 

  شروط التعيني :ثانيا

يتعني لدى الفرد املتقدم للعمل أن تتوفر فيه جمموعة من  ،السالف ذكرها االختيارزيادة على شروط        
 –شروط حسن السرية و السمعة  –شروط اجلنسية : الشروط اليت تطبق يف الكثري من املؤسسات و هي 

اخلدمة  اجتياز –اللياقة الصحية  –عدم سبق الفصل من اخلدمة  - شرط عدم سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية
  .اليت تعقدها اجلهة االختبارات اجتياز – االستثنائيةالعسكرية لبعض الوظائف 

  إستراتيجية األجور : املطلب الثاين

تطبق  كل اخلطوات اليت سبق تفصيلها سابقا، هجتيازإلا أصبح الفرد عامال يف املؤسسة و ذلك مبعد        
    ، لذلك سوف نطرق يف هذا املطلب حول مفهوم األجور جية أخرى و هي إستراتيجية األجورعليه إستراتي

  .و الرواتب، أنظمة دفع األجور، أمهية و أهداف األجور

  مفهوم األجور : ع األولالفر

  (2)".للعمل مقابل الوظيفة اليت يشغلهااملبلغ املايل الذي يعطى "يعرف األجر بأنه  - 
مل للعامل، عقد العمل، هو جمموعة األموال و املزايا اليت يقدمها رب الع  حتت"كما يعرف على أنه  - 

(3)".مقابل خدمة يؤديها له
 

وقد يعمل املوظف يف  .لموظف يف مقابل عملهلمبلغ من املال يدفع األجر هو "كما يعرف على أنه  - 
 (4)".القطاع العام يقدم له مزيد من األمن الوظيفيلكن يف  . العامالقطاع القطاع اخلاص أو 

 
 قدمه الذي املؤدي العمل مقابل للعامل يدفع الذي املايل املقابلإذن ميكننا تعريف األجر على أنه           
 ما لقاء للعامل العمل صاحب يقدمها اليت العينية و النقدية ، املالية العناصر كافة يشملكما  العمل، لصاحب

  :يلي من أهم  املفاهيم املرتبطة باألجر ما .أهداف و نتائج من له حيققه وما وقت و جهد من األخري هذا يقدمه
 

                                                           
(1)

2< ا
^nY، ه�5� >(زي ا
���دي،   I
� ا
��vD ، V'$ ��$ اQ3 RP)'������� إ���ا���:  ��،ا
���� ا�و
�، إدارة ا���ارد ا�'(���، 
�� و ا
"(ز'&، ��
  . 217، ص���2006ن، ا�ردن، دار ا
(راق 

(2)
�54< ��"� ��$ ا
���3ن، �P &%�D; ذآ�N، ص  .  

(3)
 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/salaire.php vue le: 05/10/2011, h:13:30 

(4)
 Les Pension dans les pays de l’OCDE : Panorama des systèmes de retraites, 2009, p.172.  
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 .هو ما حيصل عليه العامل، و يصرفه شهريا يف الغالب :املرتب - 

 .هو ما حيصل عليه العامل، و يصرفه يوميا أو أسبوعيا :األجر - 

 .اقتطاعاتهو ما يستحقه الفرد من أجر كمقابل للوظيفة، قبل خصم أي  :األجرإمجايل  - 

 .و تتمثل يف الضرائب و التأمينات املختلفة االقتطاعاتهو عبارة عن أجر بعد  :صايف األجر - 

 .ة و العمل املكلف به الفردهو املقابل النقدي لقيمة الوظيف :األجر النقدي - 

هو مقابل غري مادي يظهر يف شكل خدمات تقدمها املؤسسة للفرد مثل الرعاية الطبية،  :األجر العيين - 
  .إخل...السكن

 
  أمهية وأهداف إستراتيجية األجور : فرع الثاينال

  .لألجور أمهية و أهداف بالغة سواء على الفرد أو على املؤسسة
   أمهية األجور: أوال

  ى مستوى الفردعل -1

للمعيشة أو أساسية  احتياجاتاملختلفة للفرد، سواء كانت  االحتياجاتسيلة إشباع عليعترب و      
الوسيلة املناسبة للشعور بالتقدير من قبل املؤسسة اليت تعمل ا، أو كوسيلة  باعتبارهلشعوره باألمان، أو 
  .لذاته احترامهيقيس ا تقديره و 

  املؤسسةعلى مستوى  -2

 .هو وسيلة جلذب الكفاءات املناسبة للعمل ا - 

 .األجر هو  وسيلة املؤسسة لإلبقاء على أفضل الكفاءات العملة حاليا ا - 

 .األجر وسيلة إلشاعة العدالة بني العاملني - 

  .األجورإستراتيجية  فوائد : ثانيا

   (1):تتمثل فيما يلي 

 ؛عروض مالية مغريةالعمالة املناسبة ب استقطاب - 

 من ناحية العمل؛ ةإجيابي اجتاهاتاملسامهة يف توفري  - 

 ب، تقليل معدالت حاالت ترك العمل؛و الغيا يالرضا الوظيفي ألبعاد الشكاو - 

 مستويات األداء و مستويات األجور؛الربط بني  - 

 .أحكام الرقابة على تكاليف األداء من خالل حتديد مستويات األجور وفقا للمستويات التنظيمية - 

  
 

                                                           
(1)
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 األجور إستراتيجية أنظمة: الفرع الثالث

  (1) :مهايستخدمان نظامان أساسيان من أجل حتديد أنظمة األجور و الرواتب 
   يتم مبقتضاه دفع األجر من وحدة زمنية معينة يقضيها الفرد العامل يف عملة،: نظام األجر الزمين :أوال

وذلك لبساطته و يستعمل يف احلاالت اليت يصعب فيها ربط اإلنتاج باألداء  االستعمالو هو كثري 
فيها باجلودة أكثر من  االهتماماألعمال اإلدارية، األعمال اإلدارية اليت يكون : كوحدات كمية مثل 

 .الكمية

وهناك عدة طرق . يتوقف هذا النظام على اإلنتاجية :الفردينظام األجر باإلنتاج أو اإلنتاج  :ثانيا
  .اجلماعيحتديد األجر على أساس اإلنتاج الفردي و اإلنتاج  منهااألجر  الحتساب

 
 بالدرجة الفردية النجاعة االعتبار بعني يأخذ ،أجري نظام على حلالةا هذه يف األجورإستراتيجية  تقوم       
 الفردية النتائج على تعتمد ال التقييم آليات فإن وعليه اجلماعية األهداف إجناز يف املسامهة وكذا األوىل

 يف ةباألقدمي االعتبار بعني يأخذ ألجريا النظام أن مبا .اجلماعي العمل على الفرد تأقلم مدى على بل ،فحسب
و مستوى  اجلماعة إزاء والسلوك الفردية فالنجاعة إذن ،ملؤسستهم األفراد وفاء درجة جتسد لكوا املؤسسة

  (2).الوفاء للمؤسسة هي الركائز األساسية اليت تقوم عليها هذه اإلستراتيجية

  كأحد مداخل تنمية و تطوير العنصر البشري إستراتيجية التدريب :الثالثاملطلب 

عالقام دوارهم و يقيمون هم يؤدون أي، طاملا كان األفراد يف وظائفإن التدريب نشاطا مستمر ال ينته        
ال يعين مجود التدريب أو تكراره  االستمرارعلى أن هذا تولون مسؤولية حتقيق نتائج معينة، مع اآلخرين و ي

بسبب التطورات اليت تستجد يف جمال  .على منط تقليدي، إمنا يتميز التدريب بأنه نشاط متجدد و متغري
اليت حتدث يف املؤسسة، يف أهدافها أو أنشطتها أو املعدات و اآلالت أو الطرق أو األساليب، وحسب التغريات 

وضع  –وجود أهداف حمددة : عدة مقومات كثرية هي لذلك فإن التدريب يتطلب .اإلمكانيات املتوفرة لديها
وضع  - وضع الربامج التدريبية املالئمة -توفري اإلمكانيات البشرية والفنية و املادية - سياسات و قواعد واضحة

  .نتائج التدريبمعايري لقياس 
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  و التطوير دريبالت ماهية: الفرع األول

  تعريف التدريب: أوال 

  : عاريف اخلاصة بالتدريب إال أا تشري إىل معاين حمددةبالرغم من تنوع املفاهيم و الت     

يف حتسني  اصة و اليت تساهمتزويد األفراد باملهارات احملددة و باملعارف اخل"فالتدريب يهتم أساس بـ         
  (1)".ألخطاء يف جمال أعماهلم ووظائفهماألداء، أو أنه يساعد األفراد حنو تصحيح ا

نشاط خمطط يهدف إىل تزويد األفراد مبجموعة من املعلومات و املهارات "كما يعرف التدريب على أنه        
  (2)".ادة معدالت أداء األفراد يف عملهاليت تؤدي إىل زي

عملية فنية متكاملة دف يف اية األمر إىل حتقيق "يب الكفاءات البشرية يف األساس ملية تدركما تعترب ع      
  (3)".و خفض التكاليف و تعظيم األرباح نتائج عملية فيما يتعلق برفع اإلنتاجية

للعمال تساعد على إعطاء فكرة جديدة و فعالة عملية نظامية وخمططة "يعرف التدريب أيضا على أنه         
 (4)".ملسطرة من قبل املؤسسةو حتسن القدرة على األداء و حتقيق األهداف ا

معارف جديدة وتنمية مواهبهم  اكتسابتلقني األفراد مهارات فنية دف إىل "كما يعرف على أنه       
  (5)".لتمكنهم من النهوض بأعباء وظائفهم احلالية على حنو أكثر فعالية

       املعارف  اكتسابخالل هذه التعاريف السابقة ميكننا تعريف التدريب على أنه عملية هدفها من        
الصاحلة للعمل و للسلطة، األمناط  االجتاهات، حتصيل املعلومات اليت تنقصه، فردو اخلربات اليت حيتاج إليها ال

يه الشروط املطلوبة إلتقان ، حبث تتحقق فو املهارات املالئمة من أجل رفع مستوى الكفاءة يف األداء السلوكية
  .املستغرق يف التكلفة و يف اجلهود املبذولة و يف الوقت االقتصادالعمل، ظهور فعاليته، 

  Développent تعريف التطوير :ثانيا

 اهودات اليت تقوم ا املؤسسة حنو تزويد العاملني ا بالقدرات اليت حتتاج إليها املؤسسة"هو عبارة عن
  ."مستقبال

   مجيع املستويات، مبعارف معينة يف اجلهد املخطط و املنظم له لتزويد الكفاءات البشرية "كما يعرف على أنه 
  (6)". بناء إجيايببشكل  اجتاهااو حتسني مهاراا وقدراا و تغيري سلوكياا و 
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 AFNOR, Management des ressources humaines et des compétences, 2
ème

 édi1on, Francis, 2003, p.247.   
(5)

 Alain Meignant, Manger la formation, 7
ème

 édi1on, Edi1on LIAISONS, 2006, p.133. 
(6)
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   :التطوير هيوبالتايل ميكن القول بأن أهم الفروق بني التدريب و 
 ي ميكن أي يؤديها املوظف مستقبال؛التدريب يؤثر على الوظيفة احلالية للموظف، أ  -

ى مجاعات العمل أو املؤسسة إن نطاق التدريب ينصب على املوظفني كأفراد، بينما ينصب التطوير عل  -
 ككل؛

فيكون التدريب يكون معنيا حبل أخطاء و معوقات األداء الفعلي للوظيفة وحل مشكالا، أما التطوير  -
 ؛االستعماالتأي أنه متعدد تنوعة لقوة العمل معنيا باملهارات امل

احلالية للمؤسسة أي يف األجل القصري، أما التطوير فهو  باالحتياجات لالهتمامكما أن التدريب يتجه  -
 املؤسسة طويلة األجل؛ باحتياجاتيهتم 

العاملني، بينما يكون اهلدف من التطوير إن اهلدف من التدريب هو التحسني السريع و الواضح يف أداء  -
  .املؤسسة بصفة عامة هو حتقيق اإلثراء الوظيفي للكفاءات البشرية يف

  التطويروخطوات إعداد إستراتيجية التدريب و و أمهية  أهداف: الفرع الثاين

التدريب و التطوير هلا أهداف و أمهية تتميز ا عن غريها من إستراتيجية إن خطوات إعداد          
  . االستراتيجيات األخرى

البشرية أهداف إستراتيجية تدريب وتطوير الكفاءات: أوال    

 هذه تعترب حيث وضوح و بدقة التدريبية أهدافها بتحديد التدرييب للربنامج إعدادها عند املنظمة تقوم         
  .الفجوات النتائج واكتشاف تقييم أساسه على يقوم الذي املرجع و تنفيذه، بعد النشاط مقياس األخرية

 أن إال اإلدارية، و اإلنتاجية الظروف اختالفو  ألخرى منظمة من التدريبية األهداف اختالف رغم        
 صياغة يف خصائص عدة مراعاة ويتعني. ؤسسةم أية يف االعتبار بعني أخذها من بد ال رئيسية أهداف هناك
  :البشرية حتقيق الغايات التاليةو تطور الكفاءات  تكوين إستراتيجية أهداف أهم من  األهداف، تلك
         و حتديد مواصفات  البشريةالكفاءات تقدير احتياجات املنظمة من ضع األسس السلمية لو - 

العناصر البشرية املطلوبة من رسم طرق و أساليب البحث عن . عنايةو خصائص األفراد املطلوبني ب
لية أو اإلقليمية أو املصادر األكثر احتماال سواء من داخل املنظمة أو من خارجها يف السوق العمل احمل

  العاملية؛
تنمية وسائل و معايري فحص املتقدمني العمل و املفاضلة تسهم الختيار أكثر العناصر توافقا مع  - 

  ؛االجتماعيةال و الوظائف الشاغرة و ظروف التشغيل املادية و احتياجات املنظمة و متطلبات األعم
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البشرية املتاحة بطريقة مثلى بإنشاء املهام املناسبة إىل األفراد أو اموعات  لكفاءاتضمان تشغيل ا - 
  و رعايتهم و توجهام الشخصية؛مبا يوافق خصائصهم املهنية و العلمية 

البشرية بالعمل املستمر على جعل مكان العمل و متطلبات و عوائده ضمان احملافظة على املوارد  - 
  .عات األفراد و خصائصهم املتطورةمتناسبة مع تطل

البشرية إستراتيجية تدريب وتطوير الكفاءاتأمهية : ثانيا  

:ةميكن التركيز على أمهية التدريب يف النقاط احملددة التالي  

وقات األداء نقص املهارات لدى األفراد و عالج مع يهدف التدريب و التطوير إىل عالج حاالت - 
 املختلفة يف املؤسسة؛

 نه يؤدي إىل التخلص من األخطاء؛يساهم التدريب و التطوير يف ختفيض تكلفة اإلنتاج، أل - 

يف أفضل و أهم ما متتلك املؤسسة وهم  استثمارايستمد التدريب و التطوير أمهيتهما أيضا من كوما   - 
 إىل رأس املال اهليكلي و العمالء؛األفراد العاملني ا، اللذين ميثلون ثلث رأمساهلا باإلضافة 

 ت الغياب و احلوادث ودوران العمل؛معدال اخنفاضالربامج الفعالة للتدريب تؤدي إىل   - 

يعترب التدريب و التطوير أداة إستراتيجية يف يد اإلدارة اإلستراتيجية تستخدمها عند إجراء التغيري  - 
(1)؛املتقدمة وغريها االتكنولوجيالتنظيمي و إدخال 

 

و تعلم مهارات جديدة يف خمتلف  اكتسابالتدريب والتطوير يساعدان األفراد العاملني على بناء و  - 
(2)؛جماالت عملهم

 

التدريب و التطوير على حتسني املناخ العام للعمل يف املؤسسة ومتكني أفراد التنظيم من اإلملام يعمل  - 
باجلديد يف جماالت عملهم وتزويدهم باخلربات املختلفة، يف ضوء هذا التصور فإنه جيب تصنيف أهداف 

يف  )وأخرى حلل املشكالت –إبتكارية  - أهداف تدريبية روتينية( التدريب إىل ثالث جمموعات أساسية
(3).النشاطات اليت مت ختطيطها و املواد املتاحة اليت مت حتديدها اختياروقت إقرار و 

 

 

                                                           
(1)

 Guy Le Boterf, Construire Les compétences  individuelles et collectives : les réponses à 90 ques5ons, 3
ème 

édi1on, Edi1on d’organisa1on, 2006, p.505. 
(2)

�� وا
"(ز'ا�'(���إدارة ا���ارد ��ري آ�(اي،   ��
�، ا
�Gه�ة، �ED، دار ا
^�روق ���
� ا���
  .  152، ص2006، &، ا
���� ا
(3)

�� و ا
"(ز'&، 7�F6 ا�$���2 و ا��N'�: ، ا���ر�f ا	داري�ID$ ��$ ا
^"�ح '��   ��
 nVا�ردن، ���ن، دار وا ،��
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  . 11ص ،2010، ا
���� ا
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 دريب و التطويرالت إعداد إستراتيجيةخطوات  :اثالث

إىل أمهية وأهداف إستراتيجية التدريب و التطوير املعروضة سابقا، نستعرض اآلن اخلطوات اليت  استنادا       
    (1):اليت ميكن جتميعها يف املراحل التالية  التطورية متر ا العملية التدريبية و

تتعلق هذه املرحلة بتوفري كافة املعلومات عن خمتلف عناصر نظام التدريب  :مجع وحتليل البيانات -1
            األهداف - التنظيم اإلداري(: ملؤسسة، تتمثل هذه املعلومات يفسواء كانت داخل أو خارج ا

 ).النظم و اإلجراءات - اإلمكانيات املادية - ممارسة الوظائف –تطوير النشاط  - و السياسات

ببعدين التدريبية و التطويرية  االحتياجاتيتعلق مفهوم : التدريبية والتطويرية   ياجاتاالحتحتديد  -2
متجددة ومستمرة، فهي تعرب عن األفراد  االحتياجات، احلاضر و املستقبل و تعترب هذه زمنيني

التدريب عن  احتياجاتاملطلوب تدريبهم و تطويرهم ملواجهة أي موقف حيتمل حدوثه، ويتم حتديد 
 ).حتليل الفرد - حتليل العمل - حتليل التنظيم(ق طري

وحتديد  موضوعات تدريبية يعين ترمجة األهداف إىل: تصميم الربامج التدريبية و التطويرية -3
بواسطة املتدربني يف توصيل موضوعات التدريب و التطوير إىل  استخدامهاألسلوب الذي سيتم 

حتديد ( ، تشمل هذه املرحلة عمليات أمهها جناماملتدربني، أيضا وضع نظام لتطبيق و متابعة الرب
 - أسلوب التدريب اختيار -وضع املنهج التدرييب -حتديد نوع املهارات - أهداف الربنامج التدرييب

 )2().حتديد فترة التدريب و التطوير

   هي تعرب عن مرحلة إدارة الربنامج التدرييب، يف إطار العام  :تنفيذ الربنامج التدرييب و التطويري -4
طلب األمر ضرورة و اإلجراءات التنفيذية للربامج التدريب و التطوير، أهم اجلوانب التنفيذية اليت ت

 -جتهيز املطبوعات - تنسيق التتابع الزمين للموضوعات التدريبية - توقيت الربنامج(اإلعداد هلا هي
تعترب هذه املرحلة مهمة و خطرية يف نفس الوقت، فهي  ).باملدربني االتصال - دربنيباملت االتصال

  (3).املسؤولة عن جناح أو فشل العملية التدريبية و التطويرية

و التطوير، ذلك ضماناً هو أخر مرحلة من مراحل التدريب : تقييم الربنامج التدرييب و التطويري  -5
التدريب والتطوير، فهما نشاطان رئيسيان، مستمران، بنبغي أن لتحقيق الفعالية املستهدفة من 

 .حيضيان بعناية خاصة

                                                           
(1)

  .163-164ص،  آ��P &%�D ،���� nD; ذآ�N، ص  
)2(

   ،�Z�A
�� و ا
"(ز'&، إ���ا����� ا���ر�f ا��"�ل>�'B ا��
 �D�Pا�ردن،���ن، دار أ ،�
  .15، ص2010، ا
���� ا�و
(3)

�100< ��"� ��$ ا
���3ن، �P &%�D; ذآ�N، ص   .  
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 .من إعداد الطالب: املصدر

        تعترب اخلريات اإلستراتيجية لتدريب وتطوير الكفاءات البشرية هامة للغاية من أجل يئة رؤساء         
و مرؤوسني فاعلني وأكفاء ومن أجل التدريب و التطوير يف اجلودة و التكلفة و املنتجات اجلديدة و القدرات 

         شك من تلك قصرية األجل، ألا ترى إن النظرة طويلة األجل أفضل وال. التنافسية و التغريات البيئية
     تبين اخلريات اإلستراتيجية لتدريبو تتحسب ملا يلوح يف األفق من فرص أو حتديات، لذلك فال مناص من 

  .و تطوير الكفاءات البشرية

  كفاءات البشريةللالفعال   تحفيزالإستراتيجية  :املطلب الرابع

أن استفاد العامل من تعويضات سابقة األجر يستفيد مرة أخرى من تعويضات مالية و معنوية بعد         
  تسمى باحلوافز، الغاية من وضع هذه اإلستراتيجية هو حث العمال وخلق الدافعية لديهم للعمل جبد و نشاط 

 . و مبستوى عالٍ من الفعالية

 

 

 

 

  

خطوات إعداد إستراتيجية   

 التدريب

 ��!��P` و�

 ا�'���Dت

���� ا,-����Pت �
ا���ر�'��             

�����Nو ا�� 

 #��;��/ ا�'�ا
ا���ر�'��             

�����Nو ا�� 

D�'ا� c��$� #��
ا���ر�':             

 و ا�����Nي

 #��D�'��1/ ا��
ا���ر�':             

 و ا�����Nي 

اد إستراتيجية التدريب و التطويرخطوات إعد: 10شكل   

2 

3 
4 

5 

1 
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  التحفيز الفعال وأنواع  تعريف: الفرع األول 

  تعريف التحفيز الفعال: أوال 

اليت يتحصل عليها الفرد يف املؤسسة كنتيجة لتميزه يف األداء  املنحتلك "ميكن تعريف احلوافز على أا       
  (1)  "عن اآلخرين

قوة حمركة خارجية حتث الفرد على القيام بسلوك معني لتحقيق هدف معني "كما يعرف على أنه       
 ."املتميزالشكل املطلوب و ب

العملية اليت مبقتضاها تقوم املؤسسة باستثارة و توجيه سلوك األفراد حنو "التحفيز على أنه  ماهر يعرف        
 ، الدافع)الشعور بالنقصان(احلاجة : التحفيز من ثالث عناصر أساسية هيحتقيق أداء متميز، تتكون عملية 

(2)". )وسيلة إشباع( احلافز  ،)حالة داخلية(
  

على القيام بأفعال وسلوك مرغوب فيه من قبل  يدفع الفردهو فعل حيرض و ينشط و "احلوافز  Andersيعرف 
 (3)".اإلدارة

، مث ة حتديد األهداف اليت تصبو إليهامن خالل هذه التعاريف الثالثة ميكننا فهم أنه جيب على املؤسس        
خمتلف احلوافز اليت تثري و توجه سلوك هؤالء األفراد حنو ، مث تقوم بعد ذلك بعرض فرادربطها حباجات األ

  .إشباع حاجام، حتقيق أهداف املؤسسة يف نفس الوقت

  أنواع إستراتيجية التحفيز الفعال: ثانيا 

ميكن  اإلستراتيجية للكفاءات البشرية ومتاحة أمام اإلدارةأنواع عديدة من احلوافز مطروحة  هناك         
، فهناك من يصنف احلوافز إىل حوافز ملقابلة دوافعهم و إشباع حاجامنها لتقدمي املناسب منها االختيار من بي

و مجاعية،  رديةو هناك من يصنفها إىل حوافز ف وسلبية ةإجيابيو مالية ومادية و هناك من يصنفها حوافز  معنوية
نستنتج منه إستراتيجيتني هامتني نركز على التصنيف األخري، ألنه أمشل و هذه التصنيفات سوف من خالل 

   :للتحفيز الفعال
                                                           

(1)
�61< ��"� ��$ ا
���3ن، �P &%�D; ذآ�N، ص  .  

(2)
�،  ،إدارة ا���ارد ا�'(����Dه� أ$�3،   �D�Q
�$ر'�، �ED، ا
$ار ا#Pa238، ص2006ا.  

(3)
 Anders Agmo, Functional and Dysfunctional sexual Behavior: synthesis of neuroscience and comparative 

psychology, First edi1on, Great Britain, 2007, p.152. 
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  منيز فيها : احلوافز الفردية : أوال 

 ؛)مبلغ مايل ملن يتميز يف أدائه(املكافأة املالية  - 

 .)مبلغ مايل يدفع للفرد إضافة إىل أجره األساسي(األجر اإلضايف   - 

  منيز كذلك فيها  :احلوافز اجلماعية : ثانيا

    وية حمددة مسبقا تقطعها املؤسسة من أرباحها احملققة يف اية السنة نسبة مئ( املشاركة يف األرباح - 
 ؛)و توزع على العاملني

 ؛)حيققه العاملون يف تكلفة اإلنتاجهي نسبة مئوية من الوفرة املالية الذي (املشاركة يف وفر التكاليف  - 

هم وحتقيق هلم مزيدا من تستثمر لصاحلهي أرباح حتتجز باسم العمال و ( املشاركة يف األرباح املؤجلة - 
  ).األرباح

  :منيز فئتني من إستراتيجية التحفيز الفعالكما   

ضمن هذه اإلستراتيجية يتم تثمني ما متتلكه  :على أساس املهارة )األجر( إستراتيجية التحفيز الفعال -
  حتديد تلك املهارات،الكفاءات من قدرات و معرفة يف أداء العمل، حبيث يؤثر مستواها العلمي يف 

ي للكفاءات له مبا جيعلها خبرية يف حقلها، املهارات العميقة ذات الصلة باال التخصاملهارات " هي
األفقية، املرتبطة باألعمال األخرى ضمن املؤسسة، املهارات العمودية اليت تعرب عن قابلية القيام بوظائف 

احلوافز على أساس املهارات اليت  ميتلكها الفرد بغض النظر كالتنسيق و التدريب و القيادة، هنا يتم دفع 
تساعد هذه اإلستراتيجية املؤسسة يف احلصول على اإلبداعات و التقليل . عن طول اخلدمة يف املؤسسة

 .من املستويات التنظيمية

إن أداء الكفاءات البشرية ملهامها يؤثر بشكل حاسم يف : التحفيز الفعال على أساس األداء إستراتيجية  -
اإلنتاجية، فإن األداء املعياري يعد األساس الذي ميكن مبوجبه متييز الكفاءات، من خالل مسامهتهم يف 

األداء فوق  اعتبارحتسني اجلودة أو الكمية أو وفر يف وقت العمل أو أي مورد مايل أخر، حبيث ميكن 
 .أهم املعايري تقديراً للحوافز املمنوحة لألفراد العاملني )الناتج النهائي للعمل - تميزاألداء امل ( العادي
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  تراتيجية التحفيز إس و تصميم  خصائص: الفرع الثاين

  خصائص إستراتيجية احلوافز  :أوال

   (1) :مبجموعة من اخلصائص نلخصها فيما يلي  إستراتيجية التحفيزتتميز        

 ق نظاما عامال و موضوعيا للتحفيز؛اإلستراتيجية للكفاءات البشرية الفعالة هي اليت تطباإلدارة  - 

على اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية اجليدة هي اليت حتدد بوضوح السلوك الالزم للحصول  - 
 حلوافز، و تقدم احلوافز يف حينها؛ا

ص و التميز يف األداء زيد من اجلهد و اإلخاللتشجيع العاملني مل ةضرورة وجود نظام للحوافز اإلجيابي - 
 واالبتكار؛

       ضرورة وجود نظام للحوافز السلبية لتحقيق التوازن يف عملية التحفيز، لضمان جدية العاملني   - 
 تايل تطبيق مبدأ الثواب و العقاب؛و حمافظة اإلدارة على هيبتها، بال

ال بد أن يتحقق إستراتيجية احلوافز و اإلرضاء عائدا أكرب أو مساويا باملقارنة مبا تتكلفه املؤسسة  - 
 نظري دفع احلوافز؛

ينبغي أن تعمل إستراتيجية احلوافز و اإلرضاء على ربط الفرد باملؤسسة اليت تعمل ا وتفاعله معها  - 
  .عن طريق ربط احلافز باألداء اجليد

  راتيجية احلوافز تصميم إست :ثانيا

  (2): جمموعة من اخلطواتعملية تصميم إستراتيجية احلوافز  حتتاج

  ؛وضع األهداف املراد حتقيقها حاضرا أو مستقبال: رؤية هدفية  -1

ذلك لتكوين فكرة واضحة و سليمة عن نشاطات العمل و اجلوانب  :دراسة مكونات األداء -2
معرفة العالقات فيما بينها و املواصفات املطلوبة يف  جيب، كما الثابتة فيها و اجلوانب املتغرية منها

  ديد كيفية القياس الفعلي لألداء؛كل فرد عامل حىت ينسق مع النشاطات و عليه حت

                                                           
(1)

   ،�E�
�، ا,���ه�ت ا��"��bة: ا���ارد ا�'(����ID `3$D$ أ�( ا���
n ا�
، ص ص، 2007، ا
���� ا�و
�، ا
�Gه�ة، �QD ،�ED(�� ا
339- 340.  

(2)
  .�Q3 �<�3 $�ID186زي، �P &%�D; ذآ�N، ص  
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ليت سينفق منها على احلوافز املقررة هلذا العام على كافة أشكاهلا، قد حتديد املبالغ ا :احلافزةاملوازنة  -3
املبلغ الثابت احملدد سلفا أو املوازنة املرنة و اليت تنسق مع ما يتحقق من  تستخدم املوازنة الثابتة ذات

 رباح؛أ

ل ديد نوعية احلوافز، حتديد دور كحتديد وقت تقدمي احلوافز، حتتتمثل يف  : ةالتحفيزياإلجراءات  -4
 أخريا حتديد شكل تقدمي مسؤول عن التقييم و كيفية إجراء التقييم، حتديد مواعيد االجتماعات،

 .احلوافز

  إستراتيجية احلوافز  أهداف :الثالثالفرع 

  (1): تتمثل فيما يليإن إلستراتيجية احلوافز عدة أهداف        

قق األهداف نتاجية يف كل مواقع العمل مبا حتاملساعدة يف دفع العاملني إىل زيادة اإلنتاج و حتسني اإل - 
 املخططة؛

 و حتسني املركز التنافسي للمؤسسة؛املساعدة يف دفع العاملني إىل تنمية املبيعات، تأكيد القدرة التنافسية  - 

 املواد اخلام؛ استخداماملساعدة يف دفع العاملني إىل ضبط التكاليف و ترشيد  - 

 تعني على ختفيض الوقت؛ - 

 صحاا؛لمؤسسة و حتسني العوائد ألتساعد يف حتقيق األرباح املتزايدة ل - 

   الكفاءات البشريةعلى  احلفاظإستراتيجية  :اخلامساملطلب 

ة اإلستراتيجية لإلدارالوظيفة األخرية من الوظائف األساسية اإلستراتيجية للحفاظ  الوظيفةمتثل        
      اهلدف من هذه الوظيفة هو ممارسة جمموعة من األنشطة اليت تساعد على احلفاظ  للكفاءات البشرية، ؛ حبيث

 .لديهم االنتماءو صيانة الكفاءات البشرية املتميزين و تنمية الوالء و 

 

 

 

                                                           
(1)

   ،7
  . 331، ص2004ا�و
�، دار D�3$،  �، ا
���إدارة ا���ارد ا�'(����ID$ 08ح >�
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  تعريف إستراتيجية احلفاظ : الفرع األول

 املؤسسة ا تقوم اليت والتدابري اإلجراءات جمموعة" بأا البشرية الكفاءاتإستراتيجية احلفاظ   تعرف       

 الوقوفخالل  ذلكمن  هلا، والوالء العمل حب روح غرس طريق عن البشرية مواردها على احملافظة أجل من

 (1) ."العمل عن الغياب معدالت ارتفاع، العمل دوران معدل ارتفاع ظاهريت على

داخل املؤسسة، حىت يعلم العاملون ماذا  لالتصاالتلربامج مالئمة  تبين املؤسسة"كما تعرف على أا        
وجهات نظر العاملني للجهات  ، نقلأو الضغوط و امللل الوظيفي اإلحباطيدور حوهلم و ذلك للحد من أثار 

  (2)".ةولاملسؤ

  الكفاءات البشرية احلفاظ على  أهداف إستراتيجية : الفرع الثاين

  : ميكن تلخيص هذه األهداف فيما يلي 

 رغبة يف العمل و الوالء التنظيمي؛تنظيمية تشجع الغرس ثقافة  - 

 توفري بيئة عمل أمنة وصحية؛ - 

 على ممتلكات املؤسسة؛ احملافظة على العاملني من اإلصابات و - 

 ؤسسة بني أوساط اتمع اخلارجي؛كسب مسعة امل - 

 ، بوضع اإلرشادات يف مواقع العمل؛التثقيف و التدريب العمايل - 

 ل العمل ويقلل من اآلثار النفسية؛أماكن العمل و املعدات بشكل يسهإعادة تصميم الوظائف و  - 

 ؛توفري الوسائل السالمة العمالية الضرورية للعامل، مثل القبعات و القفزات و النظارات و غريها - 

 االعتباراملشاركة يف مراجعة مواصفات املواد و اللوازم اليت يتم شراؤها للتأكيد من أا تأخذ بعني  - 
  .احملتملة و سبل معاجلتهااملخاطر 

  

  

                                                           
(1)

 Françoise kerlan, Guide de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 2
ème

 édition, 

Edition d’organisa1on, Paris, 2004, p.127. 
(2)

  .36%��ل ا
$'< �ID$ ا
���P &%�D ، P; ذآ�N، ص   
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  :خالصة الفصل

  :إىلاإلستراتيجية للكفاءات البشرية خنلص  على اإلدارة إجراء التحليليف اية هذا الفصل و بعد        

باملعرفة كقوة إستراتيجية و يف خلق املنتجات اجلديدة  لالهتماماإلدارة اإلستراتيجية تساهم يف التوجه         
         الفرص  الضعف،زيادة إمكانية اإلدارة بتحليل عناصر القوة و  األداء،تطوير  العمل،أو تطوير أساليب 

  . و التهديدات

أن الكفاءات موارد داخلية ذات عالقة إستراتيجية مع املعرفة بسبب خصائصها و مميزاا الكامنة،  كما       
إا جمموع املعارف و املهارات و القدرات اليت يتم جتنيدها ألداء خمتلف األنشطة و العمليات، كما تتعدد 

   .فيه الكفاءات حسب اخلصائص و املكونات اليت حتويها و باملستوى الذي تتواجد

هي أهم أنواع الكفاءات على اإلطالق ألا تشكل يف ) ذات البعد اإلستراتيجي( احملورية إن الكفاءات        
سية و جوهرية ال تتواجد و لتوفرها على خصائص أسا. االستمرارجمملها قاعدة لقدرات املؤسسة على البقاء و 

  .ا االهتمامو لذا جيب احلفاظ عليها ، يف غريها من املؤسسات

كما ميكننا القول أن اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية بأا مدخل أو إطار لصنع القرارات        
ذلك بغرض يئة أداء مستدام ة، على كافة املستويات التنظيمية، اإلستراتيجية بشأن العاملني يف املؤسس

العام للمؤسسة لبلوغ أهدافها اإلستراتيجية من  جتاهاالللمؤسسة و احلفاظ عليه، مبعىن أخر فهي تعبري عن 
  .اإلستراتيجية للمؤسسة ةخالل كفاءاا البشرية و اليت تسهم جبودا يف تنفيذ اخلط

  للكفاءات البشرية تقوم اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية بتشخيص من التحليل الداخلي  انطالقا        
و تقييم كفاءاا الفردية و اجلماعية من خالل البحث و التنقيب املستمر للتعرف على نقاط الضعف و القوة 

الكفاءات، مث تقوم بإدارة هذه الكفاءات إستراتيجيا تبعا ألهدافها  استغاللباملؤسسة و الناجتة عن عدم 
  .املتوسطة وطويلة األجل

ستراتيجية للكفاءات البشرية يعتمد بشكل كبري على اإلستراتيجية اإلدارة اإلإن تكوين إستراتيجية         
       .و ال ميكن فصلهما عن بعضهما البعض العامة للمؤسسة
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لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات  اإلستراتيجية الوظائف األساسية ويرتكز على  املؤسسة إن حتقيق فعالية        
       املتميزة البشرية   تعيني الكفاءات الو  االختيارو  االستقطابو اليت تتمثل أساس يف إستراتيجية  البشرية

    األفراد العاملني على بناء إستراتيجية األجور ، مث إستراتيجية التدريب و التطوير  اليت تساعد و املؤهلة ، مث 
مث إستراتيجية احلوافز بوضع نظام عادل  .همو تعلم مهارات جديدة يف خمتلف جماالت عمل اكتسابو 
تبين القرارات و ، ا و صيانتها االهتمام إستراتيجية احلفاظ من خاللكافآت و املرتبات و احلوافز، مث للم

  .، وتطبيق برامج السالمة و الصحة املهنيةاملوضوعية للترقية و على درجة عالية من الشفافية و الوضوح

يعتمد  يف ظل هذه التغريات و التحوالت اليت متس العامل اليوم، مؤسسةأي  واستمراركما أن بقاء         
بشكل كبري على الدور الفعال الذي تلعبه اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية يف تطوير األداء املستدام 

  .فصل املوايلو ذلك من خالل ما سوف نقدمه يف ال. ها و بقائ استمرارهاوضمان  االقتصاديةللمؤسسة 
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:متهيد  

ن طريق خلق قيمة تعترب املؤسسة االقتصادية أحد أهم األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية االقتصادية ع      

لكن بات واضحا أن األنشطة اليت تقوم ا من  ،اءة اإلستخدامية للموارد املتاحةو ذلك من خالل الكفمضافة 

مشاكل بيئية و إحداث ضرر أجل خلق القيمة املضافة ينتج عنها أثار خارجية كثريا ما كانت تتسبب يف 

ة االقتصادية  على املدى هناك حاجة ماسة إىل أسلوب جديد يضمن استمرارية التنمي ظهرتلذلك  ،للمجتمع

  .القيود االجتماعية و البيئيةا بعني االعتبار خذًأالبعيد 

أداء مستدام للمؤسسة االقتصادية عمدت هذه األخرية إىل التركيز على العنصر البشري من أجل حتقيق       

يف احلفاظ على هذا الكفء، ذلك من خالل الدور الفعال الذي تلعبه اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية 

   .ية اتمع و البيئةالعنصر البشري و املسامهة يف محا

عناصر هذا الفصل قمنا بتقسيمه إىل أربعة مباحث، حيث جاء املبحث األول مبفاهيم عامة  بغية حتقيق      

 - املفهوم(، أساسيات األداء )املبادئ - عاداألب - املفهوم(داء بدءاً بالتنمية املستدامة حول التنمية املستدامة و األ

، أما املبحث )اخلطوات - األهداف - املفهوم(، مث قياس و تقييم األداء )فاءةو الكعالقة األداء باإلستراتيجية 

، أما املبحث الثالث جاء جاء بأساسيات حول األداء املستدام من خالل املفهوم و األبعاد و األنواعالثاين 

  ).لبيئيا - االجتماعي - معايري تتعلق باألداء االقتصادي(قياس األداء املستدام ) مؤشرات(عايريمب

يف تطوير األداء املستدام، من سامهة اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية مب جاء، املبحث الرابع أخرياً      

، صيانة الكفاءات البشرية من خالل املواصفات الدولية ISO9000خالل تدريب الكفاءات البشرية وفق معيار 

OHSAS18000 تدريب الكفاءات البشرية وفق معيار ،ISO14000.  

:تلخيص مباحث هذا الفصل على النحو التايلميكننا         

 .مفاهيم عامة حول التنمية املستدامة واألداء :املبحث األول •

 .أساسيات حول األداء املستدام: املبحث الثاين •

 .قياس األداء املستدام) مؤشرات( معايري : املبحث الثالث •

  .مسامهة اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية يف تطوير األداء املستدام :املبحث الرابع •
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  حول التنمية املستدامة و األداء مفاهيم عامة: املبحث األول

التنمية املستدامة: ملطلب األولا  

وجهة  إن مفهوم التنمية املستدامة واسع التداول فلم يعد املشكل غياب التعاريف بل يف تعددها و        

التنمية اليت "و " لتنمية اليت ال تتعارض مع البيئةا"و " ية املتجددة و القابلة لالستمراربالتنم"فقد عرفت  نظرها

، غري أن هذه التعاريف تفتقد للعمق النظري و التحليلي، لذا سنركز "عقلية الائية املوارد الطبيعيةتضع اية ل

   .على التعاريف اليت تتسم باملرجعية

  مفهوم التنمية املستدامة: األول فرعال

التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون " التنمية املستدامة بأا Gro Harlem Brundtlandعرفت        

  (1)".ال القادمة على تلبية احتياجاااإلخالل بقدرة األجي

التنمية اليت تأخذ "عرف التنمية املستدامة بأا  1980أما تعريف اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة سنة        

 (2)".بار البيئة و االقتصاد و اتمعيف االعت

إلضرار باحتياجات أجيال توفري احتياجات اجليل احلايل دون ا"رف التنمية املستدامة على أا كما تع       

  (3).ياة تعتمد بشكل أساسي على نوعية البيئةو يشري هذا التعريف إىل أن النمو املستقبلي و نوعية احل" املستقبل

تعبري عن التنمية اليت تتصف باالستقرار و متتلك عوامل االستمرار و التواصل، هي "كما مت تعريفها بأا        

ليست واحدة من تلك األمناط التنموية اليت درج العلماء على إبرازها مثل التنمية االقتصادية، التنمية االجتماعية 

تنهض باملوارد البشرية لثقافية، بل هي تشمل هذه األمناط كافة، فهي تنمية تنهض باألرض و مواردها، كما وا

  (4) ".ادمة يف التمتع باملوارد األرضية، فهي تنمية تأخذ بعني االعتبار البعد الزمين و حق األجيال القو تقوم ا

                                                           
(1)

 Corinne Gendeon, Le développement durable comme compromis, Québec, 2006, p.166. 
(2)

 Ibid. 
(3)   ،��	
  .1978، %�$	�  #	" آ� � ��رف، ���� ا�	����، ا�����، ������� ا
	���ك����� ا���
� ا����	�� ������ و ا��
��� ا
�����  .�زاد ��" ا��+	�ن ا�(��)،  (4)	
	�� ا
	���ا�� �� ا�
����ت ا
	�������: ا�

� ا
�اه� و ا��
، 2006،  ��� ا�01ون ا���/��، ا
  .103ص
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البشرية يف إطار  /عملية موازنة للوفاء باالحتياجات اإلنسانية 

  (1)".االحتياجات يف احلاضر و املستقبل

تلك اليت تم "عرف التنمية املستدامة بأا 

املتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص التنموية احلالية لألجيال القادمة و ذلك بضمان ثبات 

حاجيات  إشباعمن خالل التعاريف السابقة الذكر نستنتج أن التنمية املستدامة تم و ترتكز على 

العقالين للموارد املتاحة، ضمان حقوق األجيال املستقبلية و حتقيق الفعالية 

لية تغيري ـبالعنصر البشري، عم االهتمام

امل بني هذه و متواصلة على املستوى االقتصادي و االجتماعي و البيئي، اليت تتطلب التوافق و التك

نمية من خالل هذه املطالب الثالثة ميكن أن نوضح مفهوم الت

  .73، ص2000القاهرة، ، األوىل، ترمجة اء شاهني، الطبعة 

�ث و أوراق ��� ا������ ا����� ا���دس ��دارة ا������ ��
  .159، ص$��2007�ان ا�%$��� ا��#�"� و ا�%$��� ا���%.ا �، -�م ا�#�+ *�(�ر"�  )� ا������، ا��$'�� ا������ �&%$��� ا��#�"�،  �ي 

(2) Jean-paul Marechal, Bétrice Ouenault, Le 
universitaire de revues, Rennes, 2005, p.63

���7� 

ا*%����� 

           حتقيق التنمية املستدامة من خالل إلتقاء العناصر الثالثة الرئيسية اليت تشمل و جهات نظر األيكلوجيني

و االقتصاديني و علماء االجتماع
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عملية موازنة للوفاء باالحتياجات اإلنسانية "ف أخر تعترب التنمية املستدامة 

االحتياجات يف احلاضر و املستقبلمحاية البيئة الطبيعية و من أجل توفري 

عرف التنمية املستدامة بأا كما  أما البنك الدويل فيعترب منط االستدامة هو رأس املال،

املتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص التنموية احلالية لألجيال القادمة و ذلك بضمان ثبات بتحقيق التكافؤ 

  (2)". مل أو زيادته املستمرة عرب الزمن

من خالل التعاريف السابقة الذكر نستنتج أن التنمية املستدامة تم و ترتكز على 

العقالين للموارد املتاحة، ضمان حقوق األجيال املستقبلية و حتقيق الفعالية  األجيال احلالية و مع االستغالل

االهتمامفاظ على البيئة، ـاالقتصادية، العدالة، اإلنصاف االجتماعي، احل

و متواصلة على املستوى االقتصادي و االجتماعي و البيئي، اليت تتطلب التوافق و التك

من خالل هذه املطالب الثالثة ميكن أن نوضح مفهوم الت .املطالب اليت تعترب الركائز األساسية لالستدامة

  : املستدامة حسب الشكل التايل

، ترمجة اء شاهني، الطبعة مبادئ التنمية املستدامةدوجالس موسشيت، .ف 
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حتقيق التنمية املستدامة من خالل إلتقاء العناصر الثالثة الرئيسية اليت تشمل و جهات نظر األيكلوجيني:  11شكل 

 و االقتصاديني و علماء االجتماع

الفصل الثاين

ف أخر تعترب التنمية املستدامة يف تعري        

محاية البيئة الطبيعية و من أجل توفري 

أما البنك الدويل فيعترب منط االستدامة هو رأس املال،        

بتحقيق التكافؤ 

مل أو زيادته املستمرة عرب الزمنرأس املال الشا

من خالل التعاريف السابقة الذكر نستنتج أن التنمية املستدامة تم و ترتكز على        

األجيال احلالية و مع االستغالل

االقتصادية، العدالة، اإلنصاف االجتماعي، احل

و متواصلة على املستوى االقتصادي و االجتماعي و البيئي، اليت تتطلب التوافق و التك شاملة

املطالب اليت تعترب الركائز األساسية لالستدامة

املستدامة حسب الشكل التايل

  

 

 

 

 

 

 

 :املصدر

                                                           
(1)   ،89��7دة �&8  
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  : كما ميكن  استنتاج  ثالثة أهداف  أساسية للتنمية املستدامة كما يلي       

 : األهداف األيكلوجية •

   ؛البيئيةوحدة النظام  - 

  حتمل النظام البيئي؛قدرة  - 

  التنوع البيولوجي؛ - 

 .القضايا العاملية - 

 :األهداف االقتصادية •

  النمو؛ - 

  املساواة؛ - 

 الكفاءة؛ - 

 .االستغالل الرشيد للموارد الطبيعيةحتقيق  - 

 األهداف االجتماعية  •

   التمكني؛  - 

  املشاركة؛ - 

  احلراك االجتماعي؛ - 

 .التماسك االجتماعي - 

  أبعاد التنمية املستدامة: الثاينالفرع 

مرتبطة فيما بينها، كما أن التركيز عليها من شأنه أن حيرز  تنمية املستدامة أبعاداً متعددة وميثل مفهوم ال       

      و هي األبعاد االقتصادية أبعاد متفاعلة و متداخلةعدة تقدم يف حتقيق التنمية املستدامة، ميكن اإلشارة إىل 

  .و التكنولوجية و االجتماعية و البيئية و السياسية

  االقتصاديالبعد : أوال

، تتجلى هذه األبعاد من خالل احلاجات و املتطلبات املادية لإلنسان عن طريق اإلنتاج و االستهالك       

  :حيث ختتلف بني البلدان املتقدمة و النامية و ميكن حصرها فيما يلي
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 هالك الفردي من املوارد الطبيعية؛حصة االست - 

 دان املتقدمة من التلوث ومعاجلته؛مسؤولية البل - 

 بعية البلدان النامية؛تقليص ت - 

 .املساواة يف توزيع املوارد - 

  االجتماعيد البع: ثانيا

وعند العناية ذه . حيتاج اإلنسان إىل العمل و الغذاء و التعليم و الطاقة و الرعاية و املاء و الصحة       

أفراد اتمع من أداء احترام حقوق اإلنسان، متكني مجيع أيضا أن يكفل  الدويلاالحتياجات، جيب على اتمع 

كذلك حتقيق العدالة يف حتقيق التوزيع، إيصال اخلدمات االجتماعية واملساواة، .دورهم يف تقرير مستقبلهم

  .احملاسبة السياسية

  البعد البيئي: ثالثا

هلا على أساس مستدمي و التنبؤ ملا  األمثلعلى املوارد الطبيعية و االستخدام  احلفاظيتمثل البعد البيئي يف        

  (1) :قد حيدث للنظم البيئية من جراء التنمية، كما ميكن إمجال األبعاد البيئية يف ما يلي

 .تدمر الغطاء النبايت و املصائد، استعمال املبيدات احلشرية، إتالف التربة - 

 ؛صيانة املياه - 

 تقليص مالجئ األنواع البيولوجية؛ - 

 االحتباس احلراري؛وث و التل محاية املناخ من - 

 للموارد املتجددة و الغري متجددة؛جتنب االسترتاف الزائد  - 

  . االستخدام الكفء  والعقالين و الرشيد للطاقة - 

  : الشكل التايل يوضح أبعاد التنمية املستدامة

  

  

                                                           
(1)

��. �&8 وردم،     ����!����� ا������ ا�����ا	�: ا�$��# ��" ��، ���ن، اAردن، ا����B اAو�8، اAه&�� �&$#� و ا�%�ز"<، 	���� ا�$���� 
   .189، ص2003
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Source : N.Nedjadi,K.Khabbache, La 
L’agenda 21 : concept-priorités et 

international du 07 au 08 avril, université Ferhat Abbas

للتنمية املستدامة، حبيث ال ميكن جتسيد األبعاد األساسية 

للتنمية املستدامة دون البعد احملوري الذي مل حيض باألمهية يف التحليل التكاملي  للتنمية املستدامة، الذي يؤدي 

الراشد وإدارة احلياة السياسية، إدارة تضمن الشفافية و املشاركة 

فهو  .القرارات و تنامي الثقة و املصداقية وتوايل السيادة و االستقاللية للمجتمع بأجياله املتالحقة

 .الثقايف، البيئي جتسيد معايري االستدامة على مستوى البعد االقتصادي، االجتماعي و

العاملية لألمم  مبادئ أساسية و اليت تضمنتها االتفاقية

أعمال ما تقوم به من  بادئ يف كلحبث تلتزم املؤسسات املوقعة على هذه االتفاقية على مراعاة هذه امل

   :  يح هذه املبادئ يف اجلدول التايل

(1)
 Observation de responsabilité sociétale de l’entreprise, 

afnor, 2008, pp. 40-41. 
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: N.Nedjadi,K.Khabbache, La Problématique Du Développement Durable A Travers 
et perspectives, recuell de communication du colloque 

université Ferhat Abbas, Sétif, 2008, p.28. 

للتنمية املستدامة، حبيث ال ميكن جتسيد األبعاد األساسية هو البعد السياسي  هناك من يضيف بعد أخر و

للتنمية املستدامة دون البعد احملوري الذي مل حيض باألمهية يف التحليل التكاملي  للتنمية املستدامة، الذي يؤدي 

الراشد وإدارة احلياة السياسية، إدارة تضمن الشفافية و املشاركة إىل حتقيق التنمية املستدامة اليت جتسد احلكم 

القرارات و تنامي الثقة و املصداقية وتوايل السيادة و االستقاللية للمجتمع بأجياله املتالحقة

جتسيد معايري االستدامة على مستوى البعد االقتصادي، االجتماعي و

مبادئ التنمية املستدامة

مبادئ أساسية و اليت تضمنتها االتفاقية ةإجياز مبادئ التنمية املستدامة يف عشر

حبث تلتزم املؤسسات املوقعة على هذه االتفاقية على مراعاة هذه امل

يح هذه املبادئ يف اجلدول التايلوض، ن(1) اإلنسان، العمل، البيئة اليت تعمل فيه

                                        

Observation de responsabilité sociétale de l’entreprise, développement durable et entreprise

 ����Bا�

ا��&��!ا�*�(�د

+�,	 

 -.�*
/�$�� 
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Durable A Travers 
, recuell de communication du colloque 

هناك من يضيف بعد أخر و       

للتنمية املستدامة دون البعد احملوري الذي مل حيض باألمهية يف التحليل التكاملي  للتنمية املستدامة، الذي يؤدي 

إىل حتقيق التنمية املستدامة اليت جتسد احلكم 

القرارات و تنامي الثقة و املصداقية وتوايل السيادة و االستقاللية للمجتمع بأجياله املتالحقة يف اختاذ

جتسيد معايري االستدامة على مستوى البعد االقتصادي، االجتماعي و يف  يساهم

مبادئ التنمية املستدامة: الثالثلفرع ا  

إجياز مبادئ التنمية املستدامة يف عشر اننميك        

حبث تلتزم املؤسسات املوقعة على هذه االتفاقية على مراعاة هذه امل ،املتحدة

اإلنسان، العمل، البيئة اليت تعمل فيه اجتاه حقوق
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ème

 édition, 



 

 

  و عالقته باإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية األداء املـــــستــدام:      الفصل الثاين

87 

  

 

  أساسيات حول األداء: املطلب الثاين

يعد األداء مفهوم جوهريا و هاماً بالنسبة للمؤسسة بشكل عام، كما يكاد أن ميثل الظاهرة الشمولية        

مل فروع وحقول املعرفة اإلدارية، لذلك اهتم العديد من الباحثني مبختلف اجتاهام الفكرية من خالل 

  .الية معقدة جيب االهتمام ادراستهم باألداء، من مثة فإن ضبط مفهومه يبقى ضرورة ملحة و إشك

  مفهوم األداء: الفرع األول

  :مفاهيماألداء مصطلح متعدد األبعاد و مركب من عدة         

   " و الذي اشتق بدوره من الفرنسية "to perform" لغوياً مصطلح األداء مستمد من اللغة اإلجنليزية        

performer" م  و. (1)عملالذي يعين تنفيذ مهمة أو تأدية  ولقد اهتم العديد من الباحثني من خالل دراسا

  .لألداءوم حمدد إىل إمجاع حول مفه وامبفهوم األداء إال انه مل يتوصل

                                                           
(1)

 Ecosip, Dialogue autour de la performance en entreprise, Edi(on Harma*an, paris, 2005, p.18. 

محاية حقوق اإلنسان املعلنة يف كافة دول  احتراميتعني على املؤسسات تأييد و 
 .العامل

  املبدأ األول
 حقوق اإلنسان

 املبدأ الثاين .التأكد من عدم التورط يف أعمال تنطوي على خمالفة ملبادئ حقوق اإلنسان

  املبدأ الثالث .تؤيد املؤسسات حرية املشاركة و تعترف اعترافا فعليا حبق املساومة اجلماعية
 

 العمل
 
 

 املبدأ الرابع .القضاء على كافة أشكال اإللزام و اإلجبار على العمل

 املبدأ اخلامس .لعمالة األطفال الفعلياإللغاء 

 املبدأ السادس .القضاء على التميز يف الوظائف و املهن

  املبدأ السابع .التعامل مع التحديات البيئية
 

 البيئة
 

 املبدأ الثامن .باملسؤولية البيئيةتبين املبادرات اليت تنمي الشعور 

 املبدأ التاسع .تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة

 حماربة الفساد املبدأ العاشر .حماربة مجيع أشكال الفساد مثل الرشوة و االبتزاز

أهم مبادئ التنمية املستدامة:   06جدول  

 املصدر: تلخيص الطالب باالعتماد على حماضرات الدكتور بن فرحات ساعد، مقياس: حوكمة الشركات.
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 انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد املادية و البشرية و استغالهلا بالصورة اليت"يعرف األداء بأنه         

        ، يركز هذا املفهوم لألداء على السبيل اليت توصل املؤسسة إىل غاياا(1)"جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها

الصيغ اليت تستعملها وتعتمد عليها يف استغالل املوارد املتاحة، مدى جناح  و أهدافها، املتمثلة يف الطرق و

  .املؤسسة فيه

ميكن اف التنظيمية، مهما كانت طبيعة و تنوع هذه األخرية، هذا التحقيق حتقيق األهد"نه ويعرف على أ       

  (2)).عمل(اسع للعملية اليت تؤدي للنتائج ، أو مبفهومه الو)النتائج(أن يفهم يف اجتاهه املباشر

و البقاء حمققة التوازن بني رضا  االستمراريةقدرة املؤسسة على "فيعرف األداء بأنه  Drucke..Pاأم       

األداء " أن حيث يعتربانRobbins  &  Wierseman و يتفق معه يف هذا التعريف كل من "املسامهني و العمال

  (3)".ة على حتقيق أهدافها طويلة األجلبكونه قدرة املؤسس

" حبيث يعرف األداء على أنهؤسسة، قرن األداء بإستراتيجية املمن يJ.Castelnau  من الباحثني كذلك      

 (4)".ت و خدمات موافقة لرغبات الزبائنالتفوق اإلستراتيجي و املتمثل يف عرض املؤسسة ملنتجا

من خالل سرد تعاريف األداء ميكن أن نستنتج أنه مهما اختلفت األلفاظ و االجتاهات إلعطاء مفهوم        

على اختالف  –واحد، حبيث اتفق معظم الباحثني  حمدد ملصطلح األداء، فهي يف الواقع تصب يف اجتاه

ميثل نشاط مشويل مستمر، يعكس جناح املؤسسة مصطلح األداء هو مرادف للنجاح، كما  على أن  - اجتاهام

وفقا ملتطلبات  وس و معايري حمددة تضعها املؤسسة ستمراريتها و قدرا على التكيف مع البيئة وفق أساو 

  . نشاطها

  األداء و اإلستراتيجية: الثاينالفرع 

لكن قبل اخلوض يف تباين بكل ما يساهم يف حتقيق األهداف اإلستراتيجية،  مرتبطاإن مفهوم األداء        

اليت بينت العالقة بني اإلستراتيجية و بني  Chandlerالعالقة بني اإلستراتيجية و األداء، البد من ذكر أعمال 

يف البحث عن العالقة بني هيكلة  Porterحيث هذه األخرية كانت نقطة انطالق أعمال  القطاع الصناعي،

                                                           
  .231، ص2000، ���ن، دار وا�J �&$#� و ا�%�ز"<، ا�دارة ا���1ا0�&��ا����$�،  HIح E��F �.اي  (1)

(2)
 Anne Marie fericeli, Brino sire, performance et ressources humaines, 2 éme 

édi(on Economica, paris, 2002, 

p20. 
(3)

 Druvker Perter, L’avenir du management selon Durcker, édi(on Village mondial, paris, 2000, p73. 
(4)

 Castelnau Jacques et autres, Le pilotage stratégique, édi(on d’organisa(on, paris, 2001, p68.  
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فأحباثه تسعى إىل إجياد  .القطاع الصناعي و اإلستراتيجيات العامة للتنافس مستعمال تقنيات علم االقتصاد

قع املؤسسة يف مو) نسبيا(د ومستمر هلا، حبيث ميكن معرفة تفسريا لنجاح بعض املؤسسات يف حتقيق أداء جي

و نقول أن املؤسسة ذات أداء فعال، . البيئة التنافسية من خالل مقارنة أداء املؤسسة يف السوق بأداء منافسيها

كما جند الكثري من الباحثني قد اهتموا بدراسة . املسطرة هلا يف إستراتيجياا األهدافإذا متكنت من حتقيق 

أن املؤسسات املتخصصة يف ميدان معني هي اليت تكون هلا أكرب الذي وجد  Rumeltهذه العالقة، من بينهم 

أن االختالف يف بناء بفهذا أدى إىل التفكري حصة يف السوق، من بني املؤسسات املتواجدة يف القطاع السوقي، 

اإلستراتيجيات التنافسية هو السبب الرئيسي الذي يؤدي إىل االختالف يف أداء املؤسسات، بالتايل 

يجية هي شرط أساسي لتحقيق األداء حيث كلما كانت املؤسسة تكرس موارد إستراتيجية هامة كلما فاإلسترات

 .كانت احتماالت حتقيق أداء فعال

  Compétence et Performanceاألداء و الكفاءة: الثالفرع الث

، ...اآلجالاملهنية حيث يتم قياسه من خالل التكلفة، النوعية،  للتطبيقاتاألداء هو النتيجة املنظورة         

ا هذا مو. و التقين و بيئة العمل االجتماعيمع النظام  التطبيقاتكما أنه نتيجة لتفاعل الكفاءة اليت متت ا هذه 

  : ميثله  الشكل التايل

         

 

  

 

 

 

 

 

  

توجه جديد يف إدارة املوارد البشرية و مدخل إستراتيجي لبناء : إدارة املعارف و تسيري الكفاءاتاملرهون نسرين، : املصدر
اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  ، إدارة أعمال،، رسالة ماجستريميزة تنافسية مستدامة للمنظمة االقتصادية

  .127ص، 2008جامعة اجلزائر، 

من الكفاءة إىل األداء:   13شكل   

 

 ا
داء

 ا��56ءة

ا��58�7ا  .��� ا�$�- 
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:كما ميكن إنشاء جدول للمقارنة بني األداء و الكفاءة كما يلي  

 

Source : Durand R, L.Arrègle, Management stratégique des compétences : Ressources et 
performance, paris, Ellipses, pp.83-125. 

من خالل هذا اجلدول يتبني لنا أن مصطلح األداء موجه حنو األداء األمثل، من خالل القيام باألعمال        

على الوجه الصحيح، كما أنه توجيه قصري األجل ويقوم على تقييم األداء فقط و ألن استثمارات املؤسسة 

  ن تعلم هؤالء يكون من خالل التجارب ذات اهليكل امليكانيكي ضئيلة يف جمال تكوين الكفاءات البشرية، فإ

  .و اخلربات فقط

البشرية، اليت يعمل على تطويرها على املدى الطويل و يقوم  فاءة فهي املصدر األساسي للقدراتأما الك     

  .االستثمار يف التكوينالنظام باحلث على تقييم و تطوير الكفاءات، التعلم املستمر، 

مؤسسة اقتصادية فرنسية، أكدت النتائج أن نسبة فشل أو جناح أداء  3000يف دراسة أجريت على       

حسن اختيار املؤسسة يعود بالدرجة األوىل إىل كفاءة العنصر البشري اليت متتلكه هذه املؤسسات و 

  (1).اإلستراتيجية اليت تتماشى مع هذه الكفاءات البشرية

 

                                                           
(1)

 Jacques Aubret, Patrick Gilbert, Frédérique, Frédérique Pigeyre, Management des compétences : réalisation 

– concepts- analyses, Dunod édi(on, paris, 2002, p.76. 

 األداء الكفاءة

 تطوير الكفاءات البشرية - 
 توجه طويل املدى - 
 استثمار هام يف التكوين - 
 التصور العضوي للمؤسسة - 
 التعلم املستمر قبل و بعد - 
النظام حيث على تقييم األداء و تطوير  - 

 الكفاءات البشرية

 األداء األمثل - 
 توجه قصري املدى - 
 استثمار ضئيل يف التكوين - 
 للمؤسسة )امليكانيكي(اآليلالتصور  - 
 التعلم من التجارب - 
 النظام حيث على تقييم األداء - 

األداء و الكفاءة:  07جدول  
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  األداءوتقييم قياس : املطلب الثالث

التسميات بشأن قياس األداء، لكن من الناحية املوضوعية ال خترج عن كوا وسيلة قياس اختلفت         

  .األداء الكلي للمؤسسة

  تعريف و أمهية قياس األداء: ألولالفرع ا

  األداء من قبل اإلقتصادين و الباحثني و هذا الختالف وجهات النظر، قياسأعطيت تعاريف عديدة ل       

  :م بذكر البعض منهالذلك سوف نقو

تلك املرحلة األساسية من مراحل "هو قياس األداء أن املقصود من  Gluekو  Jauchيرى كل من        

يليب  واإلستراتيجي ينفذ بصورة صحيحة  عمليات اإلدارة، اليت حياول فيها املديرون أن يفترضوا بأن اخليار

  (1)".أهداف املؤسسة 

عملية مرشدة للنشطات، لتقدير ما إذا كانت الوحدات املستقلة قد حصلت على "عرف بأنه كما ي       

و القصد من هذه العملية هو التوصل إىل احلكم على درجة  (2)".نتفعت ا يف سبيل حتقيق أهدافهامواردها و ا

  .كفاءة و فعالية املؤسسة ككل و لكافة جوانب النشاط و العالقات املختلفة

عملية جزئية يف نطاق نشاط إداري أوسع و أمشل هو الرقابة، فإذا "إىل قياس األداء بأنه كما ينظر         

كانت الرقابة هي جمموعة األنشطة اليت متارسها املستويات اإلدارية املختلفة يف وحدة اقتصادية معينة للتأكد من 

     ت و مؤشرات املعلومات الرقابية توافق األداء احملقق مع األداء املخطط، فإن قياس األداء هو استقرار دالال

  (3)".و اختاذ القرارات التصحيحية

بناءاً على هذه التعاريف ميكننا استخالص أن قياس األداء هو عملية وضع جمموعة مؤشرات ومعايري         

دف تقليص الفعلي و مقارنته باألهداف املرجوة الختاذ اإلجراءات التصحيحية املالئمة،  األداءتقيس مستوى 

هذا ما يكسب هذه على املدى الطويل،  االستمراربينها، حىت تتمكن املؤسسة من البقاء و  االحنرافاتفجوة 

مكن حصرها  يف اجلوانب األساسية التاليةالعملية أمهية بالغة ي:  

الرقابة يوفر نظام قياس األداء معلومات ملختلف املستويات اإلدارية يف املؤسسة ألغراض التخطيط و  - 

 ستندة على حقائق علمية و موضوعية؛و اختاذ القرارات امل

                                                           
(1)

  .233ص، 2000ا����B اAو�8، دار وا�J �&$#�، ، اAردن���ن،  ا�دارة ا���1ا0�&��،ا����$� �.اي HK E�Fح،   
  .233ا���*< L�MN، ص  (2)
  .87، ص2005ا��R��R، دار ا�#�وق �&$#� و ا�%�ز"<، ، ���ن، اAردن، ا����B إدارة ا���ارد ا��:�P�QN 8MB( �9 ا�#�وش،  (3)
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و ذلك عن طريق  يف مسريا حنو األفضل أو األسوأ يظهر قياس األداء التطور الذي حققته املؤسسة  - 

 لتنفيذ الفعلي لألداء يف املؤسسة؛نتائج ا

 بيئة اليت تعمل فيها؛ضمن إدارة التعكس عملية قياس األداء املركز اإلستراتيجي للمؤسسات   - 

تعكس عملية قياس األداء درجة املواءمة و االنسجام بني األهداف و اإلستراتيجيات املعتمدة لتنفيذها   - 

 .وعالقتها بالبيئة التنافسية للمؤسسة

  تقييم األداء هدافوأمفهوم : الفرع الثاين

يراد بتقومي األداء قياس أنشطة املؤسسة االقتصادية باالستناد على النتائج اليت حققتها و إىل معرفة        

تراح احللول الالزمة للتغلب على تلك أسباب النتائج السلبية دف اليت أدت إىل النتائج أعاله و ق األسباب

  .الوصول إىل أداء جيد يف املستقبل

لتحديد مستوى العالقة اليت كما ينظر إىل تقومي األداء كونه مجيع املعلومات و الدراسات اليت ترمي         

من قبل املؤسسة مع دراسة تطور العالقة املذكورة خالل فترات  استخدامهاتربط بني املوارد املتاحة و كفاءة 

باالستناد إىل ات بني املستهدف و احملقق من األهداف زمنية متتابعة أو فترة زمنية حمددة عن طريق إجراء املقارن

  (1).و معايري معينة مقاييس

دف قياس النتائج احملققة و مقارنتها  ؤسسةيعرف أيضا بأنه األداة اليت تستخدم للتعرف على نشاط امل        

ت الكفيلة لتجاوز تلك باألهداف املرسومة بغية الوقوف على االحنرافات و تشخيص مسبباا مع اختاذ اخلطوا

  .االحنرافات

  :وخنلص مما تقدم أن تقومي األداء يعين        

من إدارة  االقتصاديةجمموعة الدراسات اليت ترمي إىل التعرف على مدى قدرة و كفاءة املؤسسة         

  فترة زمنية حمددة ، خالل البيئي، االجتماعينشاطها يف خمتلف جوانبه اإلداري، اإلنتاجي، التقين، التسويقي، 

  .كفاءة أدائها يف املدى الطويل و بيان مدى قدرا يف تطوير

  :التاليةاألهداف  األداءكما تستهدف عملية تقييم 

الكشف عن مواصلة اخللل و الضعف يف نشاط املؤسسة االقتصادية و إجراء حتليل شامل هلا و بيان  - 

 .تصحيحهامسبباا وذلك دف وضع احللول الالزمة هلا و 

                                                           
(1)   ،�S�Tا� .�Q ،��ات ا=*�(�د�9 .����1ام ا���> ا����� �داء ?� ا�
، ���2010ن، اAردن، دار ا��$�هU �&$#� و ا�%�ز"<،  0@�9# ا
  .31ص
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الوقوف على مدى كفاءة استخدام املوارد املتاحة بطريقة رشيدة حتقق عائدا أكرب بتكاليف أقل بنوعية  - 

 .جيدة

تصحيح املوازنات التخطيطية ووضع مؤشراا يف املسار الصحيح مبا يوازن بني الطموح واإلمكانيات  - 

 (1).التقديرات غري الواقعيةاملتاحة حيث تشكل نتائج تقومي األداء عن املزاجية و 

تعكس عملية تقييم األداء درجة التوافق و االنسجام بني األهداف و اإلستراتيجيات املعتمدة لتنفيذها  - 

 (2).عالقتها بالبيئة التنافسية للمؤسسة

 خطوات تقييم األداء: الفرع الثالث

  :األيتتقومي األداء مبراحل عدة جنملها كمتر عملية        

 ؛)ككل املؤسسة(ااالت اخلاصة بتقييم األداء حتديد  -1

 ؛حتديد معايري األداء -2

 قياس األداء الفعلي؛ -3

 قارنة األداء الفعلي مع املعايري؛م -4

 تناسق مع املعايري اليت مت وضعها؛عدم القيام بأي نشاط يف حالة كون األداء غري متطابق أو م -5

 .اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة كون األداء غري متطابق أو متناسق مع املعايري اليت مت وضعها -6

 

  

  

  .من إعداد الطالب: ملصدرا  

عملية تقييم األداء هي عملية مستمرة و منتظمة بالنسبة إلجناز  من خالل هذا الشكل نستطيع القول أن        

هدف تقييم األداء ميته و تطويره يف املستقبل، كما ياملؤسسة يف البيئة اليت تعمل فيها، باإلضافة إىل توقعات تن

  .بشكل عام إىل حتسني مستوى أداء املؤسسة ككل

                                                           
(1)

   ،�V�- ����: إدارة ا���ارد ا��:��N �9در أ�F. أ������ اAو�8، ���ن، اAردن، دار �MIء �&$#� و ا�%�ز"<، ، ا�Bإ��ر ��Bي و  �=ت 
  .333، ص2010

(2)
 Sekiou, Blondin et autres, Gestion des Ressources Humaines, 2ème

 édi(on, paris, 2008, p.307.  
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خطوات عملية التقييم: 14شكل   
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  أساسيات حول األداء املستدام :املبحث الثاين

ا االقتصادية لتشمل بيئتها اليت باجلوانب االجتماعية يتعدى مسؤوليتهإن اهتمام املؤسسات االقتصادية         

 أصبح هناك) النتائج االقتصادية للمؤسسةو إىل جانب التقارير املالية التقليدية اليت تعكس (تعيش فيها كما أنه 

تعده املؤسسات و الذي يعكس النشاطات و املسامهات اليت قامت ا يف سبيل  "تقرير حول األداء املستدام" 

 مؤسسة مواطنة"خدمة اتمع و محاية البيئة، من شأن هذا االهتمام أن جيعل املؤسسة ترتقي لتصبح 

Entreprise citoyenne" اا و خمرجاتمع مصدر مدخالتم بتطوير و تنمية ا .  

  مفهوم األداء املستدام: األولاملطلب 

من أجل تطوير استعمال إستراتيجيات ظهر مفهوم األداء املستدام يف العديد من الكتابات اإلدارية لقد         

و كيفية التنمية املستدامة من طرف املؤسسات االقتصادية وتقدمي تقارير حول مسؤوليتها اجتاه عماهلا و بيئتها 

  .احلصول على أرباحها

أبعاد  ي ويدمججتميع للنتائج االقتصادية، االجتماعية، البيئية، كما يراع"ء املستدام على أنه األدا يعرف        

  (1)".التنمية املستدامة

إىل أداء املؤسسة الكلي الذي قد يتضمن سياسات و برامج و قرارات املستدام  كما يشري األداء        

 (2).األعمال اليت ختلق نتائج اجتماعية و بيئية و اقتصادية

و هو " االجتماعي و البيئيء االقتصادي، جتميع كل من األدا"يعرف األداء املستدام على أنه  كما        

التفاعالت  ألن اإلشكالية اليت تواجهها املؤسسات هي كيفية قياس .مفهوم متعدد األبعاد يصعب قياسه تقنيا

 (3).بني خمتلف األداء املذكور سابقاً

                                                           
(1)

�� : ا������ ا�����ا	�، ا��68# ?� ا
داء ا�:�	- �����1K ا=*�(�د�9 ?� ا�&7اI �? �J- �9�80ت ���"P ��. ا����Fن  ��L ع�G* ��� 
       ا�Q[ء اAول،  $#�رات  ��V ا�����9ت أداء و?$���� ا���I �? ��B- ا������ ا�����ا	�،: ا=P��1 .��&7ا�J، أ.�8ث ا����@� ا��و��  �ل

����K 11- 10و ا9Z%�ا����Qت اZ>%)�د"� �K ا�Q[ا�J، *� �� ا����&�، N2009571، ص.   
(2)

 William Baue, sustainability reporting auditing, 2004, 

p.02,h*p://www.socialfunds.com/news/ar(cle.cgi/1443.html consulté le: 01/10/2011. 
(3)

 Angèle Dohou, Nicolas Berland, Mesurer les performances globale des entreprises, intervention a institut 

d’administra(on des entreprise, Guillaume VII le troubadour, France, pp. 3-12. 
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ذي إن األداء املستدام للمؤسسة االقتصادية هو ذلك األداء الذي يراعي يف طياته العنصر البشري، ال        

يعترب الركيزة األساسية يف حتقيق هذا األداء، كما ال ميكن حتقيق عناصر األداء املستدام املتمثلة يف أبعاد التنمية 

 (1).هي للفردتاملستدامة  اليت تبدأ بالفرد و تن

يقلل ذلك األداء الذي خيلق قيمة مضافة للمؤسسة و "األداء املستدام بأنه  Olivier Dubigeonيعرف         

 (2).من اآلثار السلبية هلا، سواء تعلق األمر باجلانب االقتصادي أو باجلانب االجتماعي أو اجلانب البيئي

، حبيث يراعي من خالل سردنا هلذه التعاريف ميكننا القول أن األداء املستدام هو هدف متعدد األبعاد        

 -العالقة مع املوردين و العمالء -اإلنتاج -ختفيض التكاليف –اجلودة  –حتقيق األرباح (اجلانب االقتصادي 

حتسني ظروف  -حقوق اإلنسان احترام( االجتماعي، اجلانب )رقم األعمال -تواجد املؤسسة يف السوق

نظام - املوارد استرتافالتقليل من  - التقليل من التلوث( ، اجلانب البيئي)الة االجتماعيةالعد -الصحة - العمل

  .)سالمة املنتج ISO14000ئة إدارة البي

  

    

  

  

  

  

  

Source : Reynaud E, Jounée Aims, Développement Durable et entreprise : vers une relation 
symbiotique, Atelier développement durable, ESSCA angers, 2003, pp.16-17. 

من خالل هذا الشكل يعترب األداء املستدام مفهوما يبحث على إحداث تكامل و ترابط وتناسق لألداء          

 .دماج أو التكامل متجانس بني األبعاد االقتصادية و االجتماعية و البيئيةبطريقة شاملة، هذا اإل

                                                           
(1)

 Jill Miller, Claire Mcartney, Sustainable Organisation Performance: what really makes the difference?, 

Interim report January 2010, p.12. 
(2)

 Olivier Dubigeon, Mettre en pratique le développement durable : quels processus pour l’entreprise 

responsable ?, 2
ème

 édi(on, Edi(on village mondial, paris, p.103. 
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  اجلزئية والكلية أبعاد األداء املستدام: املطلب الثاين

ستدامة االقتصادية و االجتماعية و البيئية كنموذج لإلذج العناصر الثالثة اهلامة >لقد ظهر حديثا منو         

ل فائق يساعد املؤسسات االقتصادية على تفسري األداء املستدام، كما أن كل بعد من أبعاد استدامة األداء ميث

  :إذن تتمثل أبعاد األداء املستدام اجلزئية و الكلية يف  .حتديا هاماً بالفعل لإلدارة املؤسسة
  ؛حالة البشر .1

  ؛حالة العمل .2

  .احلالة اخلضراء .3

  :التايل تم عرضها يف الشكلو اليت سوف ي ).االستدامة الثالثية(حالة األداء املستدام  .4

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتفعيل دور منظمات األعمال يف توازن دمج أبعاد األداء املستدام يف بطاقة األداء امل، عبد احلليم نادية راضي: املصدر

 .21ص ،2005 ،األزهرجامعة  جملة العلوم االقتصادية و اإلدارية، العدد الثاين،، التنمية املستدامة
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Performance      économique 

Performance 

économique 

Performance 

sociale 

Performance                    economique 
Performance                Economique 

دمج  أبعاد األداء املستدام يف املؤسسة االقتصادية، كما الذي ي   Elkingtonيف ظل املدخل املقترح من        

  :يسمح هلا بالتفكري يف عمل روابط كل بعدين من أبعاد األداء املستدام كما يلي

البيئي مع البعد االقتصادي، حبيث يتناول كيفية مسامهة البعد  و: Business Caseحالة العمل  .1

 )أبعاد جزئية.(دامة البيئية و االجتماعيةيسمح للمؤسسات بوضع إستراتيجياا داخل االست

يتناول مسامهة البعد االقتصادي مع البعد البيئي و البعد االجتماعي،  :Human Caseحالة البشر  .2

أبعاد ( الجتماعية على االستدامة البيئيية وامن مث تبحث املؤسسات عن كيفية تأثري االستدامة االقتصاد

 .)جزئية

املستدام من زاوية كيفية خدمته للبيئة، من مث تبحث  ألداءنظر ي :Green Caseاحلالة اخلضراء  .3

 على االستدامة البيئيةو االجتماعية  االقتصاديةاملؤسسات االقتصادية عن الكيفية اليت تؤثر ا االستدامة 

 .)أبعاد جزئية(

يف هذه احلالة البد من دمج أبعاد  :Sustainable Performance Caseحالة األداء املستدام  .4

األداء املستدام بعضاً لبعض، اليت تساعد املؤسسة على بناء إستراتيجيات و عمليات تتناسب متاما مع 

مفهوم التنمية املستدامة، حيث تشمل جماالت لالستدامة االقتصادية و االجتماعية والبيئية للمؤسسة 

أطراف أخرى كما يبنه الشكل  جمدي ن األداء املستدام أ   Jean Supizetكما يؤكد . االقتصادية

  :التايل

          

  

  

  

   

   

    

 أبعاد األداء املستدام: 17شكل

��� ا����$�

 ا
ه�اف ا�$�	�

L’intérêt 

général 

source : Jean Supizet, le management de la performance durable : selon les modèles 
et principes fondamentaux de l’excellence, Edition d’organisation, 2010, p.75.   
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دور اإلداريني يف فهم  عود إىلين حتقيق األداء املستدام  للمؤسسة لنا أ يتضح من خالل هذا الشكل         

الذي مت ذكرهم يف ( و بلوغ التوازن يف النظام اإليكولوجي املتكون من األطراف ذات املصلحة بعادهذه األ

  . كما أن األداء املستدام يضمن تقارب مصاحل هذه األطراف مع األهداف العامة هلذا األداء ،)الشكل

  أنواع األداء املستدام: ب الثالثطلامل

 من خالل حتليلنا ملفاهيم و أبعاد و مبادئ التنمية املستدامة، بعد ذكرنا  ملفهوم و أبعاد األداء املستدام        

للمؤسسة االقتصادية اليت مت ذكرها سابقا، ميكننا أن نستنتج أن لألداء املستدام ثالث أنواع أساسية تتمثل يف 

  .األداء االقتصادي، األداء االجتماعي، األداء البيئي

 األداء االقتصادي: الفرع األول

املؤسسة إىل حتقيقه، لكن حتقيق اليت دف  ألداء االقتصاديالربح العمود األساسي واجلوهري  ل ثلمي        

التنافسية، السوق، اجلودة، ( الظروف االقتصادية، هذا الربح أو العائد يف ظل ظهور التشريعات و القوانني

املسؤولية االجتماعية، املسؤولية البيئية، تحتم على املؤسسة  ،)إخل...، املوردين، الزبائن، املسامهنيالتكاليف

   .إعادة النظر يف إستراتيجياا و سياساا و براجمها املتعلقة بكيفية حتقيق هذا الربح

لك األداء الذي ميكنها من حتقيق أكرب ربح ممكن و بأقل تكلفة، ن األداء االقتصادي للمؤسسة هو ذإذ        

، عالقة جيدة مع وحتديد الوضعية التنافسية يف السوق ، باإلضافة إىل حتسني املركز التنافسيأعلى جودة

  . ذات املصلحة املتمثلة يف املوردين، املسامهني، املستهلكنياألطراف األساسية 

        االقتصاديوجز ألهم عناصر األداء فيما يلي سوف نقوم بشرح م:  

املشروع اخلدمي أو التجاري  من لتجاريااألرباح هي عبارة عن مقدار املكسب ف :حتقيق أكرب ربح - 

وخيتلف مفهوم الربح للمشروعات السابقة، فيكون الربح يف املشروعات التجارية عادة . أو الصناعي

الفرق بني الدخل والتكاليف يف املشروعات  بنييكون كما  .والنفقاتاإليرادات  هو الفرق بني

، فإذا كان موجبا يكون )اريفاإليرادات واملص الفرق بني و(على العموم مفهوم الربح هو  ،الصناعية

 .هناك ربح وإذا كان سالبا تكون هناك خسارة
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عن التكاليف املستهدفة باختالف نوعية وطبيعة ختتلف الفائدة الناجتة : طبيعة العالقة مع املوردين -

عالقة املشروعات مبورديها، فكلما اتسمت العالقة بينهما بتعاون أكرب كلما كانت الفائدة الناجتة عن 

التكاليف املستهدفة أكرب يف إجياد السبل لتخفيض التكاليف، فبوجود هذا التعاون الكبري تتم اللقاءات 

ملوردين إلجياد احللول املبتكرة اليت من شأا زيادة األداء الوظيفي واجلودة املتكررة بني املصممني وا

  (1) .العالية والتخفيض يف التكاليف

بعد أن يتم حتديد مواطن حدوث االرتفاع يف التكاليف  :تعديل وختفيض التكاليف وتصميم املنتج -

نة للتخلص من ذلك االرتفاع، ومقدار ذلك االرتفاع، يبدأ فريق التكلفة بدراسة مجيع السبل املمك

أو االقتراب منها قدر اإلمكان، عن طريق حتديد تكلفة مستهدفة ) املسموح ا(بالتايل للتكاليف

عن طريق استخدام بعض النظم املعاونة لنظام  و التكلفة املستهدفة واملسموح ا تكون وسطاً بني

   نظام هندسة القيمة  وتصميم دالة اجلودة والتكاليف املستهدفة يف ختفيض التكاليف كنظام اختبار 

    (2). و نظام التطوير املستمر

ال بد على املؤسسة معرفة مدى نضج و إدراك العمالء باملنتجات  :حتديد طبيعة العالقة مع العمالء -

اليت تطرحها املشروعات وقدرم على عقد املقارنة بني خمتلف هذه املنتجات من حيث السعر 

جترب تلك املشروعات على تكثيف جمهوداا يف حتليل طلبات كما صائص الوظيفية، واجلودة واخل

  (3).هؤالء العمالء والسعي الدائم لتحقيقها

تتم عملية دراسة السوق للمنتج اجلديد أو املطور دف التعرف على ظروف السوق  :دراسة السوق •

الوصول إىل نوعية املنتج الذي ميكن  مليتالبيع فيه وظروف العرض والطلب،  الذي سوف يتم

  . سيتم اإلنتاج والبيع يف حدودهااالستثمار فيه وخصائصه وأسعاره وتكلفته املستهدفة اليت

 التكنولوجيا استخدام معدالت يف التغريات وتشمل :احلديثة لزيادة اإلنتاجية التكنولوجيااستعمال  •

 (4).اإلنتاجية على تأثري هلا لهاك واآلالت، واملعدات واألجهزة والتقنيات العمليات فيها مبا

  

                                                           
(1)

د"�، ا�����Tن ء، ا����B اAو�8، ا��"�ض، ا���&�T ا������ ا����ا�,��9 وا�(�رة وا
دا: ، �1$� ا�:�آ��7اه�م داو��$_، ��*�� و��. -��دة  
  .140، ص�2003&$#� و ا�%�ز"<، 

(2)
 Hervé Defalvand, Fondement de Microéconomie : les choix individuels, 1

er
 édition, édition  université, 

Bruxelles, 2008, p.160.  
(3)

 Jean-François, Sandrine Badu, Management des commerciales : gestion de la relation commerciale, BREAL 

édi(on, paris, 2004, p.16. 
(4)

 Nicolas Bouzou, Les Mécanismes Du Marché : éliment de microéconomie, BREAL édi(on, paris, 2006, p.51. 
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  Performance sociale األداء االجتماعي: الفرع الثاين

حيتل مفهوم األداء االجتماعي يف العصر احلديث اهتماما بارزا ومتزايداً على كافة األصعدة، حيث أخذ        

العلمية، إضافة إىل التشريعات القانونية ملعظم دول حيزاً واسعاً من فكر الباحثني و املنظمات املهنية و اهليئات 

    الواحد  قرننذ أوائل العشرينيات من الالعامل املتقدم و الدول النامية، كما وردت أمهية األداء االجتماعي م

أن مسؤولية كل مؤسسة تتحدد بالدرجة األوىل بأدائها االجتماعي و ما ) Sheldon(حني وضع  و العشرون

منافع للمجتمع، كما أنه املعيار األول لتطويرها و استمراريتها، مث توالت األفكار بضرورة إلزام تقدمه من 

املؤسسات االقتصادية مراعية اجلوانب االجتماعية و اإلسهام بشكل فعال يف حتسني خمتلف مناحي احلياة يف 

  (1).وحيد خمتلف جمتمعاا و التخلي عن فلسفة تعظيم الرحبية الفردية كهدف أساسي و

و األمن  نظام الصحةعلى املستوى اجلزئي يكمن يف  ألداء االجتماعيامفهوم سبق، فإن  باإلضافة إىل ما       

و يهدف  يف املؤسسة الذي يشترط حتديد العوامل اليت تأثر على العمال و كل شخص يتواجد يف مكان العمل

  (2) :إىل حتقيق األهداف التالية

القضاء و احلد إىل أقصى قدر ممكن من املخاطر على العمال و اإلطراف األخرى اليت ميكن أن   -

 ة و األمن من جراء نشطات املؤسسة؛تتعرض إىل خماطر متعلقة بالصح

 ؛تطبيق وحتديث نظام تسيري الصحة و األمن  -

 يف جمال الصحة و األمن يف العمل؛ ضمان تطابق النظام مع سياسة املؤسسة  -

 .البحث على التطابق لألطراف األخرى -

إن هذه املتطلبات ختضع موعة من العوامل مثل سياسة املؤسسة يف جمال الصحة و األمن، طبيعة        

عة املخاطر و درجة تعقيد العمليات، لتنفيذ نظام الصحة و األمن يف العمل على املؤسسة أن تعد ينشاطها، طب

ح األهداف العامة املتعلقة بالصحة ي، كما جيب توضاإلدارة العليارفا ا من طرف سياستها اجتاه هذا اال معت

ائها االجتماعي يف الصحة و األمن، هذه السياسة جيب أن جل حتسني أداألمن و االلتزامات املتخذة من أ و

 :تأخذ يف االعتبار النقاط التالية

                                                           
(1)

   ،�Nرس آ�"] ا����F�)��1ت ا�K��� �����C=داء ا
�6  –���� دور ا��$��	�ت ا���1�8�� ?� *��س و 0@��# ا��	 �? ��@��G0 �1درا
�ا*(� ��."�ت ا������، *� �� H�Kد���M، آ&�� ا��&�م اcدار"� : ا������ ا��&�� ا��ا�<، ا��"�دة و ا�c.اع، - ا���9�8  �K ل���Aت ا��Qا9%�ا��

  .05، ص16/03/2005-15وا������، 
(2)

 Jean- François Verdier,Philippe Vivien, construire la performance sociale dant l’entreprise, IDRH édition, 

paris, Mai 2010, p15. 
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 ؛يتم إعدادها على مستوى طبيعة و مدى املخاطر املتعلقة بالصحة و األمن على مستوى املؤسسة - 

  ؛لتحسن املستمرتتضمن ا – 

التزامات أخرى تتضمن االلتزام بالتطابق مع التشريعات اجلاري العمل ا فيما يتعلق بالصحة و األمن و  - 

  .على مستوى املؤسسة

  : تماعي على املستوى الكلي يكمن يفجأما مفهوم األداء اال       

ن طريق إشراك الناس يف جاح األداء االجتماعي املستدام عهذا من الركائز اجلوهرية لن :مشاركة الناس  -

 يف تنفيذها من جهة أخرى؛ ختطيط وصنع القرارات من جهة مث املسامهة

 فئات اتمع؛ فرص عمل مالئمة لكلمن تعليم رعاية صحية و  :ضمان احلاجات األساسية -

احلايل و املستقبلي من جهة  بني أفراد اجليل احلايل من جهة مث بني أفراد اجليل :حتقيق العدالة االجتماعية -

 أخرى؛

ذلك عن طريق مناصب عمل لكافة أفراد اتمع سواء خرجي جامعات  :القضاء على البطالة والفقر -

  .على شهادات جامعية صلنيحاوتكوين مهين، أو أفراد غري 

  Performance Environnementale البيئياألداء :الثالثالفرع  

تطلب بشكل أو بأخر على ضرورة التزام املؤسسات  ومن أن القوانني و التشريعات تنص أعلى الرغم         

اجتاه البيئة اليت تعمل فيها، فقد تأخر االهتمام من جانب خمتلف املؤسسات باألداء البيئي، ألن إدارة املؤسسات 

املؤسسات على تبين  عملتلذلك يف الوقت الراهن  .مل يكن لديها اإلحساس الكايف لإلطالع مبسؤوليتها البيئية

   (1).البيئي، الذي ينصرف بالوفاء بااللتزامات البيئية اليت حتددها القوانني و األنظمة و السياسات البيئية األداء

النتائج اليت تتحصل "، حيث يعرف بأنه ISO -1431يستخدم مفهوم األداء البيئي يف إطار املعيار كما         

  (2)".ؤسسة من خالل تعاملها مع البيئةعليها إدارة امل

                                                           
(1)

   ،��Vا� �  .���B  ،286 ��7-�، دون N �$9#�، ص	:�آ- 	$��Lة ?� ا���اC$�ا��;� ا���. أLg �h.  ،.�F أ�
�لا=*�(�د�9دور إدارة ا����� ?� �80�� ا
داء ا����� �����1K  .ا��R� �&Sن ��R� E�Fن،  (2)F ءة : ، ا��&%;8 ا�.و���MTا�%$��� ا���%.ا � و ا�

�رات  ��V ا�#�اآ� و ا��R%9Zر �K ا�����9ت ا�)��iة 2008/ أ�K"�/ 08 -07اV%9Z.ا �� �&��ارد ا��%��F، ا�Q[ء اAول، #$  ،j�B9 ،   
  .526، ص�i 2008ر��،   -و ا��%��K �B9 ا��kMء اZرو
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النتائج القابلة للقياس لنظام إدارة البيئة يف منظمة ذات االرتباط بالتحكم يف اجلوانب "كما يعرف على أنه 

  (1)".ة عن األهداف و السياسات البيئيةالبيئية و الناجت

      كل تصرفات املؤسسة جتاه البيئة بغض النظر عن قابليتها أو عدم قابليتها للقياس "كما يشمل األداء البيئي

اء سوو بغض النظر أيضا عن تأثريها عليها أو عدمه، أي أن األداء البيئي هو كل تأثري للمؤسسة على البيئة 

  (3) :حيقق املزايا التاليةللمؤسسة االقتصادية  إذن األداء البيئي(2) ".كان ذلك اجيابيا أو سلبياً

 ملوارد الطبيعية الالزمة لإلنتاج؛محاية ا  - 

 ؛تكنولوجيا خضراء و أنظفاستعمال   - 

 ظاهرة االحتباس احلراري و التلوث؛محاية املناخ من   - 

 االبتكار البيئي األخضر؛  - 

 ل عماليتها التصنيعية؛فيض انبعاث الغازات امللوثة خالخت  - 

 إعادة رسكلة الفضالت؛  - 

  ؛بيئيةصديقة لل بيع منتجات و خدمات  - 

 (4) .تكاليف املواد و الطاقة و اخلدمات و اليد العاملة و رأس املالختفيض   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 Paul lanoie, Performance environnementale et économique de l’entreprise, écoles d’économie de toulouse, 

septembre 2009, p.10.    
(2)

 Piet Bauer, Environmental performance: A Global Perspective on Commercial Real Estate, Maastricht 

University, 2010, p.32. 
(3)

 Marco A.Janssen Wander Jager, Stimulating diffusion green products: Co- evolution between firms and 

consumers, Journal of evolutionary economics, USA, 2002, p283. 
(4)

 Johon Schubert, Sustainability: A Key to tripple bottom line reporting, Group of 100 incorporated australia, 

2003, p.16. 

Performance durable 

 ا
داء ا�����ام

PERFORMANCE 

ECONOMIQUE 

 ا
داء ا=*�(�دي

PERFORMANCE 

ENVIRONNEMENTALE 

 ا
داء ا�����
 

PERFORMANCE SOCIALE 

��ا���C=داء ا
  

أنواع األداء املستدام: 18شكل   

SOURCE   : Dexia Sofaxis, Manuel de management de la performance Durable, paris, 2OO9, p.5. 

NORME ISO 14001 NORME ISO9001 

NORME ISO 18001 
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قياس األداء املستدام) مؤشرات(معايري : املبحث الثالث  

عديدة كما إن األخذ ذا املعيار أو  العتباراتإن وضع املعايري اليت ختص قياس األداء املستدام خيضع         

دل حالة السوق، تغري القوانني ذاك خيضع ألسبقيات قد ختتلف مع تبدل ظروف اإلنتاج، تغيري التكنولوجيا، تب

  .وغري ذلك من األمور اليت متس مصلحة املؤسسة أو مصلحة اتمع

و إبراز أهم معايري  سنحاول من خالل هذا املبحث إىل كيفية قياس األداء املستدام للمؤسسة االقتصادية        

من  املتمثلة يف معايري قياس على مستوى املؤسسةقياس األداء االقتصادي، االجتماعي، البيئي، ) مؤشرات(

م انظ( ISO9000 ، معيار)والصحة املهنية املتعلق بسالمة(ISO18000 تكوين العمال، األمن الصناعي، معيار

توفري فرص عمل، توفري السكن و النقل، الرعاية الصحية، ( اتمعملؤسسة اجتاه امسامهات  ،)باجلودة إدارة

  ).بالبيئة نظام إدارة(  ISO14000 ، معيارالبيئة ،مساعدات أخرى مثل التضامن

  )(ISOاأليزو معايري : املطلب األول

ازدياد شدة املنافسة، : مبجموعة من الظروف الصعبة واملعقدة واليت نذكر من أمهها احلايلالعصر  متيز

التعدد القوانني و التشريعات اليت تفرض على املؤسسات إعادة النظر يف مسؤولياا االجتماعية و البيئية، 

، ال باإلضافة إىل السعـردة واآلجوالتنوع املتزايد للمنتجات وبروز احتياجات جديدة للزبائن تتعلق باجلو

الزبائن، ويف نفس  إىل االهتمام والتركيز على جودة املنتجات لغرض إرضاءملؤسسات باالشيء الذي أدى 

 نظام ظهرت منظمات حملية ودولية مهمتها تتمثل يف لذلك، االهتمام بالعنصر البشري و محاية البيئةالوقت 

واليت من أشهرها املنظمة العامليـة ونظام إدارة البيئة ونظام إدارة السالمة و الصحة املهنية  إدارة اجلودة

  ". اإليزو"للمعاييـر 

  )املؤشر( مفهوم املعيار: ع األولالفر

املعيار كمفهوم عام كونه أية وسيلة للقياس ميكن االستعانة ا يف اختاذ قرار حكم موضوعي يعرف         

معينة، قد يتخذ املعيار أشكاالً خمتلفة فقد يكون قاعدة قانونية أو سياسية أو اجتماعية و قد يكون على حالة 

عبارة أو مجلة قياسية أو قاعدة رياضية تأخذ شكل نسيب أو معدالت تغذى مبعلومات إحصائية من واقع 

  (1).املشروع و املؤسسة و الوحدة االقتصادية

                                                           
(1)

  .�Q 57. ا��S�T،  �*< �9: ذآ�l، ص  
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  التقييس مفهوم :رع الثاينالف

أو املعايرة بأنه األسلوب الذي حيقق وضع املواصفات القياسية اليت حتدد مبوجبها  التقييسميكن تعريف         

، ذلك من أجل اخلصائص الفنية و اإلدارية كوحدات القياس و املصطلحات الفنية و الرموز و طرق االختيار

مع و البيئة، كما يعتمد التقييس على األسس حتقيق املنفعة للمنتجني مع مراعاة متطلبات املستهلكني وات

  :ثالث أسس أساسية يف املتمثلة .العلمية و اخلربة التقنية

 اجات األفراد و اتمع و البيئة؛اختصار عدد النماذج الزائدة دون اإلخالل حب :التبسيط -

 وعة املتطلبات اليت نبغي حتقيقها؛هو البيان املوجز م: التوصيف -

 .واصفتني أو أكثر يف مواصفة واحدةيقصد به توحيد م :التوحيد -

 اإليزو شهادة على احلصول مراحل: الفرع الثالث

 :املوايل الشكل يف بتسلسل اإليزو شهادة على احلصول مراحل تلخيص ميكن        
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 دراسة

 لوثائق املستلمةا

 رأي

 ا��$'��

 ثالث أسابيع

  أسبوعني

 أسبوعني 

08 أيام    

 تنفيذ املراجعة 

 عدم استالم الوثائق

منح  قرار جلنة غري مقبول 

 الشهادات

 طلب احلصول على الشهادة

مرفق بشروط  عرض جتاري

 قيام املنظمة بإعادة الوثائق

 إرسال برنامج املراجعة

 مراجعـة الشهـادة

 إرسال التقرير للمنظمـة

 رد املنظمة على االحنرافات

 مراجعة تكميلية

 احلصول على الشهـادة

 مراجعـة املتابعـة

 التجـديـد

  رفض

 عدم تنفيذ املراجعـة

source : Séminaire CFCIA, La certification de systèmes ISO 9000 ,Alger, 20 octobre 
2002, p.12. 

 ISOمراحل احلصول على شهادة : 19شكل 
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قياس األداء االقتصادي )مؤشرات( معايري: املطلب الثاين  

 ،اإلنتاجاألداء االقتصادي يف القيمة االقتصادية املباشرة املنشأة و املوزعة، تتمثل أهم معايري قياس         

رقم األعمال، األرباح، ، التكاليف التشغيلية، ISO9000)من خالل حصول املؤسسة على معيار( اجلودة

 العمالء، السعر، ، باإلضافة إىل حضور وتواجد املؤسسة يف السوق، العالقة مع املوردين،اخلدمات، االستثمار

داء االقتصادي على مستوى املؤسسة الذي ومبا أننا نركز على األ. غري املباشرةاالقتصادية املباشرة و اآلثار

و اليت تعترب األب ألنظمة ضمان اجلودة يف إرضاء الزبون من خالل التركيز على اجلودة ألول يكمن هدفه ا

لنقوم بدراستها من حيث املفهوم و األمهية و األهداف وحتليل كيفية تطبيق هذه املواصفة على املؤسسة 

  . االقتصادية

  ISO9000مفهوم معيار : الفرع األول

سلسلة من املواصفات املكتوبة اليت أصدرا املنظمة العاملية "على أنه ISO9000يعرف معيار         

و اليت حتدد وتصف العناصر الرئيسية املطلوب توفرها يف نظام إدارة اجلودة  1987سنة  )ISO( للمواصفات

       حاجات  ، تتوافق مع)سلع و خدمات(نتجاا الذي يتعني أن تصممه و تتبناه املؤسسة للتأكيد من أن م

  (1) ."و رغبات و توقعات الزبائن و املستهلكني

توصيف لسلوك إنساين يشترط إتباع طرق حمددة يف اإلدارة و اإلنتاج، مراعاة "ا يعرف أيضا أنه مك        

    (2)".على درجة جودة حمددة مسبقاً اإلنتاجو التصرفات لتؤكد أن  اإلنتاجطرق  تتطلبهاشروط 

كان  أياًجمموعة مواصفات إدارية تنصب مجيعاً حول منظومة اجلودة باملؤسسة، "ه ويعرف على أن        

  (3)".العميل احتياجاتنوعها أو حجمها، كما دف إىل تكامل مكونات املنتج بصورة تساعد على تلبية 

  (4)".ة بوسائل تساعد على حتسني اجلودةنشاط مرتبط بتوجيه و مراقبة منظم"ويعرف أيضا على أنه         

                                                           
(1)

9�ي،   �          ، ���ن، اAردن، ا����B اAو�8، ا��راق �&$#�ISOو  TQMإدارة ا�&�دة ا�:�	�� ��F. ��. ا�$�� ا��J�B، و9$�ن آ�n] ا��
  .113، ص2003و ا�%�ز"<، 

(2)  .��  . 31، ا�;�ه�ة، ���g اAو�8، دار ا��Hم �&$#� و ا�%�ز"<، صوISO9000 d0�@��G0ا����c إ�� ���g F9ا��#�،  أ ��FE.ر  
، ور>� ����R  ;. � إ�8 إدارة ا�&�دة ا�:�	�� آ+1��ب ��F�@8 ��0?��� ا����1Kت ا�(e��ة وا�����G1 ?� ا��ول ا�$�.�����ش >�".ر،  (3)

�لF ه�� ا����9: ا��&%;8 ا�.و��o� ت��&B%  و ا>%)�د"�ت -��ل ����، *� �� ����F إ�K";���ت ا�)��iة وا��%��K �B9 ا�.ول ا������،  ��V ا��
،�Jا]Qا� ،j&#��� �&��� E�17/18  �"�K2006أ.  

(4)
 Daniel Duret, Maurice Pillet, Qualité en Produc;on de l’ISO9000 à Six Sigma, 3 

ème
 édition, Edition 

d’organisation, paris, France, 2005, p.43.  



 

 

  و عالقته باإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية األداء املـــــستــدام:      الفصل الثاين

107 

عبارة عن نظام إلدارة اجلودة تتبناه املؤسسة من  ISO9000ميكننا القول من خالل التعاريف السابقة أن         

على يركز بالشمولية و العاملية، كما ل تلبية رغبات الزبائن و املستهلكني، يشمل على معايري تتصف جأ

  .و اخلدمات التقنية اإلدارةالعمليات الداخلية ال سيما التصنيع و البيع و 

  ISO9000أمهية معيار : الفرع الثاين

يف القرن الواحد القتصادي اداء األ مطلباً جتاريا و شرطاً أساسيا لتحسن ISO9000 لقد أصبحت شهادة        

بعد حصولنا على شهادة املطابقة ارتفعت أرباحنا : "قائال )Prit. Ltd(و العشرين، كما علق أحد مدراء شركة 

ا تسري األشياء يف املسار الغري موأصبحنا ننتج السلع بصورة كفؤة و أكفأ من السابق بكثري، وعند اإلمجالية

  ".حلدوث ثانية، متعلمني من أخطائناو منعه من ا )Point-Pit( الصحيح، يكون بإمكاننا معرفة اخلطأ

  :يف املزايا التالية ISO9000إذن تتمثل أمهية معيار 

واصفات و بالتايل غري املطابقة للمقليل نسبة املنتجات التالفة أو ذلك نتيجة لت حتقيق زيادة يف األرباح،  - 

  زيادة املبيعات؛

 طيبة عن املؤسسة يف بيئة األعمال؛تكوين مسعة   - 

 التحسني املستمر جلودة املنتجات؛ التطوير و  - 

  رشادي لإلجراءات و املعطيات اإلدارية و الفنية وتطوير جمموعة من الوثائق اليت متثل الدليل اإل توفري  - 

 ق أداء مجيع العمليات بصورة أفضل؛و املسامهة يف حتقي

حتقيق الكفاءة املطلوبة و تقليل تكاليف اإلنتاج من خالل تقليل العيوب و املسترجعات األمر الذي   - 

 اهم يف خفض أسعار منتجات املؤسسة؛يس

 ؛، العمالءالزبائنني املوظفني و االتصاالت اخلارجية مع بالداخلي  االتصال مستوىحتسني   - 

 ل املراجعة و التقييم الذايت؛متكني املؤسسة من القيام ذاتياً بعم  - 

حتفيز األفراد العاملني باملؤسسة و رفع الروح املعنوية لديهم و تشجيعهم على املسامهة يف عمليات   - 

التدقيق الدوري الداخلي للنظام املطبق و بالتايل الوصول إىل أفضل مستوى حيافظ على الشهادة 

مل التقليدي غري اً عن العبأم يعملون من خالل نظام موثق بعيد اطمئناماملمنوحة هلم، فضالً عن 

 العلمي؛

  .باملراجعة و التقييم املستمر ISO9000ثبات اجلودة وتطويرها بسبب اهتمام معيار   -
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  باألداء االقتصادي ISO9000معيار  أهداف عالقة: الفرع الثالث

ضمن أدائها االقتصادي هو حتقيق أقصى ربح بأدىن تكلفة، لذلك من الضروري ن هدف املؤسسة إ        

هذا الربح جبودة السلعة أو املنتج، حبيث يكون السعر مبتناول القدرة الشرائية للمستهلك من جهة و ربط ربط 

املؤسسة أو  دة هو إرضاء الزبون سواء كان داخلكما أن اهلدف الرئيسي للجو .اجلودة حباجات اتمع

  .خارجها

  جة حقيقة وليس ألغراض دعائية فقطحا ISO9000: أوال

إن قرار مؤسسة أو شركة ما أن تصبح مميزة و تتمتع بتطبيق معايري اجلودة هي عملية تراكمية و حتتاج         

تطبيقه بفترة زمنية قصرية، لذا ال بد من احلرص على  روتينيا أو قرار ميكن هو ليس شيئاإىل جهد متواصل ف

تصب مجيع العمليات املختلفة يف املؤسسة لصاحل  البناء السليم لقواعد املؤسسة و أُسسها و طبيعة عالقتها وأن

  .اهلدف العام املميز

  اإلنتاجيةباملنتوج و   ISO9000عالقة : ثانيا

  عالقته باإلنتاجية  -1

أما فيما يتعلق باإلنتاجية، فهي أمر يهم املصنع وحده وليس الزبون، باحلصول على منتج جديد و بسعر         

ذا الصدد  دميونغ يقول. أن حيسن اإلنتاجية أيضاًمنخفض غري أن املصنع، بتحسينه للجودة يف مؤسسته ميكنه 

  ".املؤسسة إذا حتسنت اجلودة لديها ترتفع اإلنتاجية يف"

  عالقته باملنتوج -2

فيتضمن العمليات اليت دف أساسا إىل محاية املستهلك لذلك تدرج ضمن األداء  ملنتوجأما جمال ا     

قياس عمليات جمال املنتوج أمر إجباري على املؤسسة وذلك ما تتطلبه القوانني يف شأن االقتصادي، فيعترب 

ر أمان بالرقابة على املواصفات القياسية جلودة املنتوج و اختبامحاية املستهلك، أهم هذه العمليات ما يتعلق 

 :كالتايلة املؤسسة يف توفري محاية املستهلك استخدامه و ميكن قياس مسامه
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تنشأ هذه االلتزامات من خالل التزام املؤسسة باملواصفات القياسية للجودة و شروط أمان  :املسامهة املوجبة

له إىل التزام املؤسسة باملواصفات القياسية، ميكن قياسها من خالل ما تتحم االستخدام، جتدر اإلشارة هنا

  .املؤسسة من تكلفة لتجنب الضرر

لتحقيق املواصفات القياسية أما إذا حتملت املؤسسة مبالغ كما متثل إمجايل املبالغ اليت تتحملها املؤسسة         

فات القياسية فتدرج ضمن جمال األداء االقتصادي إضافية مسامهة منها لتحقيق مواصفات أفضل من املواص

   االختياري، الذي ميكن قياسها من خالل تكلفة أجهزة و معدات الرقابة على اجلودة و اختيار أمان املنتوج 

 .تكاليف اليت يكون الدافع من حتملها توفري محاية للمستهلكالو مصاريف تشغيلها و غري ذلك من 

سسة للمواصفات القياسية للجودة و شروط أمان املسامهات نتيجة عدم تنفيذ املؤ تنشأ هذه :املسامهة السالبة

و تنفيذها بصورة جزئية مما يؤدي إىل عدم قدرة املنتوج على إشباع احتياجات املستهلك أو إصابة املنتوج 

صعب قياس املسامهات املستهلك بضرر لعدم أمن املنتوج، مبا أن اإلشباع يقاس مبا حيققه من منفعة فإنه ي

 . السالبة يف صورة نقدية

 : على وجود أداء اقتصادي يف هذا االء داللة كما ميكن للمعلومات التالية إعطا        

 ؛أمان االستخدام العمالء من مستوى اجلودة و عدم عدد شكاوى -

 شروط األمان؛ا ملستويات اجلودة و كمية البضاعة املسترجعة من العمالء بسبب عدم تطابقه - 

 و مستويات اجلودة و شروط األمان؛ الوقت املستغرق لعملية إصالح املنتوج ليتماشى - 

 .عدد احلوادث اليت نشأت من جراء استخدام املنتوج - 

املتعلقة باجلودة اليت تقوم املؤسسة بتحسينها  ISO9000ميكننا القول أن حصول املؤسسة على شهادة         

جهة نتيجة خلفض العيوب و اهلدر و حيسن اإلنتاجية لديها من جهة أخرى، نتيجة هلا سيخفض التكلفة من 

الوطين ككل ألنه عبارة عن  لالقتصادوبالتايل حتسني القيمة املضافة للمؤسسة ومنه . لتحسني العمليات فيها

داء االقتصادي معيار هام و أساسي لقياس األ ISO9000إذن يعترب معيار  .جمموع القيم املضافة لكل املؤسسات

  .املستدام للمؤسسة االقتصادية

فهناك معايري اقتصادية أخرى ميكن االعتماد عليها لقياس البعد االقتصادي  إىل هذا املعيار باإلضافة        

  :للمؤسسة
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 رقم األعمال؛ - 
 التكاليف؛ - 
 ؛تنافسية املؤسسة يف السوق - 
 ؛اإلنتاج - 
 ؛التشكيلة السلعية - 
 األرباح؛  - 
 ؛املوردينالعالقة مع  - 
 .العالقة مع العمالء  - 

   قياس األداء االجتماعي) راتمؤش( يريامع: لثاملطلب الثا

العمليات اليت ينطوي عليها جمال األداء االجتماعي للمؤسسة االقتصادية يف املسامهات اليت تدور سم تت        

هذه املسامهات تقع على مجيع أفراد مبعىن أخر أن بشقيها اإلجباري و االختياري،  املسؤولية االجتماعيةحول 

اتمع و األفراد العاملني يف املؤسسة، لذلك من أجل قياس هذا األداء االجتماعي ال بد من التمييز بني 

بالعاملني داخل املؤسسة وذلك من خالل معيار  األوىلاموعة  جمموعتني من املؤشرات، حبيث تتعلق

ISO18000 و إىل  ، تكوين وتدريب العمالاملهنية يف املؤسسة) األمن(و السالمة  شري إىل  نظام الصحةالذي ي

مبدى فتتعلق  موعة الثانيةأما ا. ثر على العمال و كل شخص يتواجد يف مكان عملهالشروط والعوامل اليت تؤ

 مسامهة املؤسسة يف حل املشاكل االجتماعية بطريقة مباشرة من خالل قيامها بعمليات اجتماعية معينة

       كالتوظيف عمالة زائدة، توظيف املعوقني، املسامهة يف حتسني الرفاهية املادية للعاملني، توفري وسائل نقل

وفري مراكز الطفولة        و املواصالت، توفري وسائل و إمكانات وخدمات الرعاية الصحية لسكان املنطقة، ت

   . وف يتم ذكرها الحقاًوغريها من األمور االجتماعية األخرى اليت س و املسنني

  )مؤشرات اموعة األوىل( ISO18000 معيار وعناصر مفهوم : الفرع األول

  ISO18000مفهوم معيار : أوال

 املؤسسة متكن اليت املتطلبات حيدد النظام الذي"بأنه  ISO18000يعرف نظام الصحة و السالمة املهنية         

 التحكم املؤسسة تضمن خالله من  إدارية أداة ويعترب. العمل مكان يف حوادث وقوع خطر على السيطرة من
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 للقياس التأسيسية اإلجراءات وبرامج أهداف وضع املخاطر، إدارة سياسة بانتهاج االلتزام :التالية العناصر يف

  (1) ."والتحقق القانونية اإلجراءات تدقيق إنشاء حوادث، وقوع ملنع تدابري تنفيذ والرصد،

مسؤوليات وواجبات اإلدارة  تقع عليها اإلدارة اليت"سالمة والصحة املهنية على أا كما تعرف إدارة ال        

و التوجيه و التخطيط و التنفيذ و املتابعة لكل ما يتعلق باألمن و السالمة املهنية ووضع القواعد والتعليمات 

        إستراتيجية سواء يف برامج التدريب أو التثقيف الفنية لضمان سالمة العاملني واملمتلكات ووضع برامج

 إىلالعاملني و مستوى وضع السالمة املهنية للوصول  أداءكن من خالهلا االرتقاء باملستوى مي اليتو الوعي 

  ".عايري اجلودة يف السالمة املهنيةامل

  ISO18000نظام  تسيري عناصر: ثانيا

إن تسيري نظام الصحة و األمن يف املؤسسة هو جزء من نظام التسيري الشامل الذي يهتم بتسيري املخاطر       

    اتـاملسؤوليو  يف العمل و يتضمن أنشطة التخطيط املرتبطة بنشاطات املؤسسة اليت تتعلق بالصحة و األمن

الضرورية لتطوير و تنفيذ و متابعة و حتديث سياسة املؤسسة فيما يتعلق و اإلجراءات و العمليات و الوسائل  

  :بالصحة و األمن يف العمل، كما يتطلب حتقيق جمموعة من العناصر نوضحها يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

(1)
 Stéphane andre, évaluation de la performance non financière des entreprises: apport des méthodes 

multicritères d’aide a la décision, thèse école doctorale décision, informatique, mathématiques, organisation, 

Université paris ix dauphine , 1992, p.40. 

التحسني 
املستمر سياسة 

و  الصحة 

األمن

التخطيط

التنفيذ

و  التفتيش

التصحيح

التوجيه

 األمن يف العمل عناصر نظام تسيري الصحة و: 20شكل 

Source : Moody Certification France, Formation Auditeur Certifie OHSAS 180001, paris, 2006, p.10. 
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من خالل هذا الشكل ميكننا القول أن تنفيذ نظام الصحة و السالمة املهنية على املؤسسة أن تعد        

سياستها اجتاه هذا اال معترفاً ا من طرف إدارا على أعلى مستوى و جيب أن توضح األهداف العامة 

حتسني األداء يف الصحة و األمن، هذه السياسة  املتعلقة بالصحة و السالمة املهنية و االلتزامات املتخذة من أجل

االلتزام بالتحسني املستمر، تكون يف متناول األطراف املهتمة، االلتزام بالتطابق مع  االعتبارجيب أن تأخذ يف 

التشريعات اجلاري العمل فيما يتعلق بالصحة و األمن، كما جيب أن ختضع للمراجعة الدورية للتأكد من بقائها 

  .مناسبة للمؤسسة

   ISO18000معيار أمهيةأهداف و  :الفرع الثاين

   (1) :املطبق يف املؤسسة إىل األهداف التالية ISO18000معيار و أمهية هدف تتمثل أ         

القضاء و احلد إىل أقصى قدر ممكن من املخاطر على العمال و األطراف األخرى اليت ميكن أن تتعرض  - 

 املهنية من جراء نشاطات املؤسسة؛إىل خماطر متعلقة بالصحة و السالمة 

 والسالمة املهنية؛ ام تسيري الصحةتطبيق وحتديث نظ - 

 يف جمال الصحة و األمن يف العمل؛ ضمان تطابق النظام مع سياسة املؤسسة - 

 .ملخاطر و حمصنة من مصادر املخاطرحتقيق بيئة أمنة للعمل خالية من ا - 

  (2):ميكن قياس بيئة العمل اآلمنة و اخلالية من املخاطر بالعالقة التالية

 = معدل تكرار اإلصابة
  عدد  اإلصابات∗�������

عددالعمال ∗ساعات العمل اليومية∗أيام العمل
   

  .توضح هذه النسبة عدد تكرار اإلصابات يف كل مليون ساعة عمل

=معدل شدة اإلصابة 
  جمموع أيام االنقطاع عن العمل∗����

عددالعمال ∗ساعات العمل اليومية∗أيام العمل
  

 .ساعة عمل ألفتوضح هذه النسبة األيام املفقودة يف كل 

 ق اللوحات اإلرشادية و املنشورات؛نشر الوعي و التثقيف يف األمن و السالمة املهنية عن طري - 

                                                           
(1)

 
)
 Jean – Pierre Taieb, Les tableaux de bord de gestion sociale : développez les nouveaux outils  de 

performance sociale, 4
ème

 édi(on, Dunad, paris, 2004, p.42. 
(2)

  .194ذآ�l، ص ��. ���س �.وي،  �*< �9:  
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 زات الوقاية الشخصية أثناء العمل؛التأكد من التزام العاملني بارتداء جتهي - 

 ؛ISO18000معيارإجراء تقييم ذايت و إعداد تصريح ذايت باملطابقة مع حمتويات  - 

  األحباث سواء احمللية أو اإلقليمية أو العاملية املختصة يف السالمة املهنية ملواكبة تطورها ومتابعة تقارير   - 

 .اهلو بدورها تقوم بتحديث و تطوير عما

  )معايري اموعة الثانية(ري تتعلق باملسؤولية االجتماعية معاي: الفرع الثالث

ميكننا تعريف املسؤولية االجتماعية للمؤسسة على أا التزام املؤسسات جتاه اتمع و ذلك بأخذ بعني        

يكون ب عليها طابع االهتمام باتمع بشرط أن االعتبار التوقعات طويلة املدى و اسدة بصورة عديدة يغل

  .صوص عليها قانونياًو متجاوزاً لاللتزامات املن) طوعياً(هذا التوجه إرادياً 

ا تقديرها نكنمي ليت ترتبط مباشرة باملؤسسة،ثري هذه العمليات على الفئات االجتماعية اأغالباً ما يقع ت        

  :من خالل النقاط التالية

من خالل توظيف عمالة زائدة حيث يترتب عليها حتمل املؤسسة  :املسامهة يف امتصاص البطالة: أوال

  .و األمر الذي جيعل هذه التكاليف مبثابة إعانة اجتماعية تساهم ا املؤسسةلتكاليف مقدرة بإنتاجية العمالة 

أكدت دراسات بأن املوظفني اجلدد احلالني يطرحون عليهم أسئلة عن بعض القضايا املتعلقة بالتنمية  كما

 (1).رحبيةالغري على املشاركة يف بعض النشاطات  املستدامة يف مقابالت التوظيف، وإجبارهم

 اللجوء إىل توظيف هؤالء إىلاملؤسسة  يدفعغالباً ما تقل إنتاجية العمال العاديني مما : توظيف املعوقني: ثانيا

قبول توظيفهم و ميكن قياس هذا عادة مما تتحمل املؤسسة تكاليف إضافية نتيجة  .املعوقني لرفع اإلنتاجية

 (2):األداء االجتماعي يف هذا اال من خالل العالقة التالية

X=y(���

�
) 

  :حيث

X : توظيف املعوقنيالتكاليف اليت تتحملها املؤسسة من جراء مسامهتها يف.  

                                                           
(1)

 Mongomery .D.B, Ranus C.A, Corporate social responsibility reputation effects on MBA job choice, SGS of 

business  research paper n° 1805, Stanford, 2003, p.23. 
(2)

��. ���س �.وي،  �*< �9: ذآ�l، ص   178.  
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Y :إمجايل األجور اليت حتصل عليها املعوقني.  

a :نييإنتاجية العاملني العاد.  

b  :إنتاجية العاملني املعوقني.  

خالل العالقة السابقة ميكن ختصيص ما حيصل عليه املعوقني بني ما يعترب مقابل جهد له بعد من         

  .تتحملها املؤسسة وفاء ألدائها االجتماعياقتصادي و ما يعترب مقابل مسامهة اجتماعية 

تعترب قيمة املبالغ اليت تتحملها املؤسسة مقابل توفري مساكن للعاملني أحد  :وفري السكن للعاملنيت: ثالثا

املؤشرات اليت تقيس األداء االجتماعي يف هذا اال، كما قد تفوق املنافع اليت يتحصل عليها العمال هذه 

 .وضع أساس يعكس هذه املنافعالقيمة لذا يستحسن 

هذه املسامهات مبقدار ما تتحمله املؤسسة من تكاليف لتسيري  ميكن قياس: مالتوفري وسائل نقل للع :رابعا

 .وسائل النقل، أو على أساس ما يتحقق للعاملني من منافع نتيجة استفادم ذه اخلدمة

            مثل إجراء دورات رياضية يف كرة القدم :توفري النشاطات الثقافية الترفيهية و الرياضية :خامسا

  .إخل...و الشطرنج

 .إخل...مساعدة عائالت العمال  مثل رعاية الطفولة، التضامن،: مساعدات أخرى: سادسا

 األداء البيئي قياس) اتمؤشر(معايري : املطلب الثالث

يد من قبل العديد من اجلهات ذات احتظى املشكالت البيئية يف السنوات األخرية باهتمام عاملي متز        

ترتب عنها من تلوث بيئي، إال أن  بدأت منذ الثورة الصناعية و مااليت الصلة، فبالرغم من أن املشكالت البيئية 

االهتمام احلقيقي جاء متأخراً بعد أن دقت منظمة األمم املتحدة ناقوس اخلطر ونبهت باملخاطر اليت يتعرض هلا 

  .طلب التدخل اجلاد على نطاق عاملييت الت التلوث املتسارعة و اليت يتطلب حداًكوكب األرض جراء معد

لعل أهم معيار ميكننا من خالله قياس األداء البيئي هو وجود نظام اإلدارة البيئية يف املؤسسة، املتمثل يف         

ياسية حتدد املتطلبات لوضع املتعلق حبماية البيئة، كما أن هذه املواصفات الق ISO14000مواصفات أو معيار 
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  وتطوير و تنفيذ أنظمة إدارة البيئة و احملافظة عليها حبيث دف إىل التأكد من أا متطابقة مع السياسة البيئية

  .و أهدافها املقررة

 جتنب أمهها الطبيعية البيئة نوعية على تؤثر اليت العمليات من جمموعة على جمال األداء البيئي ينطويكما       

 يف واملسامهة والتربة املياه تلوث من تقلل بطريقة املخلفات من والتخلص الضوضاء و اهلواء تلوث مسببات

 . للبيئة اجلمايل املظهر حتسني

  ISO14000 مفهوم معيار: الفرع األول

املؤسسة من جمموعة من التعليمات و األنشطة اليت متكن "على أنه  ISO14000يعرف نظام إدارة البيئة        

  ".ختفيض املؤثرات البيئية و زيادة كفاءا التشغيلية

    نظام فرعي من النظام اإلداري للمؤسسة حتدد ويكل من خالله املسؤوليات "كما يعرف على أنه        

  ".و السلوكيات و التدفقات و املعايري لتحقيق السياسة البيئية

   إجياد "فتعرفه على أنه  Intrnational Chamber Of Commerce  تعريف غرفة التجارة الدوليةأما         

الشاملة اليت تضمن عدم وجود آثار بيئية ضارة ملنتجات املؤسسة وذلك عرب مجيع  اآلليةو تصميم نوع من 

  ".املراحل بدءاً بالتخطيط و التصميم ووصوالً إىل املنتج التام

حتقيق  مجيع األفرادتنظيم يف إطار املؤسسة يلتزم من خالله " على أا عرفهافت املوسوعة األملانية أما        

  (1)".أهداف املؤسسة حلماية البيئة

إال جمموعة  ما هو) نظام إدارة البيئة( ISO14000ميكننا القول بأن معيار يف بناءاً على ما تقدم من تعار        

العناصر  استنتاجكما ميكننا  .ديةاألداء البيئي للمؤسسة االقتصا لتحسني وقياسمن األنشطة اإلدارية اليت تسعى 

  :التالية

اذ التدابري الوقائية           احلفاظ على البيئة مثل اإلجراءات التقنية اليت تقلل من املؤثرات البيئية و اخت - 

  و العالجية؛

  اختاذ اإلجراءات املناسبة بيئيا؛مثل  السياسة البيئية للمؤسسة - 

                                                           
(1)

  ،lن،  �*< �9: ذآ���R� E�F ن��R523ص�.  
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  ة و املياه القذرة و تلوث التربة؛ائج املؤثرات البيئية مثل اإلنبعاثات بأشكاهلا املختلفقياس نت - 

  ؛م جتاوز حدود التلوث املسموح بهعدب ةتعلقذلك باحترام القوانني املاحترام و إتباع السلطات املختصة  - 

 .البيئيةدعم السلوك البيئي لألطراف ذات املصلحة بتحمل املسؤولية اجتاه املعايري  - 

 ISO14000معيار مبادئ و أهداف  :الفرع الثاين

 كبرية، خاصةتقع على عاتق املؤسسات االقتصادية، مهما كان نوع النشاط الذي متارسه، مسؤوليات         

وتأيت هذه  .باحلفاظ على البيئة و املشاركة الفعالة يف احلد و التغلب على املشكالت البيئيةاألمر فيما يتعلق 

فمن ضمن  .املسؤولية خاصة وأا تعترب من املتسببني الرئيسيني يف التلوث البيئي الناتج على نشاطاا اإلنتاجية

توجد ثالثة تتعلق باحلفاظ   Globale Compactاملبادئ العشرة اليت أقرا األمم املتحدة يف إطار امليثاق العاملي 

  :على البيئة

  عناية وجدية مع املشكالت البيئية؛املؤسسات بالتعامل بأن تلتزم :  7البند

  خ الوعي و املسؤولية جتاه البيئة؛أن تبادر يف ترسي:  8البند

  .ضارة بالبيئةالغري تطوير ونشر التكنولوجيا وأن تشجع وحتفز :  9البند

  (1) :تصادية يف النقاط التاليةلذلك ميكننا ذكر فوائد وأمهية نظام إدارة البيئة اليت جتنيها املؤسسة االق        

إن استخدام التخطيط جينب املؤسسة الكثري من املفاجئات غري السارة و يساعد  :حيسن األداء البيئي - 

  املتاحة و اإلجياد املسبق للحلول؛على التنبؤ باملشكالت البيئية املتوقعة وحيفز على اقتناص الفرص 

إن ختفيض تكلفة الطاقة أو االستغناء على بعض املواد الكيميائية غري  :يدعم و يرفع من التنافسية - 

الضرورية يؤدي إىل الزيادة الفعلية يف األرباح و اليت ميكن استغالهلا يف العمليات التوسعية أو التوزيع 

كما ميكن أن تساعد املؤسسة الدخول يف بعض األسواق . على محلة األسهم أو لتحفيز العاملني

فهناك العديد من منتجي السيارات الذين يفرضون على مورديهم من قطاع الغيار االلتزام  .احملددة

 ؛ISO14000باملعايري البيئية العاملية و احلصول على 

                                                           
(1)

 Anthony rosa, Karen Dechet,  Guide pratique du développement durable : un savoir- faire à l’usage de tout, 
AFNOR , France,2005, p.89.   



 

 

  و عالقته باإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية األداء املـــــستــدام:      الفصل الثاين

117 

ميكن أن يوفر للمؤسسة العديد من البدائل لتحسني األداء، فهو إن نظام إدارة البيئة  :يوفر األموال - 

ومنع التلوث و احلفاظ على املوارد و توفري األموال، فعلى سبيل يساعدها على التخلص من النفايات 

     املثال يؤدي التحول إىل استعمال تكنولوجيات نظيفة إىل حتسني األداء البيئي و ختفيض التكاليف

 سينات البيئية ضمن استراتيجياا؛زيادة األرباح و إدخال التح و

للمؤسسة ليست له انعكاسات داخلية فحسب بل متتد  إن حتسني األداء البيئي :حيسن صورة املؤسسة  - 

فنجد مثال وضع برامج مشتركة بني املؤسسات و العديد من اهليئات  .انعكاساا خارج املؤسسة

احلكومية و املدنية دف حتقيق حتسني ملموس للبيئة يف التجمعات السكانية املختلفة مما يؤدي إىل 

 ترقية و حتسني نوعية احلياة فيها؛

خالل استعمال تكنولوجيات متطورة ونظيفة و صديقة  من :االستهالك العقالين للموارد الطبيعية - 

  للطاقة و املوارد الطبيعية؛غري العقالين تساعد على التقليل من االستهالك للبيئة 

 تعترب مواضيع مثل البيئة من املواضيع اليت :حيافظ على األفراد احلاليني و يشجع على توظيف املزيد -

تستحوذ على اهتمامات األفراد العاملني، حبيث ترتفع الروح املعنوية و يزداد الرضا و االعتزاز بالعمل، 

 ؛مما يؤدي إىل احملافظة عليهم و توظيف املزيد عند احلاجة

نظام إدارة البيئة يساعد املؤسسة على اختاذ  إن: يضمن التسيري األفضل لاللتزامات القانونية البيئية  - 

اإلجراءات و التدابري الكفيلة بتطبيق االلتزامات البيئية القانونية و هو ما يضمن هلا على املدى كل 

أما على املدى البعيد فيساعد  .القصري عدم الوقوع يف التجاوزات و ما يترتب عنها من مضاعفات

تجيب لإلجراءات ليت تساملؤسسة على اختاذ القرارات املناسبة املتعلقة بتوقيت و حجم االستثمارات ا

 املستقبلية؛

احلفاظ على  أجلمن  من خالل ما يسمى باملنتج األخضر: وخدمااالفائدة امللحقة مبنتجات الشركة  -

 ؛املستهلك

جتنب مسببات تلوث اهلواء و الضوضاء و التخلص من املخلفات بطريقة تقلل من : التقليل من التلوث - 

 للبيئة؛تلوث املياه و التربة و املسامهة يف حتسني املظهر اجلمايل 

 ؛والعاملية احمللية البيئية املعايري مع يتوافق حىت :ألنظفا اإلنتاج حتقيق - 

 .املستدامة والتنمية الشاملة اجلودة إدارة مبدأ تطبيق - 
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  : يف النقاط التالية ISO14000معيار تتمثل أهم مبادئكما         

  ة أن تعرف و حتدد اخلطة البيئية؛دارة العامة للمؤسسجيب على اإل :السياسة البيئية - 

  لمؤسسة؛لو األهداف  البيئية و املتطلبات القانونية جيب حتديد املظاهر :التخطيط - 

جيب حتديد اهليكل التنظيمي و حتديد املسؤولية، التدريب، الوعي، اجلدارة، االتصاالت، توثيق  :التنفيذ - 

  .البيئة، التحكم يف الوثائق، التحكم يف العمليات، االستعدادات و االستجابة للطوارئ إدارةنظام 

 .أخرياً ال بد من عملية املراقبة و التقومي و العمل الوقائي و التصحيحي :التقييماملراجعة و  - 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

، الطبعة دراسة علمية و تطبيقية: نظام إدارة اجلودة الشاملة و املواصفات العامليةفتحي امحد حيي العامل، : املصدر

  .181 ، ص2010األردن، دار اليزاوي لنشر و التوزيع،  العربية عمان، 

  )السياسة العامة( االلتزام 

  االستثمار يف نظام إدارة البيئة

  لتخطيطا

كيفية احلصول على أو  -
تطوير الكفاءات الضرورية 

لتطبيق أنظمة التحكم 
  .املوجودة يف اخلطة البيئية

  والتقييم املراجعة

التقدم و النجاح حنو تطبيق  -
أنظمة إدارة اجلودة و إدارة 
البيئة و حنو إجناز أهداف 

  .األعمال املطلوبة

  التنفيذ

تطوير استعمال الكفاءات  -
و املعدات الالزمة الجناز 

          برنامج حمدد املعامل 
  .و االستمرارية يف ذلك

  ISO14000املبادئ األساسية لنظام إدارة البيئة : 21شكل 
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إلجناز  يغطي العمليات املدعمة ISO14000نفهم أن مبادئ نظام إدارة البيئة من خالل هذا الشكل         

 مفهوم، فهي بالفعالية البيئيةيسمى  ماكما يعترب أداة تساعد املؤسسة إىل إجناز ، البيئي التحسني املستمر لألداء

كما  اإلنبعاثات، ختفيض مع والطاقة املوارد من األمثل املستوى باستخراج االقتصاديةت املؤسسا يدفع تسيريي

 املؤسسة نشاطات كل على تطبيقها ميكن املستدامة، بالتنمية االقتصادية املؤسسات بربط البيئية الفعالية توصف

 أقل خالل من القيمة إنتاج مؤداه تسيريي منطق عن تعرب هي املنتوج، وتوزيع وصنع وتنمية تسويق من

  .استهالك

 فإن للتلوث القياسية املستويات املؤسسة حتقق عندماكما ميكن قياس األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية         

 أما ،القانونية البيئية باملسؤولية التزامه مقابل إجبارية بيئية مسامهة يعترب ذلك حتقيق سبيل يف أعباء من تتحمله ما

 يف طوعية، بيئية مسامهة يعترب إضافية أعباء من تتحمله مان فإ منها أفضل ملستويات املؤسسة حتقيق حالة يف

 وتدعى فعلية تكاليف من املؤسسة تتحمله ما أساس على مباشرة بطريقة املسامهات هذه قياس يتم احلالتني كال

  .القياسية املستويات حتقيق يف املؤسسة فشل حالة يف فتكون السالبة املسامهات أما املوجبة، باملسامهات

  ي باألداء االقتصادي و االجتماعيالبيئ عالقة األداء: الفرع الثالث

      تضعه املؤسسة توضح فيه أدائها االقتصادي، االجتماعي، البيئي قريرالعالقة من خالل تتكمن هذه       
 كحد القانون يتطلبها اليت القياسية املستويات يتضمن و للمؤسسة البيئية املسامهات قياس نتائجالذي يعكس (

 تقييمها، يسمح مبا وضوحا وأكثر بيئية داللة تضفي معلومات يعطي جيعلهمما  ،البيئية األهداف لتحقيق أدىن
 بغض اامبسؤولي املؤسسة وفاء مدى على للتعرف اهتمامها يتركز اليت احلكومة لألجهزة معلومات يوفر كما
  (1).)ذلك سبيل يف مبالغ من حتمله عما النظر

 األداء مربزا األداء املستدام  تقرير يتناول أن جيب املايل األداء نشاط تقرير ا يتناول اليت الطريقة بنفس        
     االجتماعي األداء ،) اخل... النقل وسائل تأثري خضراء، شراء سياسة املنتجات، حياة اية التلوث،( البيئي

 األداء ،)اخل...اإلنسان، حقوق األطفال، عمل اجتماعيا، ولةمسؤ شراء سياسة أمن، يز،يالتم عدم أجور،(
 بإنشاء خاصة الذكر السابقة عناصرال توضيح إىل التقرير يهدف ،)اخل... الفساد االستثمار، سياسة( االقتصادي

  .واقتصادية واجتماعية بيئية )مؤشرات(معاير
لذلك ال بد من أن نشري إىل وجود عالقة تكاملية بني األداء البيئي و األداء االقتصادي و األداء         

  .للمؤسسة أداء مستدام إذ أختل نوع من أنواع األداء املذكورين سابقاًاالجتماعي، كما أنه ال ميكن القول أن 

                                                           
(1)

��:�وع ��. ���س �.وى،   � ������C=و��� اKات ا������ و ا�����f+ا�� ��ا��Q �� ا�Q.".ة �&$#�، ،  )�، اT9c$.ر"�، دار ا����1�8 
  .221، ص2000
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 يف املؤسسة الذي يترجم ISO14000 وجود نظام إدارة البيئة إنمن خالل ما مت ذكره يف هذا املطلب ف        
 األخري ميكننا عرضيف . يعترب أداة لقياس األداء البيئي ، كمامهتها يف احلفاظ على البيئةمسا نواياها و ويعكس

  :اجلدول التايل قياملذكرين سابقاً  ISOجراء حصول املؤسسة على معايري  معايري قياس األداء املستدام أهم 
  
  

  االقتصادي جمال قياس األداء

  

 البيــــــــــــــان املقــــــدار
 اجلودة • 

 .ISO9000على معيارحصول املؤسسة  •

 :جودة املنتوج •

 .من خالل عدد شكاوي العمالء من مستوى اجلودة  -

 .اجلودةوجود  كمية املنتجات املسترجعة لعدم   -

 .عدد ساعات إصالح املنتوج ليتماشى مع مستويات اجلودة  -

 :أمان املنتوج •

 .عدد احلوادث الناجتة عن استخدام املنتوج -

 .غري اآلمن عن املنتوج عدد شكاوى العمالء من االستخدام - 

 .عدد ساعات إصالح املنتوج لتحقيق االستخدام اآلمن له - 

 رقم األعمال •

 التكاليف •

 اإلنتاج •

 التشكيلة السلعية •

 العالقة مع العمالء •

 العالقة مع املوردين •

 األرباح •

 الوضعية التنافسية يف السوق •

 
 

عرض أهم جماالت قياس األداء املستدام:   08جدول  
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  جمال قياس األداء االجتماعي
  )اموعة األوىل(جمال الكفاءات البشرية 

  جمال املسامهات العامة  - أ

  املــــــقدار البيــــــــــــــان
 : التدريب •

 .عدد الكفاءات البشرية املستفيدين من برامج التدريب  -1
 . نسبت الكفاءات البشرية املستفيدين من التدريب إلمجايل العمال يف املؤسسة  -2
 .عدد الكفاءات البشرية الذين مت ترقيتهم بعد التدريب  -3
 .غري العاملني باملؤسسةعدد املستفيدين من التدريب   -4

 :األمن الصناعي •
 .معدل تكرار اإلصابة باملؤسسة -1
 .معدل شدة اإلصابة باملؤسسة -2
 .نسبة التعرض إلصابات العمل  يف املؤسسة -3
 .عدد العمال املصابني بإصابات العمل -4
 .عدد  حاالت الوفاة بسبب إصابات العمل -5
 .نتيجة إصابات العملعدد حاالت العجز الكلي  -6
 .عدد حاالت العجز اجلزئي نتيجة إصابات العمل -7
 .عدد ساعات إصالح املنتوج لتحقيق االستخدام اآلمن له -8

  

  

  

  املــــــــقدار البيــــــــــــــان

 : توفري فرص العمل •
 .عدد العاملني باملؤسسة -1
 .نسبة العمال من الذكور -2
 .من اإلناثنسبة العمال  -3
 .العمال الزائدة عن احتياجات املؤسسة عدد -4
 .عدد املعوقني باملؤسسة -5
 .نسبة املعوقني إلمجايل العمال باملؤسسة -6

 :الرفاهية املادية للعمال •
 .متوسط األجر يف املؤسسة -1
 .نسبة الزيادة و النقص يف متوسط األجر عن متوسط األجر يف املؤسسة -2
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 :خدمات السكن •
 .السكنيةعدد الوحدات  -1
 .عدد األسر املستفيدة -2
 .عدد أفراد األسر املستفيدة -3

 :خدمات املواصالت •
 .عدد السيارات املتخصصة لنقل العمال -1

 .عدد املستفيدين من خدمة النقل -2
 .نسبة املستفيدين من خدمة النقل إلمجايل عدد العمال -3

 .اخلدمات الصحية •
 .عدد األسر املتاحة باملركز الصحي  -1
 .عدد األطباء العاملني باملركز الصحي  -2
 .عدد املستفيدين من اخلدمات الصحية  -3
 . متوسط عدد املرضى املترددين للمركز الصحي  -4

 .رعاية جمموعات خاصة •

 .عدد املستفيدين من اخلدمات الترفيهية  -1
 .عدد األسر املستفيدة خبدمة مركز رعاية الطفولة -2
 

 
 : املسببة لتلوث اهلواءالعناصر  •

 .أول أكسيد الكربون  -1
 .ثاين أكسيد الكربون  -2
 .الضوضاء -3
  .عناصر أخرى  -4

 : العناصر املسببة لتلوث املياه •
 .درجة احلرارة -1
 .األكسيجني احليوي  -2
  ........عناصر أخرى  -3

  :العناصر املسببة لتلوث التربة
  أمالح ذاتية -1
  الكربوتيدات -2
  عناصر أخرى -3
  

 املصدر: من إعداد الطالب.

 جمال األداء البيئي
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من خالل هذا اجلدول يتضح لنا أنه ميكن  قياس األداء املستدام وذلك من خالل قياس جمال املسامهات       
، حبيث يتم حتديد يف األداء االقتصادي، جمال املسامهات يف األداء البيئي، جمال املسامهات يف األداء االجتماعي

كذلك معرفة مقدار هذه املسامهة، أما األداء البيئي فيتم حتديد  نوع البيان يف األداء االقتصادي واالجتماعي،
نوع البيان مث معرفة مستويات املسامهة القياسية و مستويات املسامهة الفعلية، بعدها يتم إجراء الفرق بني 

  .املستويات القياسية و املستويات الفعلية بغرض معرفة مدى وجود إحنرفات أو عدم وجودها
 ، ISO9000ح هذا اجلدول مبعرفة هل أن حصول املؤسسة على شهادات املطابقة كما يسم      

ISO18000 ،ISO14000  هي مبادرة حسنة من املؤسسة، أو أن حصوهلا على مثل هذه الشهادات لغرض
  .رحبي فقط

 القياسية لمستوياتل املؤسسة حتققكما ميكن قياس األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية من خالل         
 التزامه مقابل إجبارية واجتماعية بيئية مسامهة يعترب ذلك حتقيق سبيل يف أعباء من تتحمله ما فإن للتلوث

 من تتحمله ما فإن منها أفضل ملستويات املؤسسة حتقيق حالة يف أما ،القانونية واالجتماعية البيئية باملسؤولية
 مباشرة بطريقة املسامهات هذه قياس يتم احلالتني كال يف طوعية، واجتماعية بيئية مسامهة يعترب إضافية أعباء
 يف فتكون السالبة املسامهات أما املوجبة، باملسامهات وتدعى فعلية تكاليف من املؤسسة تتحمله ما أساس على
   .القياسية املستويات حتقيق يف املؤسسة فشل حالة

  
للكفاءات البشرية يف تطوير األداء املستدام للمؤسسة مسامهة اإلدارة اإلستراتيجية : املبحث الرابع 

  االقتصادية
اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات أصبح العنصر البشري مؤخرا أهم مورد من بني موارد املنظمة، كما أن         
أدائها  تطويرأصبحت متثل مهمة ومسؤولية جد صعبة، هذا ألن حتقيق املنظمة ألهدافها وعلى رأسهم  البشرية

ولبلوغ هذه . و احلفاظ على البيئة مرتبط بشكل كبري برفع إنتاجية وحتسني أداء األفراد العاملني ااملستدام 
وكذا خلق املناخ ب هذه الكفاءات على تنمية قدرات ومهارات ومواه العمل ملؤسسةيتطلب من إدارة ا الغاية

  .القيام بالتغيري يف خصائصهم، قدرام، مهارام وثقافتهمواجلو املالئمني لإلبداع البشري، هذا ما يستدعي 

  مسامهة اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية يف تطوير األداء االقتصادي :املطلب األول

  املتعلق باجلودة ISO9000تدريب الكفاءات البشرية وفق نظام : الفرع األول

كل معيار خاص بنوع ،9003اإليزو ، 9002، اإليزو 9001تتمثل معايري اجلودة يف كل من اإليزو 
التصميم، : فهو موجه للمنظمات اليت تقوم بكل الوظائف التالية 9001معني من املنظمات، فبالنسبة لإليزو 

هو منوذج لتأكيد اجلودة يف  9002واإليزو . التطوير، اإلنتاج، التركيب وكل اخلدمات املرفقة للمنتوج
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فهو خاص باملنظمات اليت  9003أما اإليزو . اإلنتاج ، التركيب واخلدمات املرفقة فقطاملنظمات اليت تقوم ب
  .تقوم باملراقبة واالختبار النهائي

بينما املعايري األخرى فتتضمن نفس الشروط  حيتوي على عشرون شرطاً 9001هلذا جند معيار اإليزو        
غري موجودة و 9001بالوظائف اليت يشملها معيار إيزو ولكن ليست مجيعها، إذ تنقص منها الشروط املتعلقة 

: هلاحسب الطبعة األوىل  9001، فيما يلي شروط املواصفة إيزو 9003وإيزو  9002يف معياري إيزو 
      التحكم يف الوثائق واملعطيات -التحكم يف التصميم -مراجعة العقود - نظام اجلودة - مسؤولية اإلدارة

مراقبة  - املراقبة واالختبار -التحكم يف العمليات - تعريف املنتجات وتتبعها - نتجاترقابة امل - املشتريات - 
     املناولة، التخزين، التعبئة، التسليم - العمليات التصحيحية - مراقبة املنتجات غري املطابقة -معدات القياس

  .اإلحصائية التقنيات - اخلدمات املرفقة - التدريب -املراجعة الداخلية -التحكم يف السجالت - 
وظيفة اإلدارة هتم بوظائف وأنشطة خمتلفة مبا فيها ي 9001يتضح من هذه الشروط أن معيار إيزو 

، غري أن هذه األخرية معنية إال بشرط واحد وهو الشرط الثامن عشر واملتمثل اإلستراتيجية للكفاءات البشرية
  (1):يف التدريب وينص هذا الشرط على ما يلي

أساسياً يف جناح وفعالية تطبيق نظام اجلودة هو توافر العنصر البشري الكفء املدرب على إن عنصراً "

اإلدارة لديها نظام أن  تنفيذ متطلبات النظام وبذلك فإن هذا الشرط حيدد أمهية توافر الدليل القاطع على

الالزمة للوفاء بتلك واضح ومطبق فعالً لتحديد االحتياجات التدريبية وختطيط وتنفيذ األنشطة والربامج 
األفراد كل  يشمل التدريب املقصودلسجالت اليت تؤكد هذه املعلومات، االحتياجات ويتحتم وجود ا

  ."ين هلم تأثري يف مستوى اجلودةعلى كافة املستويات الذ
جيب أن يكون العمال الذين يشغلون مناصب ذات تأثري على جودة املنتوج ذوي كفاءات  كما      

  .ومؤهالت مكتسبة من خالل التكوين األساسي واملهين، املعرفة األدائية ومن اخلربة
  :ـكما تلتزم اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية ب

 (2)  

  ناصب ذات تأثري على جودة املنتوج؛م حتديد املؤهالت الالزمة للعمال الذين يشغلون -

  ى نشاطات أخرى لتلبية االحتياجات؛القيام بالتدريبات الالزمة أو االعتماد عل - 
  تقييم فعالية نشاطات املنظمة؛ - 
  .املني يعرفون طريقة أداء أعماهلمالتأكد من أن كل الع - 

  :    املتعلق باجلودة يف الشكل التايل ISO 9000ميكننا توضيح عملية تدريب الكفاءات البشرية وفق معيار 
        

  
                                                           

(1)
  .�155&� ا��� �،  �*< �9: ذآ�l، ص  

(2)
، 2010، ا����B اAو�8، ���ن، اAردن، دار د*&� �&$#� و ا�%�ز"<، ISO19011 :2002: أ���B ا�&�دة F�*�0إ�����9 إ��اه�] ا�;[از،   

  .90ص
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من خالل هذا الشكل فإن إجراءات متابعة العمليات التدريبية املتعلقة باجلودة تبدأ أوالً بتحديد نقاط        

الضعف لدى الكفاءات البشرية املوجودة داخل املؤسسة، مث يتم حتديد االحتياجات التدريبية مبا يتناسب مع 

 ملوارد و وضع خطة التطبيق، رابعاً تقييم نتائجأهداف اجلودة، ثالثاً تصميم نظام التدريب من خالل حتديد ا

  .التدريب ويكون من خالل تقييم اآلثار و النتائج الفورية للتدريب، مقارنة ما مت تدريبه و ما مت التخطيط له

  ق قيمة اقتصادية مستدامة للمؤسسةخل: الفرع الثاين

  :ة اقتصادية مستدامة من خالل ما يليميكن لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية أن ختلق قيم       

توفري إطارات متخصصة يف هذا اال و بالضبط الكفاءات البشرية املؤهلة يف جمال  :العالقة مع الزبائن .1

(1).التسويق
 

  

 

                                                           
(1)

 Olivia VERGER et Autres, La prise en compte de la RSE dans les relations avec les fournisseurs des pays en 

développement : Problématique, Pratique et Axe de Progrès, IMS publica(ons, France, 2004, p.18. 

Monitoring 

training 

4- Providing for training 

 توفري املوارد و تطبيق اخلطط التدريبية

 البشرية املواصفات الدولية اخلاصة جبودة تدريب الكفاءات: 22شكل 

1- Defining Training need 

2- Design and plan training 3- Design and plan 
training 

التخطيط 

وتصميم برامج 

 التدريب

تقييم النتائج 

 بعد التدريب

 Input/ املدخالت   Output/ املخرجات

 Input/ املدخالت   Output/ املخرجات

  .284جنم عبد اهللا العزاوي، عباس حسني جواد، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر

 حتديد فجوة األداء

 حتديد احتياجات التدريب
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توفري كفاءات بشرية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، القدرة على التحكم  :التكنولوجيا .2

(1).فيها، صيانتها
 

ترتكز على نسيج من عالقات الثقة  ):األطراف ذات املصلحة األساسيني(العالقات مع املسامهني  .3

، )تكون معرفة وحمددة على أساس احلوار(واليت تتحقق مع الوقت من خالل إشراك العمال يف األرباح 

لومات، باإلضافة إىل تلك اليت تعكس عدم الفهم وسوء التفاهم مع األحداث املتكررة لغموض املع

(2).فالعالقات مع املساهم تبىن بوضوح فتكون إما نقطة قوة أو ضعف أساسية
 

املؤسسة ختفض من التعقيد وتكاليف الشراء وتزيد من جودة  :حتسني اجلودة وتقليل تكاليف املوردين .4

(3)هي تفضل املوردين الذين حيترمون حقوق اإلنسان واألطفالألن املوردين أكثر أمنا،  التمرينات
 

سلوك أخالقي، ئن من خالل منتجات سليمة وآمنة، يتم جذب املستهلكني والزبا :جذب األعمال .5

من خالل االستماع للمتطلبات اجلديدة، املؤسسة ملؤسسة تربح ثقة ووفاء زبائنها، باإلضافة إىل أن ا

تحضللدخول إىل أسواق جديدة، تتمثل يف تلك اليت تدمج االستدامة واألخالقيات، من خالل زبائن  ر

 .أو قطاعات جديدة غري مستغلة من قبل املنافسني مثل سوق املنظمات غري احلكومية

6. فيما خيص سياسة )2006(حيث ذكرت اللجنة األوربية : اخلق مناصب العمل األكثر ابتكار ،

كار حيتاج ألن يكون منظما بطريقة ال تكتفي بدعم قبول التغيري وإمنا تتعداه إىل إعطاء االبت:"االبتكار

(4)".فرص إلدارة املوارد البشرية واليت تؤدي إىل إنتاجية عالية
 

 مسامهة اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية يف تطوير األداء االجتماعي: املطلب الثاين

التدريب و التحفيز للمحافظة على ثيثة يف وضع إجراءات االختيار، تبذل اجلهود احلأن بد ألي إدارة ال      

الكفاءات البشرية فيها، من أن تتنبه إىل مسألة صيانة الكفاءات البشرية و تأمني ظروف األمان و السالمة العامة 

، أما  بد أن يهتم به كإنساننتاجي و الالسبب األول أن اإلنسان يبقى حمور العمل اإل .هلا فيه لسببني رئيسيني

السبب الثاين فهو أن االهتمام بصحة العامل ينعكس إجياباً على زيادة إنتاجيته و تقليل النفقات اليت تتكبدها 

                                                           
(1)

 Dominique HERON, L’entreprise et le pilier économique du développement durable, EpE publications, 

France, pp. 12-13. 
(2)

 Monnet, M. Les parties prenantes d’un contexte de développement durable. Journée de Développement 

Durable, AIMS, IAE Aix-en-Provence, 2005, pp. 2-15. 
(3) - Olivia Verger et Autres, op.cit, p.28. 
(4)

 study by European Commission 2005, Working together for growth and jobs, A new star for Lisbon Strategy, 

Brussel.  
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املؤسسة يف حال مرضه و اإلنفاق على عالجه و جراء تغيبه عن العمل، ما يتبع ذلك من تعطيل لآلالت ومن 

  .ختلفة للحوادثنفقات التحقيق يف املالبسات امل

   OHSAS18000صيانة الكفاءات البشرية من خالل تطبيق املواصفات الدولية: الفرع األول

جمموعة من اإلجراءات اليت تؤدي لتوفري احلماية املهنية للعاملني و احلد من خطر  OHSASتعترب مواصفة      

م التقليل من حدوثها، كما توفر اجلو املهين السلياملعدات و اآلالت على العمال و حماولة منع وقوع احلوادث أو 

  .الذي يساعد العاملني على العمل

  : (1)دف اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية من خالل هذه املواصفة إىل إذن   

تقليل اخلطر إذ مل تتم إزالته، توفري  ،إزالة اخلطر من منطقة العمل من خالل:محاية العمال من املخاطر .1

 .املعدات الوقائية الشخصية

 .إلضاءة و الرطوبة و درجة احلرارةمن حيث ا توفري اجلو املهين املناسب .2

 .ألمن و الصحة و السالمة يف العملبشأن تنفيذ ا االعتماد على القواعد و اإلرشادات و التعليمات .3

 .واالرتقاء ا إىل املعايري املوضوعية من قبل اإلدارة العمل بأسس األمن و الصحة و السالمة و اجلودة .4

حبيث يتم رفع مستوى وعي العاملني عن طريق حضور برامج تدريبية، وضع : التثقيف و التدريب العمايل .5

 .يف مواقع العملاإلرشادات و اإلشارات 

لنظارات للعاملني يف للعامل كتوفري القبعات و القفازات و اتوفري وسائل السالمة العمالية الضرورية  .6

 .الصناعات املعدنية وغريها من تلك اليت يتعرض فيها العامل ألضرار مباشرة إذا ما افتقر إىل تلك الوسائل

وعدم االقتصار على التقارير الدورية اليت القيام جبوالت التفتيش امليدانية من قبل اإلدارة على بيئة العمل  .7

احد موظفي اإلدارة، مابني فترة و أخرى، جبوالت على أقسام و إدارات فقيام املدير أو .يقدمها مفتشو العمل

 .ولة عن السالمة العمالية مبهامهاسسة يزيد من اهتمام األقسام املسؤاملؤ

بشكل يسهل العمل و يقلل من اآلثار النفسية السيئة إعادة تصميم الوظائف و أماكن العمل و املعدات  .8

 .على العامل

  
                                                           

(1)
 Waddock, S, Graves, S.B. The corporate social performance – financial performance link. Stratégic 

Management Journal, 1997, pp. 303-319. 
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يساعد يف ب مع عدد العاملني و طبيعة عمل املؤسسة، ألن وجود ذلك يتناسقع العمل يف موا تعيني طبيب .9

 .معاجلة احلاالت الطارئة

 .السالمة املهنية ملواكبة تطورهابسواء احمللية أو اإلقليمية أو العاملية املختصة األحباث متابعة التقارير و  .10

 .املواصالتتوفري النقل و  .11

 .الصحيةاخلدمات توفري اإلسكان و  .12

 .توفري فرص عمل متكافئة ألفراد اتمع .13

 .تبات حتقق هلم مستوى معيشي مناسبمنح العاملني أجور ومر .14

 .قبول وتوظيف األفراد املعوقني .15

 .و اخلريية اليت تساعد على احلد من املشاكل االجتماعية العلمية والثقافيةتدعيم املؤسسات  .16

  اإلستراتيجية للكفاءات البشرية يف تطوير األداء البيئيمسامهة اإلدارة  : املطلب الثالث

من خالل التجارب العملية اليت دف إىل حتسني األداء البيئي يف مواقع اإلنتاج، تبني أن إدماج العمال        

أو على  يلعب دورا أساسيا يف جناح هذه السياسات، يف املقابل فإن حتسني األداء البيئي لنشاط مصلحة ما،

يكون من خالل األخذ بعني االعتبار اآلثار البيئية ضمن ممارسات التسيري االعتيادية  مستوى البيئة اخلارجية

املوارد  اإلستراتيجية العمال ذه املبادئ، كما ميكن إلدارة ، تدريب و حتسيس...)مثال الطباعة على الوجهني(

  .ومحاية البيئة من التلوث املوارد استهالك الطاقة وتبذيرمن تقليل الالبشرية أن تساهم يف 

  املتعلق حبماية البيئة ISO14000تدريب الكفاءات البشرية وفق نظام : الفرع األول

ة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية وبالتنسيق مع بعد التطرق على أهم املفاهيم ذات الصلة بوظائف اإلدار       

تعمل و بفعالية إىل حتسني األداء البيئي للمؤسسة، كما أن هذه  اإلدارة البيئية املتواجدة على مستوى املؤسسة

  .الوظائف تتميز ببعض اخلصوصيات ذات الصلة باجلوانب البيئية

بصفة عامة تتضمن أهم وظائف اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية اليت يشار إليها يف هذا اال ما    

  :∗ PDCA (Plan-Do-Check-Act(يسمى 

                                                           
∗
    �%�&T� �M&%Vءت ا�%�*�� ا���*Do  وAct  �M&%Vا�� E� �k8  < ا��-��%" �T� rو ذ� �"]�&QNcا �i&ا� �K 8$ا��� sMN نH��" ��)N7] أ����

���E ا���N�R و ا��ا���BV&�.  
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  ؛)Plan(ط التخطي - 

  ؛)Do(التنفيذ  - 

  ؛)Check(الرقابة  - 

  .)Act(التطوير  - 

كما هو معروف فإن هذا الترتيب هو نفسه املستمد من اخلطوات األربعة املستخدمة يف إطار الرقابة على       

من هنا جاءت . طريقة الرقابة اإلحصائية على اجلودة ، الذي يعترب مؤسسShewhartاجلودة كما طورها 

 :تسمية الدائرة املبينة يف الشكل التايل

 

 

 

 

 

  

إن استخدام هذه الدائرة كأداة لتوضيح هذه الوظائف أو اخلطوات حيمل يف مضمونه صفة التغري املستمر        

  (1):ويف ما يلي توضيح خمتصر ملضمون هذه الوظائف. و غري احملدود القائم على منهجية حل املشكالت

فالتخطيط يعين يف هذا السياق حتديد األهداف و العمليات اليت متكن املؤسسة من تنفيذ  :التخطيط .1

، ينبغي على ISO14000ويف هذا اإلطار يتم االنطالق من املنظمة العاملية للتقيس . السياسات البيئية

عتمد اليت تالتخطيط البيئي أن يكون شامال جلميع أنشطة املؤسسة التموينية، اإلنتاجية و التسويقية 

 .بشكل كبري على هذه الكفاءات

يف تنفيذ العمليات و السياسات البيئية و العمليات التدريبية، كما هو تتمثل اليت  هي الوظيفة :التنفيذ .2

 .خمطط هلا، حبيث تشمل مجيع أنشطة املؤسسة

                                                           
(1)

  .sMN526- 527 ا���*<، ص ص،  

التنمية املستدامة و الكفاءة : ، امللتقى الدويل حولدور إدارة البيئة يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة االقتصاديةمداخلة عثمان حسن عثمان، : املصدر

، سطيف، منشورات خمرب الشراكة و االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الفضاء 2008/ أفريل/ 08 - 07األول،  اجلزء للموارد املتاحة،االستخدامية 

   .526، ص2008مغاريب،   -االرو

  Shewhartدائرة  :23شكل

Plan Act 

Do Check 
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هي وظيفة تتمثل يف مراقبة ومتابعة العمليات يف ما يتعلق باإلجراءات القانونية و املتطلبات  :الرقابة .3

 التشغيلية و أهداف السياسات البيئية مع العمل على تقييم األداء البيئي، أي تقييم مدى النجاح الذي

تتم الرقابة من خالل ما ويف هذا اإلطار . حققته اإلجراءات و التدابري البيئية املتخذة من قبل املؤسسة

 .controllingكنظام فرعي من نظام الرقابة الشامل  eco-controllingيسمى بالرقابة البيئية 

هذه الوظيفة تستدعي، إذ تطلب األمر القيام بتصحيح و تقومي العمليات، حيث يتضمن  :التطوير .4

  .ني فعاليتهاالتحسني املستمر للعمليات، أي العمل الدائم لتأم ISO14000املعيار 

:إن هذه الوظائف تمكن اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية من           

و العالقات القائمة يف  حتديد مواطن اخللل من خالل العرض الواضح و الشفاف للعمليات املختلفة - 

ما بينها، فعلى سبيل املثال ميكن من خالل القياس الشهري للكفاءة يف استخدام الطاقة التعرف على 

 عمليات املرتبطة باستخدام الطاقة؛نقاط الضعف يف بعض ال

اليت يؤثر فيها سلوك العاملني بشكل مباشر على  دعم عمليات التحسني املستمرة يف جماالت العمل - 

 جم االستهالكات و اإلنبعاثات املختلفة، حيث تشكل هذه املؤثرات احلافز لتنفيذ األهداف البيئية ح

 و لتحسني و تطوير األداء البيئي؛

، حبيث تعتمد  Efficacité Energétiqueتعريف الكفاءات البشرية باالستخدام الفعال للطاقة - 

ستخدمة أكثر من اعتمادها على تغيري السلوك سياسة االستخدام الفعال للطاقة على تطوير التقنية امل

 (1) ؛الفردي والذي يلعب من جهته دورا بارزا يف سياسة خفض الطاقة

عادة ما تعترب الفضالت كمعيار، حيث تعاجل يف  حبيث  لى تدوير احللقات اإلنتاجيةعتدريب العمال  - 

بني خمتلف التعايش ما  و ستعمالتقترح خلق شبكات اال اية العملية اإلنتاجية، البيئة الصناعية

  ضالت نشاط معني كموارد لنشاط آخر؛ذلك لغرض اعتبار فاألعوان االقتصاديني، 

جيب إعادة النظر يف املنتجات واخلدمات خالل كامل دورة حياا، لغرض : احلد من انبعاث املفرط - 

 إلنتاجية واستعماالا التقليدية؛احلد من التبذير الناتج عن العملية ا

البحث عن تعظيم استعمال املوارد، مع : تدوير احللقات االقتصاديةتكوين و تدريب العمال على  - 

لغرض متديد دورة حياة املنتج والسماح (، األفضل )مع تقليل املوارد الطبيعية غري املتجددة(إنتاج أكثر 

                                                           
(1)

 http://fr.wikipedia.org/wiki/EfficacitéEnergétique.challenge. date 02/01/2011. 
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مت كون قد وميكن أن ت ، كما أن املنتجات تقدم خدمة تستهلك من قبل شخص)بإعادة استعماله

  (1)؛إصالحها، أعيد تدويرها لشخص آخر إعادة استعماهلا أو أعيد

جيب التحسني من فعالية األجهزة املستهلكة : إزالة الكربون من الطاقةتدريب العمال على كيفية  - 

سيد للطاقة األحفورية، يف املقابل جيب على هذه األخرية أن تعوض تدرجييا بأخرى ختفض غاز ثاين أك

 لكل وحدة طاقة منتجة؛الكربون 

 الطاقةيف ااالت الصناعية وعند توليد  :االستخدام الفعال للطاقة يف الصناعةتدريب العمال على  - 

االستفادة منه يف التدفئة أو يف النشاط املنبعثة ميكن  الطاقة احلراريةفإن اهلدر املتمثل يف  الوقودمن 

من الطاقة  %30االستخدام التقليدي للطاقة واملوجود حالياً يف املصانع يستخدم فقط ، الصناعي

الطاقة واحلرارة يف عملية اإلنتاج ترفع فاعلية الطاقة  ولكن استخدام تقنيات دمج. بشكل فعال

، خبارمن الطاقة املستخدمة يف املصانع األمريكية تتحول إىل  %45أكثر من ، %90املستخدمة إىل 

واستخدام  البخاربواسطة عزل  %20مبقدار  اقةالطميكن هلذه املصانع أن تنقص استهالكها من 

 (2). الضغط الناتج عنه يف عملية التصنيع

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           
(1)

 INTERFACE Etudes, Efficacité Energétique : Les emplois de demain, ADEME Publica(ons, France, 2009, p.16. 
(2)

  LEUTGÖB K. & THOMAS.S, Template Na;onal Energy Efficiency Ac;on Plan 2007, ECONOTEC Publications, 

Belgeum, 2007. pp. 39-49. 
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 :خالصة الفصل

جديـدة جـاءت لتحـد مـن     من خالل هذا الفصل تبني لنا أن  فكرة التنمية املستدامة كأيديولوجية       

غري العقالين للموارد الناتج من حتقيق األرباح من قبل املؤسسات االقتصادية، باإلضافة إىل محايـة  االستغالل 

  .ذلك من خالل تطبيق أهم املبادئ اليت مت االتفاق عليها من قبل املنظمات العاملية. اتمع و احلفاظ على البيئة

ث يرتبط البعـد  يدام للمؤسسة االقتصادية  يتطابق مع مفهوم التنمية املستدامة، حبإن مفهوم األداء املست      

االقتصادي هلا من املفهوم الكلي إىل املفهوم اجلزئي و املتمثل يف األداء االقتصادي، أما البعد االجتماعي يرتبط 

  .باألداء االجتماعي، البعد البيئي يرتبط باألداء البيئي

العالقة مع العمـالء   –احلصة السوقية  -اإلنتاج -رقم األعمال -املتعلق باجلودة ISO9000( تعترب معايري      

  -املتعلـق بالسـالمة و الصـحة املهنيـة     ISO18000معيار(، )التشكيلة السلعية –التكاليف  - و املوردين

رضى العمال من خالل األجور  -املسامهات العامة املتعلقة باموعة األوىل من تكوين العمال، األمن الصناعي

تـوفري   -توظيف املعـوقني  -املسامهات العامة املتعلقة باموعة الثانية  مثل القضاء على البطالة -و املكافئات

التضامن، الرعايـة الصـحية، رعايـة     -النشاطات الثقافية و الترفيهية و الرياضية  -لعمالالسكن و النقل ل

     معاجلـة امليـاه    -القضاء على الغـازات  -تسيري النفايات -املتعلق حبماية البيئة ISO14000معيار (، )الطفولة

ـ   )  ترشيد استعمال الطاقة -و األوحال تدام املتمثـل يف األداء  أهم معايري أو مؤشـرات قيـاس األداء املس

  .االقتصادي، األداء االجتماعي، األداء البيئي

ألداء املسـتدام من خالل        تعمل اإلدارة اإلستراتيجية للكفـاءات البشرية يف تطوير و حتسني ا       

مؤسسة، ، خلق قيمة اقتصادية مستدامة لل)األداء االقتصادي(ISO9000 تكوين الكفاءات البشرية وفق معيار 

، باإلضافة )األداء االجتماعي( OHSAS18000صيانة الكفاءات البشرية من خالل تطبيق املواصفات الدولية 

إىل املسامهات العامة اليت تؤديها املؤسسة اجتاه العمال و اتمع، تدريب الكفاءات البشرية وفق معيار 

ISO14000 )األداء البيئي .(   
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(1)
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31  SANIAK 20052011 

2005  657995554 .032563155.23 65965552.55 657995554.03 
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إحلاح،  و يد و مهم ال يزال يطرح نفسه بشدةجد، الذي قادنا إىل دراسة موضوع يف اية هذا البحث        

للكفاءات خاصة يف منظمات الدول النامية و العربية و اجلزائر خاصة، أال و هو موضوع اإلدارة اإلستراتيجية 

وبعد   تطوير األداء املستدام للمؤسسة االقتصادية كتوجه جديد يف إدارة املوارد البشرية،  البشرية و دورها يف

خلصنا إىل النتائج  SANIAK تصنيع اللواحق الصناعية والصحيةتسليط ما جاء يف اجلانب النظري على مؤسسة 

  :التاليةامليدانية 

وظيفة االستقطاب و االختيار و التعني، وظيفة التكوين، وظيفة األجر و املكافئات، (تعترب الوظائف  .1

وظائف تقليدية و روتينية تقوم ا أي مؤسسة أخرى،  SANIAKاليت تقوم ا مؤسسة ) وظيفة احلفاظ

 .مؤسسةكما أا تفتقد للبعد اإلستراتيجي خاصة إذا ما قورنت باألهداف اإلستراتيجية لل

أثناء القيام بعملية تشخيص و تقييم الكفاءات البشرية طرق علمية يف ذلك، إذ   SANIAKتنتهج مؤسسة  .2

خلصنا أن أنواع الكفاءات املوجودة يف املؤسسة هي الكفاءات العادية، كفاءات تقنية، كفاءات 

 SANIAKمؤسسة  سلوكية، كفاءات إستراتيجية، كفاءات حمورية، و بعد حتديد هذه الكفاءات تقوم

  : بتقسيمها إىل ثالث جمموعات كالتايل

 اإلطارات: كفاءات اموعة األوىل -

 عمال حتكم: كفاءات اموعة الثانية -

 عمال تنفيذ: كفاءات اموعة الثالثة -

األداء (ل مجيع جماالت األداء املستدام إن نشاط املؤسسة حمل الدراسة له آثار اجتماعية و بيئية، حبيث مش .3

حصول املؤسسة على مشل على  اال االقتصادي حيث أن، )االقتصادي، األداء االجتماعي، األداء البيئي

إذ  عمليات التكوين اليت تتم على مستوى املعهد العايل لتسيري بعنابة،   ،ISO9001شهادة املطابقة للجودة 

ختفيض التكاليف،  تكوين العمال على ،2005املؤسسة على الشهادة اجلزائرية للجودة لسنة  تلحص

           ، حتسني العالقة مع العمالء)السوق احمللية(للمؤسسة  مركز التنافسيالريادة املشهودة للباإلضافة 

 .توسيع التشكيلة السلعية و املوردين، زيادة اإلنتاج،

املتعلقة بالعمال داخل العامة جمال املسامهات فقد مشل على  SANIAK للمؤسسة أما اال االجتماعي

العمل بأسس املعايري العاملية ( ، من تكوين العمال، األمن الصناعي)تماعي الداخلياألداء االج(سسة املؤ

تقليل توفري اجلو املهين الناسب، توفري وسائل احلماية، ، )ISO18001املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية 

 حتسن الرفاهية املادية، تابعة اإلصابات املتعلقة بالعمالإسعاف مل، توفري طبيب و سيارة املخاطر املهنية
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توظيف املعوقني، فشمل على ) األداء االجتماعي اخلارجي( أما املسامهات العامة املتعلقة باتمع ،للعمال

     ، توفري النشاطات الترفيهية توفري النقل و السكن، )املسامهة يف ختفيض البطالة( توظيف عمالة زائدة

 ).، العجز، الوفاةعيد الفطر، قفة رمضان(و الرياضية، التضامن، مساعدات اجتماعية أخرى 

 حتقق فوائد عديدة للمجتمع كتقدمي السلع الصحية، احملافظة ملفهوم التنمية املستدامة ةتبين املؤسسكما أن 
املسامهني،  العالقات اجليدة معاخل، وللمؤسسة أيضا من خالل خلق ....على البيئة، زيادة والء العاملني

  .اخل.....املستهلكني، العمال
من خالل حصول املؤسسة على شهادة املطابقة  املسامهات البيئية البيئي فقد مشلت على الا أما  

الرسومات البيئية ( ، تكاليف محاية البيئة بشقيها اإلجباري)نظام إدارة البيئة( ISO14001حلماية البيئة 

      تسيري النفايات، معاجلة املياه ، باإلضافة إىل )حتسني املظهر اجلمايل للبيئة(و الطوعي ) تلويث احمليطنتيجة 

 .و املوارد )غاز، كهرباء، ماء( و األوحال، ترشيد استعمال الطاقة

      بالسالمة علق تحبيث األول يضمن هيكلها التنظيمي، فرعني أساسني بوضع  SANIAKقامت مؤسسة  .4

 .)االهتمام بالبيئة(اإلدارة البيئية بو الثاين يتعلق  )األمن الصناعي( الصحة املهنيةو 

وظيفة االستقطاب و االختيار و التعني، وظيفة التكوين، وظيفة األجر و املكافئات، (تعترب الوظائف  .5

أخرى،  وظائف تقليدية و روتينية تقوم ا أي مؤسسة SANIAKاليت تقوم ا مؤسسة ) وظيفة احلفاظ

 .كما أا تفتقد للبعد اإلستراتيجي خاصة إذا ما قورنت باألهداف اإلستراتيجية للمؤسسة

  :نتائج اختبار الفرضيات

لقد انطلقنا يف هذا البحث من جمموعة من الفرضيات، على أساسها وضعنا منهجا لدراسة و حتليل          

على املؤسسة  ألخري نتيجة اختبار هذه الفرضياتخمتلف عناصر املوضوع، لذلك من الضروري أن نقدم يف ا

  : اليت قمنا ا امليدانيةمن خالل نتائج الدراسة النظرية و  حمل الدراسة

البشرية ملؤسسة  وارددارة املإل حتتل الوظائف األساسية"تنص هذه الفرضية على أن : األوىل الفرعية الفرضية

SANIAK بعد استراتيجي."  

ألا ال تعي دارة املوارد البشرية إل اإلستراتيجية وظائفلل تعطي أمهية كبرية�   SANIAK إن مؤسسة         

إذن هي ال حتتل كما أا ال تشارك يف حتديد أهدافها اإلستراتيجية، بأمهية إدارة الكفاءات البشرية إستراتيجا، 
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الوظائف اليت تقوم ا إدارة املوارد البشرية  موقعا قياديا و ال تلعب دور إستراتيجيا باملؤسسة، ، بالتايل فإن 

  .األوىلالفرضية  عدم صحة ، و هذا ما يثبتوروتينية وظائف تقليدية

لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية دور يف " :تنص هذه الفرضية على ما يلي: الثانية الفرعية الفرضية

  ". SANIAKملؤسسة  تطوير األداء االقتصادي

من خالل عرضنا للفصل الثاين من اجلانب النظري خاصة اجلزء املتعلق مبسامهة اإلدارة اإلستراتيجية         

لشهادة املطابقة  SANIAKمؤسسة امتالك  خالل ذلك منو للكفاءات البشرية يف تطوير األداء االقتصادي، 

سوف يزيد من تكوين العمال على هذا النظام باإلضافة إىل ، )نظام إدارة اجلودة( ISO9001ملواصفات اجلودة 

، كما يتم تدريب العمال على خيفض من التكاليف و بالتايل سوف يعزز من مركزها التنافسي جودة املنتوج،

اليت مت ذكرها، هلذه اجلوانب  SANIAK مؤسسةرغم مراعاة  و لكن كيفية التعامل مع العمالء و املوردين،

بالتايل هذه ترة الدراسة و بالتايل فإن املؤسسة مل حتقيق البعد االقتصادي خسائر خالل ففاملؤسسة حتقق 

  .غري حمققة الفرضية 

لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية دور يف تطوير " تنص هذه الفرضية على أن :الثةالث الفرعية الفرضية

  ." SANIAKاألداء االجتماعي ملؤسسة 

سسة املتعلقة املسامهات اليت تقوم ا املؤمن خالل النتائج امليدانية اليت مت الوصل إليها خاصة املتعلقة ب        

األداء االجتماعي (اليت تتعلق باموعة الثانية  العامة و املسامهات) ألداء االجتماعي الداخليا(باموعة األوىل 

، حتسني املؤسسة بتكوين العمال على عملية األمن الصناعي، حيث تقوم  إدارة املوارد البشرية ب)اخلارجي

و السكن، توفري عالوات واملكافئات، توفري النقل من خالل حتسني األجور و تقدمي ال الرفاهية املادية للعمال

و توظيف املعوقني،  مل يف اتمع توفري فرص الع، اإلطعام ااين، الترفيهيةالرياضية و  الثقافية و النشاطات

 -عيد الفطر - االستشفاء( الرعاية الصحية، التضامن مع العائالت املعوزة، تنظيم املساعدات االجتماعية

  .ثالثةحتقق الفرضية ال، هذا ما يبني )الوفاة -العجز

تطوير  لإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية دور يف"تنص هذه الفرضية على أن  :الرابعة الفرعية الفرضية

  ". SANIAK األداء البيئي للمؤسسة

حصول املؤسسة على  باالعتماد على الدراسة النظرية و النتائج املتحصل عليها يف اجلانب امليداين، فإن        

، تكوين و تدريب العمال على كيفية محاية البيئة وفق هذا ISO14001البيئية  نظام إدارةشهادة املطابقة لل
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و األوحال، تدريب العمال على كيفية ترشيد استعمال  معاجلة املياه  طريقةاملعيار، كيفية تسيري النفايات، 

و املواد اخلطرة، وضع برامج استثمارية السترجاع املياه  الطاقة، وضع اإلرشادات يف األماكن و الوسائل

ئية اليت تقدمها املؤسسة، إذن هذا يثبت التكاليف البيو  املتلوثة و منع انطالق الغازات يف اهلواء، الرسومات 

 .الرابعةالفرعية  الفرضية صحة

  :التوصيات و االقتراحات

و اليت ميكن أن تستفيد منها املؤسسات اجلزائرية ا على النتائج املتوصل إليها نقدم بعض التوصيات بناًء          

  :بصفة خاصة SANIAKعامة و مؤسسة صناعة اللواحق الصناعية و الصحية 

نشر ثقافة توظيف واستقطاب جديدة يف املؤسسات اجلزائرية تتمثل يف ثقافة البحث عن كفاءات بدل  .1

األفراد، مع ضرورة القضاء على املظاهر السلبية يف التعامل مع الكفاءات كاإلقصاء، التهميش، 

 .إخل، من خالل بعث روح جديدة تؤمن بالكفاءات البشرية...الالمساواة

 .إعادة النظر يف الربامج والسياسات املتعلقة بتخفيض التكاليف .2

وضع عملية تطوير الكفاءات البشرية من األولويات اليت تقوم عليها الرؤية اإلستراتيجية للمؤسسة، من  .3

فية، مبدأ االحتراخالل متكني أفراد املؤسسة من تطوير كفاءام و حتسني قدرام املهنية قصد تكريس 

لالستخدام، قابلية احلراك يف سوق العمل، تقاسم السلطات و منه االستجابة الحتياجات  القابليةتنامي 

 .املؤسسة من جهة، حتقيق الطموحات الشخصية للعمال يف التطوير، الرقي، حتقيق الذات من جهة أخرى

تهاج و اعتماد إعادة النظر يف السياسات و االستراجتيات املعتمدة من طرف املؤسسات اجلزائرية، بان .4

استراتيجيات جديدة تعكس الوعي التام باملستجدات و حتديات بيئة األعمال احمللية و الدولية، من خالل 

االهتمام برأس املال الفكري ممثل يف خنبة الكفاءات ذات القدرات املعرفية، التنظيمية، اإلبداعية و اإلبتكارية 

 .املؤسسة من إنتاج األفكار اجلديدةاليت متكن 

      ضرورة االستثمار يف املوارد البشرية و املعارف و الكفاءات بالنسبة للجزائر، خاصة مع قرب واندثار  .5

         ، األمر الذي يدعو إىل إعادة النظر يف توازن املوارد2025و زوال املوارد البترولية حسب التوقعات سنة 

 .و أمهية املورد البشري الكفؤ و االستراتيجي يف املؤسسات اجلزائرية

 البيئة اجلوانب بأمهية وتوعيتها االقتصادية املؤسسات ختص دورية وملتقيات منتديات تنظيم على احلث  .6

 اجلامعات وتشجيع عمليا وتطبيقها بتنفيذها املؤسسات تتعهد وبنود قرارات واالجتماعية واستصدار
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 التنمية يف أمهية من ااالت هلذه ملا االجتماعي واالستثمار البيئة يف جمال التخصصات تنويع على اجلزائرية

   .املستدامة

 معايري وفق واالجتماعية البيئية لالعتبارات االقتصادية ملؤسساتنا التسيريية اإلستراتيجية تنميط ضرورة  .7

و تقييم األداء االقتصادي،  قياس من ميكننا حماسيب إحصائي أسلوب يف والتفكري أو وطنية إقليمية أو دولية

 .االجتماعي، البيئي

  :أفاق البحث

عدة مواضيع ميكن أن تشكل دراسات مستقبلية يف إدارة املوارد  أثار انتباهنا و حنن خنتم هذا البحث       

  : البشرية منها

 .املوارد البشرية و تنميتها أمهية التسيري التقديري للوظائف و الكفاءات يف إدارة .1

بإدارة املوارد البشرية و واقع تطبيقها يف ظل رهانات التنمية  TQMعالقة إدارة اجلودة الشاملة  .2

 .املستدامة

 .واقع إعادة هندسة املوارد البشرية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية .3

 .دور الكفاءات البشرية يف تطبيق مبادئ التنمية املستدامة .4
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  :ملخص

حتقيق األداء االقتصادي الذي  اختالف طبيعة نشاطها على تسعى املؤسسات االقتصادية على       

التلوث (السلبية علي البيئة  اآلثارنه حتدث خالل نشاطها جمموعة من أ إال  ،تعظيم أرباحها إيليهدف 

على  و  )األمن ،صحة، نقل، سكن، تكوين(العمال داخل املؤسسة  وعلى) استرتاف املوارد الطبيعية

 األداء(املستدام  األداءن احلديث ع إيل أدي وهو ما )عقالين لليد العاملةالغري  لاالستغال(اتمع 

دارة اإلستراتيجية للكفاءات و مسامهة اإلعالوة على األداء االقتصادي ) البيئي واألداءاالجتماعي 

ف اإلستراتيجية هلذه اإلدارة خاصة وظيفة التكوين، باإلضافة إىل البشرية يف تطويره من خالل الوظائ

و نظام إدارة البيئة  ISO9001حصوهلا على املعايري القياسية العاملية املتعلقة بنظام إدارة اجلودة 

ISO14001  حة املهنية ـنظام السالمة والصوISO18001  هامة ) معايري(اليت تعترب مؤشرات

  .ة هذه األخرية يف تطوير األداء املستدام للمؤسسة االقتصاديةو تقييم مسامه اسـلقي

املؤسسة االقتصادية، اإلدارة اإلستراتيجية للكفاءات البشرية، األداء املستدام، املعايري  :الكلمات الدالة

  .القياسية العاملية

Résumé : 

             Les entreprises économiques de différentes natures d’activité, tentent de 
réaliser la performance économique afin d’optimiser ses profits, Mais, cette activité 
provoque souvent des impacts négatifs sur l’environnement (la pollution et la 
gaspillage des ressources naturelles), et aussi sur les travailleurs (la santé, la 
sécurité, la formation, l’hébergement et le transport). Elle a des impacts sur la société 
(l’exploitation irrationnelle de main d’œuvre). Ce qui aboutie à la discussion sur 
performance durable (la performance sociale et la performance environnementale) 
ailleurs la performance économique el contribution de management stratégique des 
compétences humaines pour le développer à travers les fonctions stratégiques a cette 
management, notamment l’activité de la fonction de la formation et l’accès aux 
normes internationales de la gestion de qualité ISO9001, le système de gestion de 
environnement ISO14001, le system de santé et de sécurité au travail ISO18001, Ces 
normes sont considérées comme des normes (indicateurs) pour évaluer et mesurer la 
contribution de cette dernière dans l’amélioration le performance durable de 
l’entreprise économique.        

Mots clés : entreprise économique, management stratégique des compétences 
humaines, performance durable, ISO.     
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